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1·urTENBERG'S 
CHRONOLOGISCHE VERZAMELING. 

Jaargang 1921 

3 Jan'IUM'i 1921. BESLUIT tot het aa-nbr_engen 
van eenige wijzigingen in eoheepva.a.rt
reglementen in verband met het in wer
king treden van het nieuw Algemeen regle
ment van politie voor rivieren en Rijks
kana.len. S. 1. 

Wu WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister ·van 
Waterstaat va.n 29 November 1920, n°, 326, 
Afdeeling Waterstaat A ; 

Gelet op de wet va.n 28 Februari 1891 (Staat8-
buul. n°. 69) en op het bij One besluit van 
24 November 1919 (StaatBbuul. n°. 765) va.et
gestelde Algemeen reglement van politie voor 
rivieren en Rijkskana.len, hetwelk in de .pla.a.ts 
is getreden van da.t, vastgesteld bij Koninklijk 
besluit van 13 Augustus 1891 (Staatsbuul. 
n°. 158) en laatsteijjk gewijzigd bij Ons besluit 
van 2 October 1918 (Staat8buul. n°. 556) ; 

Den Ra.ad va.n Sta.te gehoord, advies va.n 
21 December 1920, n°. 34 ; 

Gezien het na.der rapport ~ Onzen voor
noemden Minister van 30 Deoember 1920, 

0 • 308, Afdeeling Waterstaat A; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

te bepalen, da.t ; 
I. wa.a.r in de bij Koninklijk besluit vast

gestelde scheepvaart-reglementen, welke van 
kra.oht zijn voor de bij het Rijk in beheer r;ijnde 
rivi,ere", kanalen, ha.veDB, sluizen en bruggen, 
wordt verwezen naar bepalingen der artikelen 
4, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 
22, 23, 30, 31, 63, 65, 68, 71, 76, 77, 78, 80, 
84, 88, 90 en 91 van het vervallen algemeen 
reglement van politie voor riVÏ6r!ln, kanalen 
enz., in de pla.a.ts da.a.rvan wordoo gesteld 
onderscheidenlijk de bepa.w,gen van dezeHde 
strekking der artikelen 5, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 

15, 16, 17, 18, 19, 21, 24, 25, 32, 33, 66, 69, 
72, 75, 80, 81, 82, 84, 88, 93, 95 en 96 va.n 
het nieuw Algemeen reglement van politie 
voor rivieren en Rijkska.nalen. 

II. waar in de onder 1 bedoelde eoheep
vaartreglementen de zinsnede : ,,met -uitbrei
ding van artikel 56bia" voorkomt of melding 
wordt gema.a.kt van "hoofdingenieur", ,,inge
nieur" en "opzichter", da.a.rvoor onderscheiden
lij;k. i,n de pla.a.ts wordt gesteld : .,ÏJ! afwijking 
van arti.lu,ll 59" , ,,hoofd.ingenieur-cill'eçteur of 
hoofdingenieur, met den dienst Ïll een district 
belast", ,,hoofdingenieur of ingenieur" en 
,,teohnisch-ambtena.a.r of opzichtei;". 

Onze Minister van Watereta.a.t is belast met 
de uitvpering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatabuul. geplaatst en in afschrift aan den 
Ra.ad van Sta.te medegedeeld zal worden. 

'e-Gra.venhage, den 3den Januari 1921. 
WILHELMINA. 

De Min. wn Waterstaat, .4.. A.H.W. Kö:NIG. 
( Uitgeg. 27 Jan. 1921.) 

3 Jan~ri 1921. BESLUIT tot nadere wijziging 
van het Koninklijk besluit van 14 Januari 
1897 (Staatabuul. n°. 45), laatstelijk gewijzigd 
bij het Koninklijk besluit van 13 Februari 
1915 (Staatabuul. n<, 87), tot vaststelling 
van eene instructie voor de ambtenaren, 
bedoeld.in a.rtikei 7 der Stoomwet. S. 2. 

WrJ WILHELMINA, E!'l7:. 

Op de voordra.oht van Onzen Minister van 
Arbeid van 29 November 1920, n°. 4458 S, at
deeling Arbeid ; 

Overwegende, da.t het noodig is het Konink
lijk besluit va.n 14 Januari 1897 (StaatBblad 
u0 , 46), la.a.tstelijk gewijzigd bij Ons besluit van 
13 Februari 1915 (StaatBblad n°, 87), tot vast• 
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stelling van eene instructie voor de ambte- bewesten de Mooijs Nd, de Lwk, de BinMn
naren, bedoeld in artikel 7 der Stoomwet, nader Zieàe en de Buitenlie.ds ; b. het niet tot eenige 
te wijzigen; provincie behoore!'.lde watergebied des Rijks; 

Gelet op artikel 15 der Stoomwet (wet van het 5de district de provinciën Gelderln.nd en 
15 April 1896, Staatablad n°. 69, laatstelijk ge- Overijsel; 
wijzigd bij de wet van 22 Juni 1914, Staatablad het 6de district: a. de provinciën Drenthe, 
n°. 263) ; Frissland, en Gr«ming,m; b. de eilanden Vlieln.nd 

Den Ra.ad van Sta.te gehoord ta.dviell ván en TerllélisUing ; 
21 December 1920, n°. 36); het 7de district: a. dat gedeelte van de pro-

Gezien het na.der rapport van Onzen genoem- vincie Z.idllolland, hetwelk niet behoort tot 
den Minister van 29 December 1920, n°. 4925 S, het 2de en niet tot het 3de district; b. de ge-
a.fdeeling Arbeid; meenten BenMbroelc, Bloemsndaal, Haarkm, 

Hebben goedgevonden en verstaan : Haarlemmermeer, Heemstede, Sclwten en Zand-
te bepalen : IIOOf't en het gedeelte van de gemeente Haar-
Art. 1. Artikel 1 van het Koninklijk besluit temmsrtiede en Spaarnwmule, dat gelegen is 

van 14 Ja.nu!l-ri 1897 (Staatsblad n°. 45), laatste- bewesten de Mooije Nd, de Lwk, de Binnen
lijk gewijzigd bij Ons besluit van 13 Febrna.ri Zie.ds en de Buitenlie.ds : c. de provincie Utredit. 
1915 (Staatsblad n°. 871, zal worden gelezen 2. Dit besluit treedt in werking met ingang 
als volgt : van den tweeden dag na dien van de dägtee-

Voor de uitoefening van het bij de Stoomwet kening van het Staatsbl,ad,, waarin het is ge
voorgeschreven toezicht wordt het Rijk ver- plaatst. 
deeld in zeven districten, waarvan omvatten : Onze Minister van Arbeid is belast met de 

het lste district de provinciën Limburg en uitboering van dit besluit, dat in het St;aata-
Noordbrabant; blad zal worden geplaatst en waarvan afschrift 

het 2de district: a. de provincie Zeeln.nd; zal worden gezonden a.a.n dert Ra.ad va.n Sta.te 
b. dat gedeelte van de provincie ZuidlwUand, , en a.a.n de Algemeene Rekenkamer. 
dat gelegen is bezuiden eene lijn, getrokken a.111 's-Gravenha.ge, den 3den Januari 1921. 
volgt : langs den linkeroever van den Holland· WILHELMINA. 
achen IJ ud tot a.a.n het uiterste westelijke punt De Miniater oon Arbeid, A.u.BimsE. 

van dien oever, vervolgens van dit punt in (Uitge,g. 20 Jan. 1921.) 
westelijke richting tot a.a.n de oostelijke grens 
van de gemeente llóUerdam, da.ama langs de 
grens van der.e gemeente in zuidwestelijke 
richting tot het pont, waar die grens den linker
oever van de Nituwe Maaa snijdt, voorts van 
dit punt langs dat gedeelte van de grens van 
de gemeente .Rotttrdam, hetwelk over het eiland 
IJuelmonàe loopt tot het punt, waar die grens 
den linkeroever van de Nkuwe Maaa snijdt en 
ten laatste in weètelijke richting langs den 
linkeroever van de Nituwe Maaa, het Scheur 
en den Nituwen Waterweg tot de Noordzee; 
c. de gemeenten Nituwerlcerk aan den IJsael 
en M oordrtcht ; 

het 3de distrfot de gemeent1in Oappellt aan 
den IJaael, Hilkgtraberg, Kt.thel en Spaland, 
Maaaln.nd, Ma1U8luia, Owrachie, Rotterdam, 
Scltiebroelc, Schiu1Mn, Vlaardinge11, en Vlaar
dinger-Ambacht; 

het 4de district : a. de 'provincie Noord
lwlland, met uitzondering van de eilanden Ytie
land en TeracheUing en van de gemeenten 
&nMbroelc, Blotmendaal, Haa,ltm, H1JM
kmmermur, Hu1Mte.ds, Sclw4er,, en ZandtJOOf't 
en van het gedeelte van de gemeente Haar
ltmmsrlie.de en Spaarnul>ude, dat gelegen is 

5 Januari 1921. BBSLurr tot aanwijzing, over
eenkomstîg artikel 157 der hoogerondet
wijewet, van de a.fdeeling gymna,sîutn van 
het St. Thomascollege te VenJo. S. 3. 

Wu WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordiácht van Onzen M:inist.er van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen V11,n 
22 November 1920, n°. 4062/3, &fdeeling 
Hooger Onderwijs ; 

Gelet op artikel 167 der Hoogeronderwijswet ; 
Den Ra.ad van State gehoord (advies van 

21 December 1920, n°. 32); 
Gelet op het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister van 3 Januari 19!1, n°. 4660, 
afdeeling Hooger Onderwijs ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
de a.fdeeling gymnasium van het St. Thomas

oollege te Y enlo, uitgaande van de Sint- Augusti
nusstichtrng, gevestigd te UtrecJif, te rekenen 
van 1 September 1920, voor een tijdperk van 
zes jareh aan te wijzen als bevoegd, om, met 
inachtneming van de desbetreffende wettelijke 
voorschriften, a.a.n ha.re leerlingen, die het 
onderwijs tot aan het einde hebben bijgewoond, 
een getuigèchrift van bekwaamheid tot tlniver-
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ait&ire studiën af te geven, dat met het getuig
schrift., in artikel 11 der hooger-onderwijswet 
vermeld, wordt gelijkgesteld. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenechappen is belast met de uitvoering van 
dit besluit, dat in het 8t.aatal>hul zal worden !Je• 
plaatst en waarvan afschrift zal worden ge• 
zonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 5den J&aUari 1921. 
WILHELMINA. 

De .Min. v. Onderwija. K•ul. en Wetenacliappen, 
J. TIi. DB VI88:o. 

( Ui&ge,g. 26 Ja•. 1921.) 

-'---

a Ja'll,uari 1921. BBSLUIT ter bekendmaking 
van den tekst der Pl&ntenziektenwet, der 
Meeldauwwet 1912 en der Aard&ppelwet. 
s. 4. 

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

Landbouw, Nijverheid en Handel, van 31 De
cember 1920, Directie van den Landbouw, 
no. 20449, 2e A.fdeeling; 

Gelet op a~el 26 der wet van 4 December 
1920 (.Bf.aat8blad no. 8'6) ; 

Hebben goedgevooden en verstaan : 
den tekst der Pl&ntenziektenwet, der Meel

dauwwet 1912 en der Aardappelwet, gelijk 
deze bij de wet van 4 December 1920 (81atda
blad n°. 8'6) zijn aangevuld en gewijzigd, met 
vernummering der artikelen en met de daarait 
voortvloeiende wijzigingen in de aanhaling 
van artikelen, algemeen bekend te maken 
door bijvoeging van dien tekst in zijn geheel 
bij dit besluit. 

Onze Minister vim Landbouw, Nijverheid en 
Handel ia belut met de uitvoering van dit 
besluit, hetwelk in het .Bf.aat8blad zal worden 
geplaat.at. 

's-Gravenhage, den 6den Januari 1921. 
WILHELMINA. 

De .Miniater van Landbouw, Nijverieià 
en Btmàel, H. A. VAN IJSSELSTEUN. 

(Uilgeg. 24 Ja._ 1921.) 

TEKST DER PLANTENZIEKTEN. 

Art. t. Tot weriJag van voor den laad-, 
tuin- of boechbouw sohadelijke dieren en van · 
plantenziekten kunnen bij algemeenen mae.t
regel van beetuur de in- en doorvoer hetzij 
rechtstreèks, hetzij middellijk, worden verbo
den of niet dan voorwaardelijk worden ioege
staan van: 

IJ. in dien maatregel aan te duiden voort
brengselen van land-, tuiJa. of boeohoouw of 

afval daarvan, afkomstig uit in dien maat
regel aan te duiden landen ; 

b. kisten, tollJlen, minden en andere stoffen 
of voorwerpen, welke met voorwerpen, als 
bedoeld onder "• in aanraking zijn ge,._t; 
of vermoed worden te zijn geweest. 

2. Bij algemeenen maatregel van bestuur 
kunnen hettjj voor het geheele Rijk, hetzij voor 
bepaalde gedeelten daarvan, voorschriften 
worden ~ven tot bestrijding van sohadelijke 
dieren of plantenziekten. welke een ernsbi8 
gevaar voor de cultuur van land- of tuinboaw
gewasaen kunnen opleveren. 

8. Tegelijk met de afkondiging van een 
algemeenen maatregel van bestuur, als bedoeld 
in een der vorige artikelen, wordt een voorstel 
van wet, houdende regeling van het in deo &l• 
gemeenen maatregel van bestuur geregelde 
onderwerp, aan de Tweede Kamer der Staten
Generaal gezonden. 

Indien het voor11tel tot wet wordt verheven., 
houdt te 1J6lijk met de inwerkingtreding de 
algemeene maatregel van bestuur op van kracht 
te zijn. 

Indien het voorstel wordt ingetrokken of 
indien een van de beide Kamers der Siaten
Generaal tot niet-aanneming van het voorstrel 
besluit, wordt de algemeene maatregel van be
stuur dadelijk ingetrokken. 

4,, Bij algemeenen maatregel van bestuur 
kunnen bepalingen worden vastgeatel.d opi~ 

het gebruik van bepaalde voor het leftn of 
de gezondlieid van menachen of dieren ecllacle• 
lijke ■tofüm, welke voor de bestrijding van voor 
den Jand. of tuinbouw schadelijke dieren of 
van plantexwekten worden gebezigd. 

5. Door Ons wordt met het oog op de uit, 
voecing van de krr.ohtens of naar aanleiding 
va.n deae wet vaai te stellen wettelijke voor
schriften een pl&ntenziektenkundige dienat inge
steld en 1J6regeld. 

8. Met het opsporen van de in deze wet. 
strafbaar geeklde ova-tredingen zijn belast, 
behalve de bij artikel 8, 1°. tot en met eo., 
van het Wetboek hll Strafvordering a&ll!J9· 
wezen ambtenaren : 

a. de bij den plantenziektenkundigen dienst 
werkzame, door Onzen Minister van Landbouw, 
Nijverheid en Handel aangewezen personen ; 

b. marec:haussee ; 
e. alle andere ambtewr,ren van Rijka- en 

gemeentepolitie; 
i,. de ambtenaren van invoerrechten en 

a.ocijnzen. 
7. De Îll het Tori.ge artikel onder tJ bedoelde 

personen zijn bevoegd, tU88Chen zonsopgang 
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en zonsondergang, terreinen en inrichtingen, 14. De in het vorige artikel bedoelde waar. 
bestemd tot het kweeken of beW&ren van la.nd- deering geschiedt door een door den bnrge-
of tuinbouwgewassen binnen te treden. meester benoemden deskundige. 

Indien hun de toegang wordt geweigerd, Indien de binrgemeester of de eigena.a.r of 
verscha.flen zij zioh dien desnoods met inroeping diens gema.chtigde of beiden, geen genoegen 
van den sterken arm. nemen met de waa.rdeering, benoemt de kan-

Indien de pla.at.een, in het eerste lid bedoeld, tonroohter terstond bij tienvoJJ.dige beschikking, 
tevens eene woning, of alleen door eene woning op verzoek va11 den "'1!gemeester, twee dee
toega.nkelijk zijn, betreden zij deen tegen den kundigen, die met den eersten deskundige de 
wil va.n den bewoner niet da.n op vertoon va.n waa.rdeering verrichten. 
een schriftelijken, bijzonderen la.st va.n den 16. Bij veroordeeling kunnen de in besla.g 
burgemeester of va.n den kantonrechter. Va.n genomen voorwerpen, voor zoover zij den schul
dit binnentreden wordt door hen een proces• dige toebehooren, worden verbeurd verklaa.rd. 
verbaa.l opgemaa.kt, dat binnen tweema.a,l vier 16. Indien de wering van besmetting dit 
en twintig uren aan dengene, in wiens woning eischt, beveelt de rechter de vernietiging of 
is binnengetreden, in a.fsohrift wordt mede- onscha.delijkmaking van in besla.g genomen voor. 
gedeeld. werpen, onder bepaling of, en zoo ja., tot welk 

8. Onder de uitvoering van de kra.ohtens bedra.g de eigenaa.r za.l worden schadeloos ge
of naar a.a.nleiding van deze wet vut te stellen steld. 
wettelijke voorschriften behoort de bevoegdheid 17. Indien in bes1a.g genomen voorwerpen 
tot het op kosten van de overtreders doen oTereenkomstig artikel 13 zijn vernietigd of 
wegnemen, beletten of verrichten van hetgeen onscha.delijk gemaakt, bepa.alt de rechter bij 
in strijd met die wettelijke voorschriften is het vonnia of, en zoo ja., tot welk bedrag de 
of wordt ondernomen of na.gele.ten. eigene.ar zal worden schadeloos geeteld. 

9. Overtreding van een der kra.ohtens of 18. Indien de za.ak niet wordt voortgezet, 
na.ar a.a.nleiding van deze wet vast te stellen worden de in besla.g genomen voorwerpen op 
wettelijke voorschriften wordt gestraft met bevel van den ambtena.ar van het Openbaa.r 
hechtenis van ten hoogste een ma.&nd of geld- Ministerie a.a.n den belanghebbende terug ge
boete van ten hoogste vijf honderd gulden, geven. 

10. Indien een feit, strafbaa.r ingevolge de Indien in het geval, bedoeld in het eerste 
bepalingen dezer wet, is gepleegd door of van- lid, de in besla.g genomen voorwerpen zijn 
wege eene naa.mlooze vennootsoha.p, eene ooö- vernietigd of onschadelijk gema.akt, wordt de 
pera.tieve vereeniging of andere reclih!persoon- eigena.a.r op bevel van den ambtena.ar van het 
lijkheid bezittende vereeniging of eene stioh- Openba.a.r Ministerie, dat hem bij exploit wordt 
ting, wordt de 11tra.fvervolging ingesteld en beteeken.d, tot een door dien a.mbtena.a.r te 
de stra.f uitgesproken tegen de leden van het bepalen bedrag schadeloos gesteld. 
bestuur. 19. De vordering tot de "in de vorige drie 

11. De ondernemer van een openbaar mid- artikelen bedoelde schadeloosstelling is verval
del van vervoer wordt a.ls zooda.nig niet ver- len na verloop van vijf ja.ren, na.dat_ het vonnis 
volgd, indien de naam en de woonpla.at.e van onherroepelijk is geworden of het in het tweede 
den afzender van de voorwerpen, waarmede lid van artikel 18 bedoelde bevel va.n den a.mb
de overtreding is gepleegd, binnen drie dagen tena.ar van het Openbaa.r Ministerie is betee
na het uitbrengen der dagvaarding door den kend. 
ondernemer aan den ambtenaar van het Open- 20. De in deze wet strafbaar gestelde feiten 
baar Ministerie worden bekend gemaakt. worden beschouwd a.ls overtredingen. 

12. Roerende voorwerpen, waarin of waar- 21. Deze wet ka.n worden aangehaald onder 
mede de overtreding is gepleegd. met uitzon. den titel van "Pla.ntenziektenwet". 
dering van middelen van vervoer, worden 22. Met het in werking treden dezer wet 
zoo spoedig mogelijk in béelag genomen. verva.llen de wet van 6 Junij 1876 (&aat8blad 

18. Indien in beslag genomen voorwerpen n°. 113), betrekkelijk het nemen van ma.a.tre
uit hoofde van geva.a.r voor besmetting niet gelen tegen overbrenging van den Colorado
ter bewaring geschikt zijn, worden zij, na ie · kever, gewijzigd bij de wet van 15 April 1886 
zijn gewe.e.rdeerd, op bevel van den ambtenaar, (8'aatablad bO. 64), en de wet van 2 April 1898 
die de voorwerpen heeft in beslag genomen, · (Staat&blad n°. 79), houdende bepa.lingen tot 
zoo spoedig mogelijk vernietigd of onschadelijk , wering van voor den la.nd-, tuin- of boschbouw 
gemaakt. , soha.delijke dieren en van plantenziekten.· 
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23. Voor de toepassing van deze wet wor
den met naar aanleiding van deze wet vaat 
te stellen wettelijke voorschriften gelijk gesteld 
de wet van 23 Mei 1899 (Staatablaà n°. 127), 
houdende bepalingen tot wering van de San 
José-schildluis (Aspidiotus perniciosus), en de 
wet van 23 Mei 1910 (Staatablaà n°. 14a), 
houdende bepalingen tot wering van den Ame
rikaanschen kruisbessenmeeldauw. 

welke door wetenschap of praktijk verder als 
doeltreffend worden aangewezen. 

7. De burgemeester beveelt schriftelijk <Jen 
gebruiker van een perceel, waar zich struiken 
bevinden, welke.zijn aangetast door den Am.eri
kaa.nschen kruisbessenmeeldauw, om die m&&t
regelen tot bestrijding der ziekte te nemen, 
welke volgens de mededeeling van het hoofd 
van den pl.antenziektenlrundigen dienst noodig 
zijn. 

TEKST DER MEELDAUWWET. Indi,en de maatregelen, bedoeld in het eerste , 
Ait. 1. Het is verboden struiken va.n kruis- lid van dit artikel, besta.an in het rooien en 

bessen, deelen dier struiken of voorwerpen, onschadelijk maken der aangetaste struiken, 
welke dienen of gediend heJ:>ben tot verpakking geeft de burgemeester daarvan terstond schrif• 
dier struiken in te voeren. telijk kennis aa.n den eigena.a.r van de struiken, 

2. Van het in het vorige artikel bedoelde indien deze niet is de gebruiker van het perceel. 
verbod ka.n door Onzen Minister van Land- 8. Indien de burgemeester bezwaar heeft 
bouw, . Nijverheid en Handel ontheffing wor- , de in artikel 7 bedoelde maatregelen tot bestrij
den verleend. ding van den Amerikaanschen • kruisbessen-

Bij eene ontheffing, als bedoeld in het vorige meeldauw te bevelen. staat hem gedurende drie 
lid. geschiedt de invoer langs een door Onzen dagen beroep open bij Onzen Minister van 
Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel Landbouw, Nijverheid en Handel, die binnen 
aan te wijzen kantoor der invoerrechten, nadat zeven dagen, nadat het beroep is ingesteld, 
de gewassen bij een onderzoek door of van wege beslist. 
het hoofd van den plantenziektenkundigen 9. De gebruiker van een perceel, waa.r zich 
dienst zijn vrij bevonden van den Amerikaan- struiken bevinden, welke zijn aangetaat door 
sellen .kruisbessenmeeldauw. den Amerikaa.nschen kruisbessenmeeldauw, is 
, V oot dat onderzoek wordt vergoeding van verplicht, om die maatregelen tot bestrijding 

kosten geheven naar een door Ons vast te der ziekte te.nemen, welke hem door den burge-
stellen tarief. meester zijn bevolen. 

3. Indien struiken verschijnselen van den 10. Indien de gebruiker van een perceel 
Amerike.e.nschen kruisbessenmeeldauw vertoo- of de eigenaar van aa.ngetaste struiken, die 
nen, geeft de gebruiker van het perceel, waar niet is de gebruiker van het perceel, waarop 
de struiken zich bevinden, daarvan terstond de struiken zich bevinden, bezwaar hebben 
kennis aan den burgemeester van de gemeente, tegen het door den burgemeester bevolen rooien 
waarin het perceel gelegen is. of onschadelijk ma.ken dier struiken, staat hun 

4. Indien een burgemeester verneemt, dat gedurende drie de.gen na dagteekening van een 
zich op een perceel in zijne gemeente struiken bevel, als bedoeld in artikel 7, beroep open bij 
bevinden, welke verschijnselen van den Ame- Onzen Minister van Landbouw, Nijverheid en 
rikaa.nsohen kruisbessenmeelde.uw vertoonen, Handel, die binnen zeven de.gen, nadat het 
geeft hij daarvan terstond kennis aan het hoofd beroep is ingesteld. beslist. 
van den plantenziektenkundigen dienst. 11. Eén beroep, ingesteld ingevolge het 

5. Het hoofd van den plantenziektenkundi- vorige artikel, aohol'llt de verplichting van den 
gen dienst deelt den burgemeester mede, welke gebruiker van het perceel om de struiken te 
maatregelen tot bestrijding der ziekte ·noodig rooien of onschadelijk te maken, totdat door 
zijn. Onzen Minister van Landbouw, Nijverheid en 

6. De in het vorige artikel bedoelde maat- Handel is beslist. 
regelen kunnen bestaan in : 12. Het is verboden struiken van kruisbes-

a. het plukken en onsohadelijk maken der I sen, of deelen dier struiken te vervoeren van 
aangetaste vruchten ; peroeelen of gedeelten van perceelen, welke 

b. het snoeien en oiischadelijk maken van door Onzen Minister van Landbouw, Nijver
scheuten van aangeta.ste of verdachte struiken ; heid en Handel besmet zijn verklaard met den 

c. het rooien en onschadelijk ma.ken der Amerikaanschen kruisbessenmeeldauw. 
aangetaste struiken ; 18. ~ bijr;ondere gevallen kan het hoofd 

d. het omspitten van den bodem ; van den plantenJ.i.ektenkundigen dienst, onder 
e. het toepassen der bestrijdingsmiddelen, door hem vast te stellen voorwaarden, onthef-
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fing verleenen van het in het · vorige artikel , den burgemeester der gemeente, wa.a.ri.n het 
bedoelde verbod. ' peroeel gelegen is. 

14. Het is verboden struiken, deelen va.n 6. Indien een burgemeester verneemt, da.t 
struiken of vruehten, welke zijn a.a.ngeta.st door zich op een peroeel in zijne gemeente a.a.rda.ppe
den Amerikaanschen kruisbessenmeelda.uw, te len bevinden, welke verschijnselen va.n de 
koop aan te bieden, te verkoopen, af te leveren a.a.rda.ppelwratziekte vertoonen, geeft hij daar
of te vervoeren. van terstond kennis a.a.n het hoofd van den 

15. Het in het vorig artikel bedoelde verbod pla.ntenziektenkundigen dienst. 
iir, voor zoover het vervoeren betreft, niet van 6. Indien zich op een perceel a.a.rda.ppelen 
toepassing ten a.a.nzien van zendingen a.a.n het I bevinden, welke zijn a.a.ngeta.st door de a,a.rd
hoofd van den pla.ntenziektenkundigen dienst. appelwra.tziekte, wordt het a.a.rda.ppelgewa.s op 

16. In bijzondere gevallen kan, voor zoover I da.t peroeel of een deel van da.t perceel in 
het vervoeren van struiken en deelen van etrui- beslag genomen door den burgemeester van 
ken betreft, het hoofd van den plantenziekten- de gemeente, waari!). het perceel is gelegen, 
kundigen dienst, onder de door hem "te stellen indien het hoofd van den pla.ntenziektenkun-
voorwaarden, ontheffing verleenen van het in digen dienst zulks noodig acht. , 
artikel 14 bedoelde verbod. I Het in bealag genomen a.a.rdappelgewas wordt. 

17. Het verbod van a.rtikel 14 kan door voorzoover het hoofd van den plantenziekten
Onzen Minister van Landbouw, Nijverheid en kundigen dienst zulks noodig a.oht, op de door 
Handel, worden opgeheven, voor zoover betreft I hem a.a.n te geven wijze onschadelijk ge
het verkoopen en afleveren van door den Ame- maakt. 
rikaanschen kruisbessenmeelda.uw a.a.ngetaste I De kosten van dit onschadelijk ma.ken komen 
vruchten a.a.n, en het vervoeren va.n zoodanige ten laste van het Rijk. 
vruchten naar inrichtingen, door dien Minister 7. Indien de burgemeester bezwa.a.r heeft 
a.angewezen, onder de· door dezen te stellen ma.a.tregelen te nemen, als bedoeld in het vorig 
voorwaarden. artikel, staat hem gedurende drie dagen beroep 

18. Deze wet kan worden a.a.ngeha.a.ld onder open bij Onzen Minister van Landbouw, Nij-
den titel van "Meelda.uwwet". verheid en Handel, die binnen zeven dagen, 

19. Met het in werking treden dezer wet I nadat het beroep is ingesteld, beslist. 
vervalt de wet van 23 Mei 1910 (&aat.ablad 8. Het is verboden a.a.rdappelen te vervoe
n0. 146), houdende bepalingen tot wering van / ren van perceelen of gedeelJ;en van peroeelen, 
den Amerikaanschen kruisbessenmeeldauw. 1 welke door Onzen Mini.ster van Landbouw, 

Nijverheid en Handel besmet zijn verld&lmi 
TEKST DER AARDAPPELWET. mot de a.arda.ppelwratziekte. 

Att. 1. Tot wering van de aa.rda.ppelwra.t- 9. In bijzondere geva.llell kan het · hoofd 
ziekte (zwarte schurft, ,,black soab"}, -nroor- 1 van den pl&ntenziektenkundigen dienst, onder 
zaakt door Ghrysophlyclis endobiotica, on van de door hem te stellen voorwaarden, ont
de poederschurft, veroorzaakt cloor Spcmr,oapt)f'a heffing verleenen van het in het vorige artikel 
8ubterranea, kan door Ons de in- en doorvoer I bedoelde -.erbod. 
van a.ardappelen uit bepaald a.a.ngewMen landen 1 10. Het is verboden a.a.rda.ppelen te ver
worden verboden of niet dan voorwa.ardelijk bouwen op perceelen of ,gedeelten van peroee• 
worden toegestaan. 1 len, welke door 0nr.en Mini.st,er van Landbouw, 

2. Het is verboden aa.rda.ppelen, wa.a.rvan I Nijverheid en Handel besmet zijn verklaard 
de in- en doorvoer voorwaardelijk is toegestaan, met de aa.rdappelwmtziekte. 
in- of door te voeren la.nga andere dan de door Van eene besmetverklaring geschiedt open
Onzen Miruster van Landbouw, Nijverheid en ; ba.re kennisgeving door den burgemeester van 
Handel aan te wijzen eerste kantoren. de gemeente, wa.a.rin het perceel gelegen ill, 

S. Indien in- of doorvoer van · &aro&ppelen op de wijze van afkondiging der plaatselijke 
is toegestaan onder voorwaarde van voora.f- verordeningen, tegen welker overtreding straf 
gaand onderzoek, wordt voor da.t onderzoek is bedreigd. 
vergoeding van kosten geheven na.ar een door 11. Va.n het in het vorige artikel bedoelde 
Ons vast te stellen tarief. verbod wordt door den burgemeester van de 

4. Indien 111&rdappelen veNCh.ijnselen va.n gemeente, waarin het perceel. gelegen is, op 
de a-ardappelwra.ttiekte vertoonen, geeft de verzoek van den belanghebbende, ontheffing 
gebruiker van het perceel, wa.a.r de aardappelen verleend, indien het hoofd van den planten.
zich bevinden, da.&rvan terstond kennis a.a.n ziektenkundigen dienst tegen del!lll ontheffing 
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geen bezwaar heeft en onder de door dezen 
te stellen voorwaarden. 

12. Aan eigenaren van onsohadelgli:e ge
m&&kte aardappelen en aan eigenaren of ge
bruikers van Detm)et verklaarde perceelen kan 
uit 'Il Rijks ke.s eene schadevergoeding worden 
verleend volgens bij algemeenen maatregel van 
bestuur vast te stellen regelen. 

18. Deze wet kan worden a.a.ngehaa.ld onder 
den titel van "A&rdappelwet." 

14. Met het in werking treden dezer wet 
vervalt de wet van 13 Juli 1914 (Btaatabuul 
nb. 324), houdende bepalingen tot wering van 
ziekten van aardappelen. 

Behoort bij Koninklijk besluit van 5 Januari 
1921 (Staatsbuul no. 4). 

Mij bekend, 
De Minillter van Landbouw, Nijverheid 
en Handel, H. A. VAN IJSSBLSTEIJN. 

5 Januari 1921. BB%UIT tot uitvoering van 
artikel 6, 3de lid, en artikel 23, 3de lid 
der Warenwet (Slaalllbuul 1919, n°. 581). 
8.11. 

WIJ WILHELMINA, BNZ. 

Op de voordracht van Onzen Minil!t.er van 
Arbeid van 7 December 1920, n°. 148 D, af. 
deeling Volksgezondheid; 

Gelet op de artikelen 6, 3de lid en 23, 3de lid, 
der Warenwet (Staat&blad 1919, n°. 581); 

Gezien het advies van de CommiBBie bedoeld 
in artikel 17 dier wet ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
21 December 1920, nn. 38); 

Gelet op het nader tapport van Onzen Mi
nister van Arbeid van 3 Januari 1921, n~. 255 D, 
afdeeling Volksgezondheid; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 
Art. 1. Bij den opslag van in beslag genomen 

waren wordt een gedagteekende staat opge
maakt, vermeldende den ae.rd, de hoeveelheid, 
de verpakking, den toestand, de herkomst, de 
op het tijdstip van inbeslagneming door of 
namens den directeur van den keuringsdienst 
geschatte waarde van de waren en zoo mogelijk 
ook den inkoopsprijs. 

Deze staat wordt door of namens den direc
teur van den keuringsdienst onderteekend. 

Een afschrift van dezen staat wordt Ver
strekt aan dengerre, bij wien de waren zijn in 
beslag genomen. 

z. De bewaring van in bealag genomen 
waren geschiedt onder zoodanige voorzorgen 
dat: 

a. verandering of waardevermindering zoo. 
veel mogelijk wordt voorkomen ; 

b. de herkomst der waren steeds behoorlijk 
vaststaat. 

8. In plaate van te worden bewaard kunnen 
voor menschelijk gebruik ongeschikt gemaakt 
worden: 

a. alle waren, waarvan door onmiddellijk 
ongeschikt maken een verdere waardeverminde
ring kan worden voorkomen ; 

b. alle waren, die door intredend bederf 
hinderlijk worden voor de omgeving. 

4. Het ongeschikt maken van waren voor 
menschelijk gebruik geschiedt op dusdanige 
wijze. dat de waarde der waar voor andere 
doeleinden nog zooveel mogelijk behouden 
b}lift. 

6. De ambtenaren, bedoeld in artikel 21 der 
wet, zijn bevoegd, om, indien zij zulks gewenscht 
achten, aan monsters, volle melk, afgeroomde 
melk en zoeten room als bederfwerend middel 
per Liter aan het monster toe te voegen 1 gram 
kaliumbichromaat of 1,5 c.M• formaline (vol
doende aan de eischen van de Nederlandsche 
Pharmacopee ). 

6. Dit besluit treedt in werking met ingang 
van een door Ons te bepalen dag. 

Onze Minister van Arbeid is belast met de 
uitvoering ven dit besluit, dat in het Staats
blad ml worden geplaatst en in afschrift zal 

worden gezonden aan den Raad van State. 
's-Gravenhage, den 5den Januari 1921. 

WILHELMINA. 
De Minillter van .Arbeid, AALBERSE. 

( Uitgeg. 25 Jan. 1921.) 

5 Ja'tluari 1921. BBSCHIKKIN0 van den Minis
ter van Arbeid, houdende va-ststelling van 
een tarief der kost.en, ten laste komende 
van aanvragers van akten van vergunning 
tot het in werking brengen van stoom

. ketels en andere stoomtoestellen. 
De Minister van Arbeid, 
Gezien de artikelen 8 en 65 van het Stoom

besluit 1915 ; 
Heeft goedgevonden : 

met intrekking van de beschikking van den 
Minister van Lándbouw, Nijverheid en Handel 
van 22 Februari 19115, houdende vaststelling 
van een tarief, als bedoeld in artikel 8, ·tweede 
lid, V&n het Stoombesluit 1915, te bepalen : 

1 °. de kosten, tenl&ste komende vanae.nvragers 
van akten van vergunning tot het in werking 
brengen van stoomketels en andere stoom. 
toestellen, wegens het onderzoek en de beproe. 
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ving in het buitenla.nd van stoomketels en l den MinistAlr voorschriften worden ~ven, 
andere stoomtoestellen, of proefneming in afwijkende v&n die, in deze beeohikking vervat. 
het buitenland met materiaal, zullen bedragen : · 's-Grav61)}iage, 5 J&nuari 1921. 

a. tien gulden vacatiegeld per etmaal voor De M ini&ta I/OOf"IIQemd, 
den met het onderzoek en de beproeving of Ail.BEBSB. 

de proefneming belasten M11btenaar, ten 
behoeve van 's Rijke kas, gèdurende den tijd, 6 
vedoopen tusschen den a&nvang en het einde 
der reis, wordende een gedeelte van een etmaal 

(B.) 
Jantu1ri 1921. BBBLUIT tot sohoi:sing van 

het besluit van den Raad der gemeente 
Gouda van 7 December 1920, strekkende 
tot het verleenen V&n eervol ontslag, met 
ingang van 1 Jannari 1921, a.&ll_F. Weil Fz. 
als marktmeester, alsmede tot schorsing 
van de 1-luiten van voormelden raad, 
strekkende om aan den havenmeester 

als een geheel gerekend ; 
b. de reis- en verblijfkosten van den onder a, 

bedoelden ambtenaar ; 
e. de andere kosten. die a&n de reis verbonden 

zijn, zooals die van paspoorten en door den 
Minister van Arbeid noodig geoordeelde ver
zekeringen tegen ongevallen ; 

20. als reiskosten wordt hun in rekenillg 
gebr4(1ht de werkelijk door den onder 1°. 
bedoelden ambtenaar uitgegeven vra.pht voor 
de gebezigde vervoermiddelen, zoomede hetgeen 
daarenboven is betaald voor het vervoer van 
benoodigdheden ; als verblijfkosten twintig gul
den (f 20) per etma&I, of zooveel meer of minder 
als in bijzondere gevallen de Minister van Arbeid 
zal bepalen, gedurende den tijd, verloopen 
tusschen den aanvang en het einde der reis, 
wordende een gedeelte van een etmaal ·als 
een geheel gerekend ; 

3°. bij het vei:strekken van de lastgeving 
tot het onderzoek en de beproeving of tot de 
proefneming wordt tevens het bedrag bepaald, 
dat de aanvrager ter voldoening der kosten 
aan het Departement van Arbeid moet storten 
bij vooruitbetaling, behoudens Jllldere afreke
ning ten bate of ten laste ; 

4°. bij het verslag betreffende het onderzoek 
en de beproeving of de proefneming, door den 
daarmede hela.sten ambtenaar uit te brengen, 
wordt door hem eene gespecificeerde decla.ratie 
wegens reis- en verblijfkosten, berekend zoaals 
onder 20. is aangegeven, zoomede wegens de 
&nde.Ie onder 1°. c bedoelde, door hem betaalde 
kosten, gevoegd, vermeldende den datum en 
het uur, waarop zijne reis is aangevangen en 
geëindigd ; 

50. na verrekening van de te dezer zake bij 
het Departement ontvangen gelden wordt 
binnen 8 dagen, nadat aan den bovenbedoelden 
ambtenaar de hem toekomende gelden zullen 
zijn uitbetaald, daarvoor aan den aanvrager 
een bewijs van kwijting uitgereikt tegen in
trekking van het bewijs, afgegeven ter zake van 
de onder 3°. bedoelde stortiDg; 

60. ten aan.zien van de wijze van voldoening 
van bepaalde kosten, als onder 1°. bedoeld, 
zullen zoo noodig in elk bijzonder geval door 

tevens de functie van marktmeester op 
te dragen. S. 6. 

Ge,schorat t<1' 1 J'llli 1921. 

7 Jaavari 1921. BuLurr tot nadere wijziging 
:van het Reisbealuit 1916, l&atstelijk ge• 
wijzigd bij beqluit -yan 1 Juni 1918 (Staata• 
blad n<'. 306). S. 7. 

Wf:J WILHELMINA, ENZ. 

Op ~ voordracht van Onzen Minist~.r van 
Financiën, van 16 December '1920, n°. 149, 
Generale Thesau.tie ; 

Dsn Raad van State gehoord. (adviee van den 
28eten Derember 1920 n°. 34) ; 

Gelet op het nader rapport van Onr.en voor
. noemden Minister van 3 Januari 1921, n°. 125, 
Gt-nen,,le Thesaurie : 

Hebben goedgevonden en verat-.e.n: 
Met ingang van 1 Januari 1921 te bep,Jen 

als volgt,: 
Art. 1. Met wijzigjng in zooverre van art. 14 

van het Reisbesluit 1916, zooale dat laatstelijk 
is vastgesteld bij Ons besluit van 1 Juni 1918 
( Staaublad n°. 306 ), worden de bedragen der ver
goedingen voor verblijfkosten bepaald als volgt: 

voor de l • klasse per etmaal t 13.30 
,, ., 2• ,, .,, 12.20 
,. ,. 39 ., ., ,. 11.10 
,, ,, 4• ,, ,, ,, 8.80 
" ,, 5• n ,. ,, 7.50 

Voor de betekening van de vergoeding over 
een gedeelte van een etmaal wordt dit verdeeld 
in een daggedeelte van 11) uren, hetwèlk a&n• 

vangt des voormiddage te 8 ure, en een nacht
gedeel~ van 14 uren. hetwelk aanvangt des 
namiddags te 6 ure ;· de vergoeding bedraagt, : 

ÎII het daggedeelte ; ÎII het nachtgedeelte : 
TOOr de l• kbsse per uur f 0.46 f 0.62 

,, ,, 2e ,. ., ,, 0.42 0.57 
., ., 3• ,. ,, ., 0.38 0.52 
,. ,, 4e ,. ,. ,, 0.32 0.(0 
,, ,, s• ,, ,, ,, o.27 ·o.M 
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. Voorts worden de in artikel l6bi.t van voor
meld besluit bedoelde vergoedingen vastgesteld 
op de volgende bedragen : 

voor de l e ki&slle per etmaal f 9.60 
" 2e 8.80 
., 38 8.-

4e 6.40 

" 5e ·" 5.46 
2. De vergoeding voor reis- en verblijfkosten 

wegens reizen aangevangen v66r l Januari 
1921, wordt berekend volgens de v66r dien 
datum geldende bepalingen. 

Onze Ministers zijn, ieder voor zooveel hem 
aangaat, belast met de uitvoering van dit be· 
sluit. dat in het Staatsblad ml worden geplaatst 
en waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
den Raad van State. 

's-Gmvenhage, den 7den Januan 1921. 
WILHELMINA. 

De Minw,, mn Financil.n, DE V1!.IB8. 
(Uitgeg. 1"4Jan. 1921.) 

8 Jan'll,(1,ri, 1921. KoNINXLIJX BESLUIT. 

De kennelijke strekking van art. 7 der 
Hinderwet is dat de verzoeker, zoo deze 
dit well8Cht, en zij die bezwaren inbrengen, 
gezamenlijk en tegenover elkander op de 
zitting zullen worden gehoord, dat zij 
Wttlerzijda hunne opmerkingen zullen in
brengen en dat van ·al dit voorgevallene 
proces-verbaal ml worden opgemaakt. 

Wu WILHELMINA, BNZ. 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door 
F. M. Keizer te Venlo tegen het besluit van 
Burgemeester en Wethouders dier ~emeente 
van 13 April 1920, waarbij hem vergunning 
is geweigerd tot oprichting van een lompen
bergplaats in het perceel, kadastraal bekend 
gemeente Venlo, Sectie I n°. 4296, aan de 
Gereformeerde Plaats; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
8 December 1920, n°. 476; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Arbeid van 3 Januari 1921,-n°. 6'78A, afdeeling 
Arbeid; 

0. dat, nadat op de zitting bedoeld bij art. 
7 der Hinderwet tegen de voorgenomen in
richting door belanghebbenden bezwaren waren 
ingebracht op grond dat daarvan hinder door 
stank en ongedierte en benadeeling der gezond
heid door liet verspreiden van bacteriën zou ' 
zijn te duchten~ Burgemeester en Wethouders 
van Venlo bij hun evengenoemd beeluit de 
vergunning hebben geweigerd uit overweging 
dat tegen het verleenen er van bezwaren zijn 

ingebracht en aan het bezwaar van hinder door 
het stellen van voorwaarden niet kan worden 
te gemoet gekomen ; 

dat de appellant in beroep aanvoert dat het 
bestreden besluit naar zijne meening ml moeten 
worden vernietigd daar : 

1°. in strijd met de bepaling van art . 11 
der Hinderwet de redenen die tot weigering 
der vergunning hebben geleid, niet in het besluit 

zijn vermeld ; 
2°. daaruit in ieder geval niet blijkt dat d e 

vergunning is geweigerd op grond van eenig 
bezwaar aan de Hinderwet ontleend, immers 
daarin niet wordt gerept van hinder van em
stigen aard ; 

30_ door Burgemeester en Wethouders bij 
de bekendmaking van het verzoek om vergun
ning niet is vermeld, dat was aangevraagd een 
lompenbergplaats "met wekelijksche venen
ding", zooals in de aanvrage uitdrukkelijk is 
vermeld; 

40_ in strijd met art. 7, tweede lid der Hinder
wet hij niet in de gelegenheid is gesteld de 
tegen de aanvrage ingebrachte bezwaren te 
weerleggen, immers hem bij de behandeling der 
mondelinge reclame de toegang tot de zitting 
is geweigerd, terwiJ1 geen schriftelijke bezwaren 
te voren waren ingebrach1; 

50. in het bedrijf, zooalft.et door hem wordt 
gevoerd en ook in den vervolge ml worden 
gevoerd, geen grond kan zijn gelegen tot wei
gering der vergunning, vermits reeds in het 
tijdvak van 1 November 1919 tot 15 April 
1920 ongeveer 690 K.O. lompen per maand 
door hem zijn ontvangen en verzonden ; 

oo. aan de ingebrachte bez-waren in ieder 
geval door het stellen van voorwaarden zou 
kunnen worden te gemQet gekomen, naar de 
mogelijkheid waarvan echter door Burgemeester 
en Wethouders geen onderzoek is ingesteld; 

Q., dat het gemeentebestuur den appellant 
niet heeft toegestaan tegel.gk met hen die• 
tegen het verleenen der vergunning bezwaren 
hadden in te brengen, te verschijnen in de 
zitting gehouden krachtens art. 7 der Hinder
wet en hij eerst, nadat zij die bezwaren hadden 
ingebracht, de zitting hadden verlaten, -in de 
gelegenheid is gesteld zich te doen hooren, 
terwijl van hetgeen hij heeft aangevoerd in 
het proces-verbaal van het op de zitting voor
gevallene niets is vermeld ; 

dat deze toepassing van art. 7 der Hinderwet 
is in strijd met de wet ; 

dat immers kennelijk de ·strekking van het 
artikel deze is dat de verzóe ker, zoo deze dit 
wenscht, en zij die bezwaren inbrengen, gem-
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menlijk en tegenover elkander op de, zitting 
zullen worden gehoord; dat zij wederzijrui 
hun opmerkingen zullel). inbrengen en dat 
van al dit voorgevallene proces-verbaal zal 
worden opgemaa.kt ; · 

dat alzoo de Hinderwet in dit geval niet is 
nageleefd; 

Gezien deze wet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het bestreden besluit va.n Burgemeester en 
Wethouders van Venlo va.n 13 April 1920 te 
vernietigen. 

2. Vóór den' zestienden van elke :ma&nd 
zenden Gedeputeerde Sta.ten van elke provin
cie aan Onzen Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen eene lijst, waarop wor4en 
a.a.ngegeven de veranderingen, welke gedurende 
de laa.tst verstreken maand ten a.a.nzien van 
het pe:rsoneel der onde:rwijzers bij de openbare 
lagere scholen in de provincie, alsook in de 
bedragen der pensioensgrondsla.gen van dat 
personeel hebben plaats gehad. 

Deze lijst wordt ingeriçht volgens het bij 
dit besluit gevoegde model A. 

Onze Ministe:r .van Arbeid is belast, enz. 3. De bijd:ragen voor eigen en die voor 
(W. v.d. B A.) weduwen- en weezenpensioen wordeµ door 

de gemeentebesturen op de ja~edden der 
10 Ja11-uari 1921. BESLUIT, houdende bepa.- ' bela.nghebbenden - bij de uitbetaling van 

1 

lingen omtrent d& pensioenen va.n onder- eiken termijn voor een evenredig deel --,- ingf• 
wijzers bij de openbare lagere scholen en houden, 
omtrent die va.n hunne weduwen en 4. Wanneer in geve.! van vermindering van 
weezen. S. 8. wedde de bela.nghebbende de schriftelijke a.a.n-

Wu WILHELMINA, ENZ. gifte doet, bedoeld in het twe&de lid van ar-
Op de voordracht van Onze Ministers van tikel 49 der Lager-onderwijswet 1920, wordt 

Financiën van 9 December 1920, n°. 190, a.fd. hetgeen over het tijdvak tusschen het tijdstip 
Pensioenen ; en van Onde:rwijs, Kunsten en ,der tmktementsverla.ging en dat van het doen 
Wet;enschappen van 2 December 1920, n°. 13400~ der aangifte a.a.n pensioensbijdragen meer 
a.fdeeling Lager Onde:rwijs Algemeen ; mocht zijn ingehouden dan naar den !ageren 

Overwegende, dat wegens het in werking peneioensgrondsla.g over dat tijdvak ver• 
treden op I Ja.nua.ri 1921 van de Lager-onder- echuldigd is, bij de eerstvolgende uitbetaling 
wiJswet 1920 de bij Ons besluit van 21 Fe- van traktement verrekend. 
brua.ri 1906 (Staatsblad n°. 37) vastgestelde . 5. Bij benoeming tot onderwijzer van een 
bepa.lingen nopens de bijdragen voor pensioen gewezen burgerlijk ambtena.ar of va.n een ge• 
en de pensioenen van onde:rwijzers en onder- wezen onderwijzer bij . het. openby.r of het 
wijzereseen bij openbare la.gere scholen door bijzonder onderwijs, die zonder pensioen of 
andere bepalingen behooren te worden ver- wachtgeld zijne vroegere betrekking heeft v~ , 
vangen ; la.ten, verschaft het betrokken gemeenteb.e-

Gezien de Lager-onderwijswet 1920 en de stuur, door van den. 11enóew.de overlegging te 
Weduwenwet voor de onde:rwijzers 1905; vra.g<;in van eene door den directeur van het 

Den Ra.ad van State gehoord, advies van Weduwen- en Woozenfonds voor burgerlijke 
28 December 1920, n°. 29; ambtenaren afgegeven verklaring, dat de 

Gelet op het na.der rapport va.n Onze voor- storting bedoeld in artikel 10, vierde lid onder a, 
noemde Ministers van 5 Januari 1921, n°. :\63, der Weduwenwet voor de ambtenaren 1890 
a.fdooliug Pensioenen en 31 December ·1920, en in artikel 12, eerste lid onder a, der We
n0. 15456, afdeeling 4'ger Onde:rwijs Alge- duwenwet voor de onde:rwijzers 1905, heeft 
meen; pla.a.ts gehad, zich zekerheid, of de belang-

Hebben goedgev,;mden en versta.a.n, te hebbende gebruik heeft gemaakt van de bij 
bepalen : genoemde wetsbepalingen verleende bevoegd-
Art. 1. De bedragen, die ingevolge ai;tikèl 4eid. 

49 der Lager-onderwijswet 1920 en artikel 21 8. Bij benoeming tqt onderwijzer van 
der. Woouwenwet voor de onderwijzer11 1905 iemand, die voor zijne~ te ~'/'ten betrekkingen 
tot grondslag moeten strekken voor het_ be- aanspra.a.k heeft op eenig ander peniiioen uit 
palen van de bijdragen der onde:rwijzers bij de inkomsten van den Sta.at of uit die van zij1;1e 
openbare lagere scholen, zoo voor eigen als koloniën en bezittingei;i in andere w.ereld.deelen, 
voor weduwen- en wee7.enpensioen, wo:cden als bedoeld in artikel 4 der Weduwenwet voor 
door Gede1;>ute,erde ~te.ten a.an de gemeep.te- de onde:rwijzers 1905, wo~t door het be
besturen en door deze aan de belanghebbenden trokken gemeentebestuur omtrent het bedrag 
mooegedoold. van dat weduwen- en woozenpensioen inlicb· 
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ting gevraagd, zoo het een pensioen uit de 
koloniale inkomsten betreft aan het Departe· 
ment van Koloniën, zoo het betreft een pen
sioen uit de Staatsinkomsten ingevolge eene 
millt.11lro pensioenregeling, aan het Departe• 
ment van Oorlog of &&n dat van Ma.rine en 
zoo het een ander pensioen uit de Staatsin
komsten betreft aan het Departement van 
Financiën. 

Door de Departementen van Oorlog en van 
Ma.rine wordt het advies ingewonnen van den 
Militairen Pensioenraad, door het Departement 
Tan Financiën dat van den Pensioenraad voor 
de burgerlijke ambtenaren. 

7. De gemeentebesturen verschaffen zich 
111ekerheid of onderwijzers die, ongehuwd zijnde 
en geen kinderen beneden den leeftijd van 
achttien ja.ren hebbende, het zestigste leTellll· 
jaar en onderwijzeressen, die, geen kinderen 
beneden den leeftijd van achttien jaren heb
bende, het veertigste levemtjaar ingetreden 
zijn, hebben voldaan aan de krachtens artikel 
21, zevende lid, der Weduwenwet voor de 
onderwijzers 1905 op hen rustende verplichting. 

Hiertoe vorderen die besturen va.n de be
langhebbenden overlegging van eene deebe-
treffende verklaring van den directeur van het 
Weduwen- en Weezenfonde voor burgerlijke 
ambtenaren. 

8. Wanneer eene onderwijzeres, die ver
keert in één der gevallen, genoemd in artikel 3, 
eerste lid, der Weduwenwet . voor de onder• 
wijzers 1905, de in het tweede lid van dat 
artikel bedoelde verklaring inlevert, geeft de 
directeur van het Weduwen- en Weezenfonds 
voor burgerlijke ambtenaren hiervan ter.stond 
kennis aan het bestuur der gemeente, waar 
de belanghebbende bij het openbaar onderwijs 
werk111&&m ie. 

Het bedrag, dat vóór het inkomen van be
doelde kennisgeving bij het gemeentebestuur, 
op de wedde der belanghebbende niet of niet 
meer voor weezenpen.eioen mocht zijn inge
houden, wordt op den eerstvolgenden temtjjn 
van h&&r salaris boven de gewone inhouding 
-gekort. 

9. Wanneer een onderwijzer, die in het 
jaar zijner aanstelling werkzaam wa.s bij het 
bijzonder onderwijs, de ingevolge artikel 119 
der Lager-onderwijswet 1920 door hem over 
ll&t j&&r verschuldigde bijdmge voor eigen 
pensioen niet, of niet in haar geheel vóór 1 
December van bedoeld· jaar in 'a Rijke k&a 
heeft gestort, wQrdt door het Departement 
van Onderwijs, Kunsten en Wetenschlt.ppen 
aan het bestuur der gemeente waar de belang• 

hebbende aan het openbaar onderwijs ia ver
bonden, zoo spoedig mogelijk opgave gedaan 

• van het door dezen uit genoemden hoofde nog 
verschuldigde bedrag en wordt dit op de twee 
eerstvolgende termijnen van dieDB traktement, 
beide malen voor de helft, ingehouden. 

10. Wanneer een onderwijzer, die in het 
jaar zijner aanstelling werkzaam was bij het 
bijzonder onderwijs, de ingevolge artikel 21, 
vijfde lid, der Weduwenwet voor de onder
wijr..ers 1905, juncto artikel 119, tweede lid, 

' der I:.ager-onderwijswet 1920, door hem over 
. da.t ja.a.r verschuldigde bijdrage voor weduwen
en weezenpeneioen in ha.ar geheel of voor een 

-deel vóór 1 Decembervangemeldja.a.rin 's Rijke 
kas heeft gestort, wordt door het Departement 

-van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 
,a.a.n het bestuur der gemeente, waar de belang
rhebbende aan het openbaar onderwijs is ver
bonden, zoo spoedig mogelijk opgegeven, welk 
deel der gestorte som de geheele of gedeelte
lijke bijdrage .is over het gedeelte van boven-

- bedoeld ja&r, gedurende hetwelk de bela.ng
' hebbendé werkzaam ia of wa.e hij het openbaar 
onderwijs. Dit bedrag komt in mindering 
van de korting, die ingevolge artikel 21, vierde 

,lid, der Weduwenwet voor de onderwijzers 
· 1905 op zijn traktement wordt toegepast. 

11. Door ieder gemeentebestuur wordt na 
afloop van elk kwartaal het gezamenlijk be
drag der in dat kwartaal ingehouden bijdragen 
aangewezen op de begrootingsposten, uit welke 

, de jaarwedden der betrokken onderwijzers 
zijn gekweten en vervolgens hij een betaal
meester gestort. 

De bijdragen voor eigen pensioen, verechul
, digd door ond.erwijzers, wien verlof ie ver• 
!eend met 'stilstand van jaarwedde, alsook de 
bijdragen voor eigen en die voor weduwen
en weezenpeneioen, verschuldigd door onder
wijr.ers, die wegens de aanvaarding van het 
lidmaatschap van één der beide Kamers van 

11ie Sta.ten-Generaal met stilstand van ja.ar
, wedde tijdelijk van de waarneming hunner 
1 betrekking zijn ontheven, worden mede kwa.r
t&&lsgewijze door de betrokken gemeentebe
Jsturen op de begrootingapoaten, waa.ruit die 

1 onderwijr.ers la.a.tstelijk traktement hebben ge-
noten, a.a.ngewezen en bij een betaalmeester 
gestort. 

Elk:gemeentebestuur geeft den betaalmeester 
, schriftelijk op de som, die in het na afloop van 
elk kwartaal gestorte bedrag ia begrepen aan 
bijdr,-gen voor woonweo,- en weezenpensioen. 

De betQalmeesttir QOet gelijke opgave zoo 
spoedig mogelijk toekomen. aan den directeur 
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van het Weduwen- en Weezenfonds voor bur
gerlijke· ambtenaren. 

12. Door het Departement van Financiën 
worden voor de door de gemeentebesturen bij 
de betaalmeesters gestorte bijdragen voor 
weduwen- en weezenpensioen assignatiën opge
maakt ten name van de Afdeeling Generale 
Thesaurie bij het Departement van Financiën 
en ten voordeele van het Weduwen- en Weeren
fonds voor burgerlijke ambtenaren. 

Deze assignatiën worden ter verdere behan
deling gezonden aan den betaalmeester voor 
de verrekeningen bij genoemd Departement. 

18. In de maand Januari van elk jaar 
zenden de gemeentebesturen a.a.n Gedepu
teerde Staten de quitantiën voor de in het 
la.atstverstreken jaar, ingevolge artikel 11 ge
dane stortingen benevens eene gespecificeerde 
aanwijzing van de in die quitantiën begrepen 
bijdragen, gesplitst in die voor eigen en in die 
. voor weduwen- en weezenpensioen. 

14. In de maand Februari van elk jaar 
zenden Gedeputeerde Staten aan het Departe
ment van Financiën de in het vorige artikel 
bedoelde quitantiën benenns twee lijsten, elk 
in duplo, waarvan de eene vermeldt het bedrag, 
dat door ieder belanghebbende in het l&&tst 
verstreken jaar voor eigen, en dat hetwelk door 
hem in dat jaar voor weduwen- en weezen· 
pensioen ie bijgedragen, en waarvan de andere 
eene opgave behel.et van de quitantiën die tot ver
antwoording dier bijdragen worden overgelegd. 

Deze lijsten worden ingericht ,Tolgens de bij 
dit besluit gevoegde modellen B en 0. 

15. De contrl'1e op de inhouding :van de 
bijdragen voor weduwen- en weezenpensioen 
wordt uitgeoefend door den directeur van het 
Weduwen- en Weezenfonds voor burgerlijke 
ambtenaren. 

De wijze van uitoefening wordt door Onzen 
Minister van Financiën in overleg met com
misa&rissen van genoemd fonds geregeld. 

14'. Voor de uitoefening door den Pensioen
, aad voor de burgerlijke ambtenaren van de 
contr6le op de inhouding van de bijdragen 
voor eigen pensioen en voor de uitoefening 
van de in het vorige artikel bedoelde contr6le 
worden zoowel aan genoemden r&&d, als aan 
den directeur van het Weduwen- en Weezen
fonds voor burgerlijke ambtenaren, gezonden 1 

a. door het Departement van Onderwijs, 
Kunsten en Wetensohappen de lijsten, opge
maakt volgens model A ; 

b. door het Departement van Financiën 
een exempl&&r- van elk der lijsten: opgemaakt 
volgens model B, vergezeld van de schrifte
lijke verklaring, dat het geza.menlijk bedrag 

der op die lijsten vermelde bijdragen in 'e Rijks 
kas in gestort. 

Bovendien wordt, wanneer ten ·aanzien van 
een onderwijzer die in het jaar zijner aanatelling 
verbonden was aan het bijzonder onderwijs, 
zich het geval voordoet, bedoeld in artikel 9, 
hiervan door het Departement van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen mededeeling ge
daan aan den Pensioenraad voor de burgerlijke 
ambtenaren met vermelding van het bedrag, 
dat de belanghebbende krachtens artikel 119 
der Lager-Onderwijswet 1920 alsnog over het 
jaar, waarin hij naa.r het openbaar onde~s 
ie overgegaan, voor eigen pensioen verschul
digd is. 

Voorts wordt in het in artikel 10 genoemde 
geval de daar bedoelde opgave door het De
partement van Onderwijs, Kunsten en Weten
schappen mede verstrekt aan den directeur van 
het Weduwen- en Weezenfonds voor burger• 
lijke ambtenaren • 

17. De inhouding van_ de bijdragen voor 
weduwen- en weezenpensioen op de pensioenen 
van gewezen onderwijzers geschiedt door het 
Departement van Fina.noiën, die op aan gewezen 
onderwijzers verleende wachtgelden door het 
Departement van Onderwije, KU118ten en 
Wetenschappen. 

De directeur van het Weduwen- en Weezen. 
fonds voor burgerlijke ambtenaren geeft, 
wanneer op grond van artikel 12, derde lid, 
of van artikel 21, zesde lid, der Weduwenwet • 
voor de onderwijzers 1905 op een pensioen 
of wachtgeld de bedoelde korting niet of niet 
meer ie toe te passen. hiervan - in het laa.tste 
geval onder mededeeling van welk tijdstip af 
de bijdrage niet meer verschuldigd is - kennis 
&&n het Departement van Financiën zoo het 
een pensioen, of aan het Departement van 
Onderwijs, Kunsten en Wetensohappen zoo 
het een wachtgeld betreft. 

18. Door de Departementen van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen en van Financiën 
worden voor de gedane inhoudingen voor we
duwen• en weezenpensioen assigna.tiën opge
maakt ten name van de afdeeling Generale 
Theeaurie bij l&&tstgenoemd Departement en 
ten voordeele van het Weduwen- en Weezen• 
fonds voor burgerlijke a111btenaren. 

Deze aBBignatiën worden met daarbij te 
voegen kortingqjeten ter verdere behande
ling toegezondén. aan den betaalmeester voor 
de verrekeningen bij het Departement van 

· Financiën. 
19. Onze bealuiten, waarbij aan gewezen 

onderwijzers pensioen of wachtgeld wordt toe
gekend ten laste van den Staat, of waarbij 
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aan ge:wezen onderwijzers toegekei:ide wacht• j 
gelden worden geschorst, verminderd of i.n
getrokken, -ivorden in afschrift toegezonden 
aan den Pensioenraad voor de burgerlijke 
aml:/ten.aren en _aan den directeur van het 
Weduwen- en Weezenfonds voor burgerlijke 
ambtenaren. 

Ook wordt, wanneer aan gewezen onder
wijzers verleende wachtgelden, op _grond van 
het ~lde in artikel 61, vierde li!l, onder b, 
der Lager-onderwijswet 1920 komen ·te ver
vallen, hiervan door het · Departement van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen aan 
genoemden raad en aan genoemden directeur 
meded~eling gedaan. 

20. De krachtens artikel 46 der Lager
onderwijswet 1920 door Ons te verleenen pen
sieoenen ,vorden gel>racht op de begwoting 
van het Departement van Onderwijs, Ku,nste.n 
en Wetenschappen, bij het Departement van 
Financiën in het grootboek der pensioenen 
voor de o)lderwijzers ingeschreven en door dE> 
zorg van laatstgenoemd Departement, cp 
dezelfde wijze &IB de overige ten laste van den 
Staa.t verleende pensioenen uit~taald. 

21. Waar in dit peslui$ en op de in arti)j::el 2 
bedoelde lijst gesproken wordt v.an onder-

Overgangs- en slotbepalingen. 

22. De in Februari 1921 door Gedep\lteerde 
Staten aan het Departement van Financiën 
te zendeJl lijsten van de pensioensbijdragen 
over 1920 en van de .daarvoor afgegev~ qui
ta.ntiën worden opgemaakt vo~ens de modellen 
B en C, bedoeld in artikel 14. 

23. Dit besluit treedt in wer~ op l i 
Januari 1921. 

Met gelijke dagteekening vervalt Ons ~ 
sluit van 21 Februari 1906 (Slaat8blaà n°. 37). 

Onze voornoemde Ministers zijn ieder voor 
wov..-,el hem aangaat belast met de uitvoering 
van dit Besluit, hetwelk in h:et Staatsblad zal 
worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State, 1 
aan den ~ensioenraa.d voor Burgerlijke Ambte- --< 
na.ren en aan den Directe11r van het Weduwen- 1 ,.. 
en W eezenfonds voor Burgerlijke Ambtenaren. ~ 

' s-Gravenha.ge, den lOden Januari 1921. ~ 
WILHELMINA. 1 

De Minister van FinanciPn, DE VRIES. 

De Minister uan Onderwijs, 
Kun.sten en W etenachappen, 

J. TB. DE VISSER. . 

( Uil!JP.IJ. 17 Jan. 1921.) 
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N O T A. h. benoeming in eene andere provincie ; 
Op deze lijst zijn eerst te vermelden de a.a.n- •· ontslag; 

stellingen va.n hen, die nog niet in de betrokken ;. overlijden. 
provincie a.ls ond~rwijzer bij het openba.a.r lsger In de kolom "Wettelijke inkomsten" zijn 
onderwijs werkzaam we.ren en daarna de ver- afwnderlijk te vermelden de jaarwedde en de
a.rideringen in den toestand van de reeds in I eventueele verdere inkomsten (bijv. de be
die provincie in functie zijnde onderwijzers. looning volgens artikel 33 der La.ger-onder-

De kolommen onder het l}oofd "Vroegere wijswet 1920). 
toestand" moeten worden ingevuld voor alle In de kolom "Aanmerkingen" is ten aanzien 
titularissen behalve voor hen, die nog geen be- va.n de nieuw a.a.ngestelden te vermelden : 
trekking bij het openba.a.r lager onderwijs be- 1°. den da.turn va.n geboorte; 
kleedden · of die tot dusver alleen onderwijs 20. wie va.n hen : 
ga.ven- in één of meer der in artikel 31 der a. nog geen betrekking als onderwijzer bij 
Lager-onderwijswet 1920 genoemde vakken. het openbaar la.ger onderwijs bekleedden of tot 

De oorzaken va.n verandering worden a.a.n- dusver alleen onderwijs gaven in één of meer 
geduid als volgt: der in artikel 31 der Lager-onderwijswet 1920 

a. nieuwe aanstelling; genoemde vakken; 
b. overplsa.tsing (alleen voor hen, die na.a.r b. la.a.tstelijk buiten betrekking bij het 

eene andere scliool in dezelfde gemeente worden openba.a.r lager onderwijs waren ; hierbij is 
overgepla.a.tst); op te geven, wie in het genot waren va.n wa.cht-

c. wederopvatting va.n den dienst (voor geld ; 
hen, die na. het doorbrengen van een tijd va.n c. gepensionneerd zijn a.ls onderwijzer ; 
verlof met stilstand va.n wedde of die, na wegens à. voor hunne na. te la.ten betrekkingen 
de a.anva.a.rding van het lidma.atschap va.n a.a.nspra.a.k hebben op een ander pensioen uit 
één der beide Kamers va.n de Sta.ten-Genera.a.l de koloniale of de Sta.a.tsinkomsten a.ls bedoeld 
tijdelijk van de wa.a.meming va.n hunne be
trekking te zijn ontheven, hunne oorige functie 
hervatten) ; 

à. verhooging va.n sa.la.ris ; 
e vermindering van ja.a.rwedde (voor hen 

die, nadat hunne · jaarwedde was verminderd, 
dé in het tweede lid va.n artikel 49 der La.ger
onderwijswet 1920 bedoelde schriftelijke a.a.n
gifte hebben geda.a.n, met uitzondering va.n 
hen, voor wie de vermindering va.n ja.a.rwedde 
het gevolg is van nieuwe a.a.nstelling, van over
pla.atsing, of voor wie die vermindering intreedt 
bij het wederopva.tten van den dienst en die 
de bedoelde a.a.ngifte zoo tijdig hebben gedaan, 
dat tegelijkertijd met de vermelding van hunne 
nieuwe aanstelling, overpla.a.tsing of weder
opvatting van den dienst de door hen ver
langde lagere pensioensgrondslag ka.n worden 
opgegeven); 

f. verlof met stilstand va.n jaarwedde; 
g. tijdelijke ontheffing va.n de waarneming 

der betrekking wegens a.a.nva.arding van het 
lidmaatschap van een der beide Kamers va.n 
de Sta.ten-Generaal ; · 

in artikel 4 der Weduwenwet voor de onder
wijzers 1906 ; hierbij is tevens op te geven 
het bedrag va.n dat weduwen- en weezenpen
sioen; 

e. in het ja.a.r hunner a.a.nstelling a.1s onder
wijzer - verbonden waren a.a.n eene bijwndere 
lagere school of a.a.n eene bijzondere kweek
school ; hierbij is voor ieder op te geven de 
la.a.tste betrekking en de laatste sta.ndpla.a.ts 
bij dat bijwnder onderwijs; 

f. a.Is onderwijzeres verkeeren in één der 
geva.llen, genoemd in artikel 3, eerste _lid, der 
Weduwenwet voor de onderwijzers 1905. 

In de kolom "Aanmerkingen" moeten boven
dien worden opgegeven de na.men, betrekkingen 
en sta.ndpla.a.tsen va.n : 

a. de onderwijzereBBen, zonder nieuwe aan
stelling, die in de betrokken ma.and zijn komen 
te verkeeren in een der hiervoren onder 2°. / 
genoemde gevallen ; 

b. de onderwijzers, die in de betrokken 
ma.a.nd zijn geschorst geweest met vermelding 
van de duur der schorsing. 



MODBL B. 

Provincie_ .... _ ....... : ........... _ 

Belang-

heb benden. 

LIJST der over het jaar 19 ............ van de onderwijzers en de onderwijzeressen aan de openbare lagere 
scholen in bovenvermelde provincie gefnde bijdra.gen voor eigen en voor weduwen- en weezenpensioen. 

Verantwoord bedrag 

Betr1•kking. Standplaats. 
Grondslag der 

voor eigen voor weduwen-
bijdragen. pensioen. 

Deugdelijk verklaard door Gedeputeerde Staten der provincie 
Te 

en weezen-
pensioen. 

-

den 

Aanmerkingen. 

Behoort bij Koninklijk besluit van den lOden Januari 1921 (Staatablaà n°, 8). 
Mij bekend, 

MoDBL C. 

Provinoi6 ......... _ ....... -....... .. 

Kantoor van 
den 

betaalmeester. 

De Mini8ttt- van ~ja, Kunaten en Wue1111chappen, J. TB. DB V188BR, 

LIJST der q_uitantien van in 's Rijke schatkist gedane stortingen we~ens de over het jaar 19 ..... , ...... van 
de onderwtjzers en onderwijzereSBen aan de openbare lagere scholen 1n bovenvermelde provincie gelnde 
bijdragen voor eigen en voor weduwen- en weezenpensioen. 

~ Kantoor van .: .. 
Dagteekening. ffl Bedrag. den Dagteekening. a Bedrag. a 

~ betaalmeester. ~ 
Per tranap. 

Transp. 1 1 
-

1 

Aldus opgemaakt door Gedeputcordo Staten der provincie 
Te 

Behoort bij Koninklijk besluit van den lOden Januari 1921 (Staatablad n°. 8). 
den 

Mij bekend, 
Ds Mini8ttt- van Onderwija, Kunalen en Wetenschanien, J, Ta. DB VJBSBR. 
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10 Januari 1921. BESLUIT tot wijziging ve.n 
de reglementen op het toekennen ve.n gage
menten, pensioenen en onderste.nden e.e.n 
de Europeesohe officieren en militairen 
beneden dien rang ve.n het Nederle,ndsch
Indische leger. S. 9. 

WIJ WILHELMINA, El(Z, 

Op de voordracht ve.n Ónzen. Minister ve.n 
Koloniën ve.n 9 December 1920, 8ste e.fdeeling 
no. 123; 

Den Re.e.d ve.n Sta.te geheord (advies ve.n 
21 December 1920, n°. 40) i 

Gezien het nader rapport' ve.n Onzep voor
noemden Minister ve.n 6 Januari 19lU, Sste 
e.fdeeling, n°. 16 ; 

Hebben goedgevonden en verstae.11 : 
te bepalen : 
Art. een. 1°. In de reglementen op het 

toekennen ve.n ge.gement aan de Europeesciie 
militairen beneden den rang ve.n officier ve.n 
de le.ndme.cht in N e.derlanà4ch-Indie en e.e.n 
de hun gelijkgestelde militaire personen, vast
gesteld bij de Koninklijke besluiten. ve.n 24 
Augustus 1875 n°. 42 (IndiBch Staatsblad 1876, 
n°. 44), en van 4 December 1919 no. 66 (lndis(;h 
Stdptablad 1920, n°. 65), vervalt onderschei
den'lijk het tweede lid ve.n artikel 16 en het 
derde lid van artikel 15. 

2°. In de reglementen op het toekennen ve.n 
pelllri.oen en onderstand e.e.n de Europeesche 
en e.e.n de de.e.rmede gelijkgestelde officieren 1 

ve.n de le.ndme.cht in Ne.derlandac.h-lndit, vast
gesteld bij de Koninklijke ~luiten va.n l De
cember 1897 n°. 34 (IndWfh Staatsblad 1880, 
no. 22) en ve.n 4 December 1919 11°, 66 (lndi&ch 
Staatablad 1920, n°. 65), wordt onderscheiden
lijk artikel Hi, eerste lid en e.rtkel l 7j eerste 
lid, gelezen : 

Behoudens het bepe.e.lde in het tweede lid 
ve.n dit artikel ge.at het penisoen in ve.n en 
met den dag, volgende op dien, waarop de 
bezoldiging het le.e.tst werd genoten. · 

3°. Het reglement op het verleenen vp.n pen
sioenen en van onderstanden voor ééns e.e.n 
de Europeesohe en met dezen gelijkgestelde 
militairen beneden den rang ve.n onderluitenant 
va.~ het Nederle.ndsoh-Indisohe leger1 vast
gesteld bij Ons besluit ve.n 17 Februari 1905 
n°. 8 (lndi&ch Staatablad 19!)5, -n°. 299), wordt 
gewijzigd e.ls volgt : 

In artikel 8 wordt § l gelezen : 
Het pensioen of de verhooging ve.n pensioen, 

bedoeld in artikel 11 § 2, neemt ae.nve.ng met 
den de.g, wa.arop het traktement of de soldij 
heeft opgehouden 

§ 2 vervalt ; 

§ 3 wordt§ 2; 
In artikel Il : 
vervalt § 3 en worden de paragrafen 4, 5 

en 6 e.ohtereenvolgens 3, 4 en 5. 
4°. Het reglement op het verleenen ve.n 

pensioenen en ve.n onderste.nden voor ééns e.&11 

de Europeesche en met dezen gelijkgestelde 
militairen beneden den rang van onderlui
tene.nt ve.n het Nederle.ndsoh-Indische leger, 
ve.stgesteld bij Ons besluit ve.n 4 December 
1919 no. 66 (lndiuh Staatablad 1920, n°. 65), 
wordt gewijzigd als volgt : 

In artikel 8 wordt : 
§ 1 gelezen : Het pensioen of de verhooging 

ve.n pensioen, toegekend ingev~lge a.rtikel 10 
§ l!-, ge.e.t in met den dag, we.e.rop het traktement 
of de soldij heeft opgehouden ; 

§ 2 verva.lt : 
§ 3 wordt§ 2. 
In a.rtikel 10 : 
vervalt § 3 en worden d~ pa.ra.grafen 4, 5 

en 6 e.obtereenvolgens 3, 4 en _5. 
Art. -twee. Dit besluit werkt terug tot l 

Je.nue.ri 1919. 
Onze Minister van Koloniën is hele.at met 

de uitvoering van dit besluit, dat in het Staat,a
!ilad zal worden geple.e.tst, en we.e.rvan afschrift 
:tal worden gezonden a.e.n Onze Ministers ve.n ' 
Financiën en ve.n Oorlog en a.a.n de Algemeene 
Rekenkamer. 

's-Gra.venhage, den !Oden Ja.nua.ri 1921. 
WILHELMINA. 

De- .Minw.er van Koumiln, DB GB.ü.J'J'. 
(Uitge.g. 7 FdJr. 1921.) 

10 J<1nuari 1921. MissrvE ve.n den Minister 
van Binnenle.ndsche Ze.ken betreffende 
Rijksuitkeering tiende volkstelling. 

De voorstellen der gemeentebesturen, inge
volge nevenvermelde cironla.ire 1 gedae.n voor 
eene verhooging ve.n de _ Rijksuitkeering inzake 
de tiende volkstelling wegens verspreid liggende 
woningen, loopen in elke provincie uiteen, blijk
be.ar ten deele ingevolge belangrijk verschil 
ve.n de ple.atselijke toestanden. Ook hebben 
enkele gemeentebesturen extra. vergoeding ver
zocht wegens andere bijzondere:omste.ndiglleden.
Het blijkt niet doenlijk te dier zake een billijken 
en 64lllvoudigen me.e.tste.f voor extra-vergoeding 
a.a.n te leggen, we.arom ik mij genoopt zie, dat 
·denkbeeld te laten varen. 

Tevens wordt afgezien van vermindering 
ve.n de Rijksuitkeering wegens besparing door 
gebruik ve.n militairen e.ls tellers, a.ls in neven
vermelde circulaire bedoeld, zulks in verband 

1 Circula.ire ve.n 13 Ootober 1920. 
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met niet ongegronde bed.ertlcingen daarl,egen I Oorlogswinstbelasting een bedJ-ag T&n f S~7,255 
geopperd. toe te k11nneµ. 

Hoewel door besturen van ~mge grootte of I Onze Minister va.n Financiën ia belast lllet 
uitgestrekte gemeenten is ll,llngedrongen op de uitvoering van dit besluit, dat in he~ Staala, 
verhooging van de Rijksuitkeering, meen ik blmJ, zal worden .gepla.a.tst. 
het bedrag van 12 cent pu geie'lden puBOOA al, 's-Gravenhage, den llden Januari 1921. 
grondalm) te moeten handhavei:i. Evenwel ben WILHELMINA. 
ik bereid nader te overwegen of en in. hoever, De Mini8ter van Financién, DB VBIBS. 
hetzij voor alle, hetzij voor sommige gemeenten, (Uitgeg. 20 ;,-. 1921.) 
het billijk zal zijn te açhten, toekenning van - .-. --
eene hoogere Rijksuitkeering te bevorderen in 11 Januari 1921. KolflN:µLJK BESLUIT. 

verband met de -rkelijke uitgaven, die ten Bij çl.e vaststelling van den pensi~s• 
behoeve van de volkstelling ten laste van elke grondslag voor een gemeente-ambtena.a.r 
gemeente _komen. Tot da.t einde ware door ~. wall!).eer iu. het benollmingsbesluit geen 
elk gemeentebestuur zoodra doenlijk na aftOQp dll,g -VO-I\ ingang dl!r betrekkiqg ia opge-
van de werkzaamheden der volkstelling aan 11.owen,. als datum van_ ingang te bel!()hou-
den Com.nriMaris der Koningin nevensgevoegde wen d!'I dag, wearop liet benoeminsgbesluit 
opgave ingevuld te zenden. is giidagteekend, 

Het ligt in mijn bedoeling te bevorderen, Wu WILHELMI;NA, ENZ. 

dat inmiddels na het totstandkomen van de Beschikl,:ende op het bezw&ILl" van J. van 
begrooting van mijn Departement van 1921 der V~n ~ Emwhede betreffende de v,11.fftstel_, 
aan elke gemeente als eerste tennijn van de ling va.n zijn pensioem1gro;r;idslag &ls adjunct
Rijksuitkeering f 8.-,... voor elke volle honderd co.qunies ter gemeente-~tarie ; 
inwonel'I! worde uitbetaald volgen1,1 de v90r, Den Ral!.d van State, enz. ; 

· loopige cijfers en wel zoo spoedig mogelijk, Overwegende, dat Om.e Mini.ater van Finan• 
nadat die cijfers aa:n het Centraal BUî8aU voor cij\n, den Pen.sioen,raad voor de gemeente
de Statistiek zijn medegedeeld. , ambtenar~ gll4wrd,i bij beschi.J5king van i6 

Voor zooveel noodig zij, naar aanleiding Juni 1920 afd. Pens. 11,0 • 73122 den pe11,13ioens, 
van een daartoe strekkend verzoek van enkele grondslag van den belanghebbende als adjµqct, 
gemeenten, nog medegedeeld, dat het bezwa.a1t commies der gemeente-secretarie til Enschede 
ontmoet een voorschot wegens de ond~erpe- heeft Vijstg81lteld op f 1100 te rek.enei;t van 26 
lijke kosten te verstrekken. (W. v.d. B. A.) Februp.ri 1917; 

11 Janvari 1921. BESLUIT tot wijziging van 
het besluit van den 6den Augustus 1920 
(StaatsblmJ, n°. 686) houdende toekenning 
eener uitkeering aan gemeenten uit de 
opbrengst der Oorlogswinstbelasting. S 10. 

. WIJ WIL}'IELMINA, ENZ, 

,Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financiën van 7 Januari 1921, n° •. 149, Qene
l'QJ.e Thesaurie ; 

Gezien de wet van 30 Juli 1920 (Staalllbl<ul 
n°. 631) tot wijziging en verhooging van het 
zevende Hoofdstuk B der Ste.atsbegrooting 
voor het dienstjaar 1920 (Tweede Uitkeering 
aan gemeenten uit de opbrengst d.er ()prlog11-
winstbela.sting ); 

Gelet op Onze besluiten van 6 Augustus 
1920 (Staatabl<ul n°. 686), 27 Augu,stus 1920 
(StaatsblmJ, n°. 727) en 2 October 1920 
(StaatablmJ, n°. n1); 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Met wijziging van den aan Ol!il eerstgemeld 

besluit toegevoegden sta.at aan de gemeente 
<koninge.'ll als uitkeering uit de opbrengst der 

dat nadat van ~ze beschikking aan den 
belanghebbende was · ke!lnis gegeven, deze. 
daan;egen bezwaar heeft genw-akt;, aanvoer~nde 
dat hij als adj.-cqmmies ter gl)m.-ll8ore~cie,te 
Enschede is benoemd bij belll1J.i.t van B. en W. 
dd. 26 Februari 1917 en in fun~ie is getî8den 
den 1 April 1917; <4t- zij» pensioensgl.'Ondslag 
is V!)-stgest~lli met i.µgang van denda~~m van het • 
benoemingsbesluit en niet met ingang van den 
dag zi;j11er mfunotie~~ d,ie wel Jliet in, maar 
aan den voet van het benoeminsgbesLui~ is 
vermeld~ dat hij tot en met 31 Maart 1917 
als adj.commies ter gem.-secretarie in V&sten 
dienst der gemeente Winschoten was; dat 
de gemeente Enschede voor hem pensioens
bijdrage ial moeten storten en deswege eene 
bijdrage op hem zal moeten verhalen over een 
tijdvak --, 25 Februari tot en met 31 Maart 
1917 -da,thij nog niet in funçtiedier gemeente 
was en waarover door hem geen salaris van 
die ge)Jleente is ontV&,ngen, teJ."Wijl de gemeente 
Winschoten over dat tijdvak reeds pensioens
bijdrage voor hem heeft betaald en op hem 
heeft veli'l1aald ; dat dit niet alleen onlogisch 



1921 12 JAN U AR 1, 22 

is, maar ook niet de bedoeling . van · de wet 
kan zijn ; dat het hem derhalve onjuist voor
komt dat een gronds ag wordt vastgesteld met 
ingang van den datum liggende v6ór den datum 
van infunctietreding; dat hij meent dat de 
bovenbedoelde grondslag moet worden vast
gesteld met ingang van den dátum van zijne 
infunctietred.i.ng en hij dus bezwa.a r heeft tegen 
de wijze waarop die grondslag is vastgesteld; 

dat Onze · Minister van Financiën daarna 
aan. den belanghebbende heeft bericht dat de 
pensioensgrondslag behoort te worden vast
gesteld met den datum van ingang der benoe
ming, niet met dien van de infunctietreding 
van den ambtenaar ; dat, aangezien ·het besluit 
van B. en W. van Enschede vàn 26 Febr. 
1917, n°. 123, waarbij de belanghebbende tot 
e.dj.-commies ter secretarie dier gemeente is 
benoemd, niet een datum van ingang der 
benoeming bepaalt, deze geacht :inoet worden 
met den datum van het beeluit, dus met 26 
Februa.ri 1917, te zijn ingegaan; dat de belang
hebbende dus te recht met ingang van dien 
datum een pensioensgrondslag h_tft ontvangen; 

dat de belanghebbende daarop het verlangen 
heeft te kennen gegeven dat omtrent de wijze 
van vaststelling van den pensioensgrondslag 
het advies worde ingewonnen van de Afdeeling 
va-n den Raad van State, voor de geschillen 
van beetuur ; 

0., dat met Onzen Minister van Financiën 
moet worden aangenomen, dat wanneer in 
een benoemingsbesluit geen datum van ingang 
der betrekking is opgenomen, als datum van 
ingang is te beschouwen de dag waarop het 
benoemingsbesluit is gedagteekend ; 

Gezien de pensioenwet voor de gemeente
ambtenaren 1913 ; 

Hebben goedgevonden en verstaa.n : 
te verklaren dat het bezwaar van J. van 

der Veen te Enschede betreffende de vaststel
ling van zijn pensioensgrondslag als adjunct• 
commies ter gem,eebte-aeoretarie, ongegrond is. 

(Gem.-Stem). 

12 Januari 1921. KONINKLIJK BESLUIT. 

Hij die, als gevolg van de overneihing 
door het Rijk van de gemeentelijke hulp
telegraaf- en telefoonkantoren, met ingan~ 
van 1 Januari 1920 uit zijn gemeentelijke 
betrekking is ontsla.gen en met ingang v&n 
dien datum in gelijke functie als vast 
rijksambtenaar is herplaatst, kan voor 
de bepe;ling van zijn pensioen niet worden 
beschouwd als zijne vroegere gemeentelijke 
betrekking te hebben -roortgezet. 

Wu WILHELM.INA, ENZ. 

Beschikkende op de aanvrage om peneioea 
van A. Kooyman, gewezen telefoonkantoer-· 
houder te Lexmond ; 

Gezien het advies van den Pensioenraad voor 
de gemeente-ambtenaren van 31 Juli 1920, 
n°. 72, La. G. ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
22 December 1920, n°. 007; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financiën van 7 Januari 1921, n°. 107, afdee
ing Pensioenen ; 

0., dat de Pensioenraad voor de gemeente
ambtenaren in zijn voormeld advies Ons in 
overweging heeft gegeven, den belanghebbende 
met ingang van I Januari 1920 een jaarlijksch 
pensioen toe te kennen van f 67 .-.., aanvoerende 
dat hij bij besluit van den raad der gemeente 
Lexmond van 3 Maart 1920 met ingang van 
1 Januari 1920 eervol is ontslagen ; dat zijn 
diensttijd bedoeld in artikel 15a der Pensioen
wet voor de gemeente-ambtenaren 1913 van 
6 jaren en 3 maanden, vereenigd met den 
overigen, volgens art. lób dier wet in a.1mmer
king komenden dienst van 20 jaren, 6 maanden· 
en 15 dagen, een tijdvak uitmaakt van 26 
jaren, 9 maanden en 15 dagen ; dat zijn ont
slag een gevolg is van de opheffing zijner betrek
king en hem geen wachtgeld wordt toegelegd ; 
dat zijn pensioensgrondslag van 1 Januari 1915 
tot en met 31 December 1918 f 126.-, van l 
Januari 1919 tot en met 31 December 1919 
f 250.- heeft bedragen, zoodat 1/..,• deel van 
de middelsom, bedoeld in art. 8, eerste lid der 
Pensioenwet voor de gemeente-ambtenaren 
1913, van f 150.- bedraagt f 2.50; dat de 
aanvrag., is ingediend binnen een jaar na het 
tijdstip waarop het recht op pensioen werd 
verkregen ; weshalve de Pensioenraad van 
oordeel ia dat hij volgens de artt. 3c en 15a 
en b der Pensioenwet voor de gemeente-amb
tenl).ren 1913 recht heeft op een pensioen. van 
f 66.98 ; 

dat Onze Minister van Financiën den be
langhebbehde dit advies in afschrift heeft doen 
toekdtnen, hem daarbij mededeelende zich 
daarmede niet te kunnen vereenigen, aanvoeren
de dat de belanghebbende als gevolg van de 
overneming dóor het Rijk van de gemeentelijke 
hulp-telegraaf- en telefoonkantoren met in
gang van l Januari 1920 uit zijne gemeentelijke 
betrekking is ont,efo.gen en met ingang van dien 
datum in gelijke fnnotie als vast tljksalmbtena.ar 
is herplaatst ; dat hij dus op vasten voet in 
dezelfde betrekking is blijven doordienen ; 
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dat de omstandigheid dat deze va.n g m en
telijke betrekking rijksbetrekking werd en de 
bela.nghebbende dientengevolge va.n gemeente
lijken dienst in rijksdienst is overgega.a.n, voor 
de bea.ntwoording va.n de hier a.a.n de orde 
zijnde vraa.g va.n geen beteekenis is ; dat voor 
de toepa.ssing va.n a.rt. 3, eerste lid c der Pen
sioenwet voor de gemeente-a.mbtena.ren 1913 
de bela.nghebbende na.a.r zijne meeoing niet 
geacht ka.n worden met ingang va.n 1 Ja.nua.ri 
1920 a.Js telcfoonka.ntoorhouder te zijn ontsla
gen en hij derha.lve geen recht heeft op pensioen; 

dat de bela.nghebbende daarop het verla.ngen 
heeft te kennen gegeven dat omtrent het a.dvies , 
-va.n den Pensioenraad het .gevoelen moge 
worden ingewonnen va.n de Afdeeling van den 
Ra.ad van Sta.te voor de Geachillen van Bestuur; 

0., dat de bela.nghebbende, die met 1 Ja.nu
a.ri 1920 een diensttijd ha.d va.n meer dan 10 
jaren en wien geen wa.chtgeld werd verleend, 
recht heeft op een pensioen als bedoeld in 
art. 3, eerste lid onder e der Pensioenwet voor 
·de gemeente-a.mbtenaren 1913, daar bij de 
reorganisatie van den telefoondienst de door 
den belanghebbende bekleede gemeentelijke 
betrekking va.n houder van het telefoonkantoor 
te Lexmond werd opgeheven en hem deawege 
eervol ontslag werd verleend ; 

dat daara.a.n niet kan afdoen do omstandig
heid dat hij met. 1 Janua.ri 1920 werd a.a.ngesteld · 
tot kantoorhouder bij den post- en telegra.a.f
CWlllst, vecmits deze functie, die hij in '1 Rijks 
d.iel,.Bt vervult, niet als de voortzetting van 
zijne vroegere gemeentelijke betrekking is te 
beschouwen ; 

Gezien de Pensioenwet voor de gemeente -
ambtena.ren 1913 ; 

Hebbelj\ goedgevonden en versta.an : 
a.a.n A. Kooyman, gewezen tel,efoonkantoor

houder te Lexmond, te rekenen van 1 Janua.ri 
1920 een ja.a.rlij)tsch pensioen te verleenen van 
f 67.-. 

ÛllUl Minister van Fina.nciën is bela.st, enz. 
U ... B.) 

en ongevallenrente, wa.nneer het geldt een 
patiënt, die voor rekening eener gemeente 
verpleegd wordt en op een dezer uitkeeringen 
recht heeft wegens zijn dienstvervulling bij 
deze gemeente, art. 5, eerste lid van het Konink
lijk besluit van 16 Juni 1916, n°. 23, van kracht 
is. 

Ik heb die vraag bevestigend beantwoord. 
Bedoelde uitkeeringen zijn een persoonlijk 

verworven recht, als resulta.a.t van verrichten 
arbeid. Eenma.a.l verkregen vr~ men niet 
na.a.r de herkomst en moet het verhaa.lsrecht 
normaal werken. Geheel anders sta.a.t het 
met de vrijwillige ouderdomsrente. Het rijk 
wenscht niet in de daarvoor verschuldigde 
premies te betalen en heeft daarom geenerlei 
redelijke aanspraak op een. deel der rente. 
Deze rente komt daardoor geheel buiten het 
ka.der van genoemd Koninklijk besluit te 
staan. (W. v.d. B. A.) 

13 Januari 1921. BESLUIT tot vaststelling 
van eene nieuwe regeling betreffende de 
onderluitena.nts van het leger in Neào-
lanà.8ch-lndif. en tot intrekking van de 
betreffende het instituut der onder
luitenants bestaande regelingen, alsmede 
tot intrekking van het Kouinklijk besluit 
van 10 November 1905 n°. 28 (Indiach 
Staal8blad DP. 763) betreffende de "Nadere 
regeling van de pensioensvooruitzichten der 
onderluitena.nts van het Nederlandsch
lndische leger." S. ll. 

Wu WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Koloniën van 21 Deqember 1920, Sste Afdeeling 
n°. 64 ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
4 Ja.J!.uari 1921, no. 37) ; 

Gezien het. nader rapport van Onzen voor• 
noemden Minister van 10 Januari 1921, Sste 
Afdeeling, n°. 70; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Art. 1. In te trekken : 
a. Ons besluit van 13 Mei 1908 n°. 59 (IndiaeA 

12 Ja1&uari 1921. MlssIVR van den :Minister Staatablad n°. 468) tot vaststelling van de 
van B~nia.nda.che Zaken aan de Gede- ,.Regeling van het instituut der onderluitena.nts 
put.eerde Staten betreffende pensioenen bij de wapens der infanterie, cavalerie, artil
en renten van armlaatige krankzinnigen. , lerie, en bij de genietroepen van het leger in 

Mijne circulaire van 13 September j.L, n°. • Neb:rlanà.8ch-Irulit', )aatatelijk gewijzigd bij 
6155, afd. A. S. C., heeft aanleiding gegeven Ten vijfde van Ons besluit van 8 Mei 1918 
tot de vraag of ten a.a.nzien van pensioen, no. 45 (lndiach St.aalablad n°. 774); 
toegekend kra.ohtens gemeentelijke verordening, b. Ons besluit van 14 Maart 1913 n°. 64 
pensioen toegekend krachtens de Pensioenwet ; (lndiach Staal8bUJà no. 376) tot vaststelling 
v~r de _gemeentea.ml,Jtenaren 1913 of de We- van de "Regeling van het instituut der onder
duwenwet voor ~ gemeenteambtenaren 1913 l, luitenants bij de militaire administratie" en 
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de "Regeling van het instituut der onderlui
tenants bij den ma.ge.zijnsdienst der intendance 
en va.n het we.pen der artillerie en der genie". 
la.a.tstelijk gewijzigd bij Ons besluit van 8 Mei 
1918 n°. 45 (lndiách Staatsblad n°. 774); 

e. Ons besluit van 10 Maart 1903 n°. 40 
(Indi8ch Staatablad n°. 221) tot vaatstelling 
van de "Regeling van het instituut der .onder
luitenants-apothekers-bedienden bij het leger 
in Nederlandaeh-Indil", laatstelijk gewijzigd 
bij Ons besluit van 28 April 1917 n°. 58 (ln
dueh Staatablad no. 539) ; 

d. Ons besluit van 15 April 1915 n°. 47 
(Indisch Staatablad n°. 436) tot va.ststelling 
van de "Regeling van het instituut van onder
luitenants-opziener der Artillerie", la.a.tstelijk 
gewijzigd bij Ons besluit van 17 Augustus 
192(), · J,'.lo, 50 ; 

e. Ons besluit van 10 Juli 1919 n°. 30 (l• 
rli8ch Staatablad :o.0 • 763) tot vaststelling van 
de "Regeling van het instituut van onder
luiten&nts-i.iekenverpleger" en de "Regeling 
van het instituut van onderluitenants bij het 
ka.der der Militaire Strafgevangenis tevens Huis 
van Detentie." 

/. Ons beeluit van 10 November 1905 n°. 28 
(lndiach Staatsblad 1906 n°. 6) betreffende de 
,,Nadere regeling van de pensioensvooruit
zichten der onderluitenants van het Indische 
leger", la.a.tstelijk gewiji.igd bij Ons besluit 
van 10 Juli 1919 n°. 30 (IndiacA Staatablad 
n°. 763); 

met dien verstande, da.t de in de bovenge
noemde regelingen voorkomende bepa.lingen 
betreffende de bezoldiging en andere inkomsten 
geacht worden reeds te zijn vervallen sedert 
l Januari 1920. 

2. Vast te stellen de oij dit 1-luit behoo
rende "Regeling betreffende de onderluitenants 
Vll,ll het leger in Netûrlandach-Indil''. 

3. Dit besluit treedt · in werking op den 
tweeden dag na de da.gteekening van het Staata
blod, wa.a.rin het is gepla.a.tst en werkt in Neder
landach-1 ndil terug tot den dag van inwerking
treding in Nederland. 

Onze Minist.er van Koloniën is belaat met 
de uitvoering van dit besluit, da.t in het StaaJ.,. 
blad zal worden gepla.a.tst en waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan Omen Minister van 
Oorlog, aan den Raad van State en a.a.n de 
Algemeene Rekenkamer. 

;s-Gravenha.ge, den 13den Januari 1921. 

WILHELMINA. 

De .Mi•iMo- mn Kolmtiht, DB GB.AA.1'1'. 
(Uilgt,g. 10 Fd>r. 1921,) 

REGELING bdreUendt de miderluitenanta mn 
Ml leger in N eàerlandach-I ndil. 

HOOFDSTUK L 

ALGEMBBNE BXP.&LlllGEN. 

Art. t. § 1. De onderluitenants worden in 
Nederlandach-Indil bénoemd door den Cotn
mandant van het leger en hoofd van het Depar
tement van Oorlbg. 

§ 2. De te benoemen onderluitenants moe
ten, blijkens een ingesteld Dlilitair geneeskundig 
onderzoek, lichamelijk geeohikt zijn voor den 
dienst in N eder1.àndach-I ndil, die der infanterie, 
cavalerie, artillerie en genietroepen ook voor 
den dienst te velde ; de onderluitenants bij 
het ka.der der militaire strafgevangenis alleen 
voor den dienst bij die inrichting. 

Behoudens de in hoofdstuk II vermelde 
eischen moeten de te benoemen onderluitenants 
zich onderscheiden door ijver en gedrag en 
geschiktheid voor hunne betrekking. 

2. § 1. pe · onderluitenants hebben den 
rang van ottderofficier, doch sta.an boven de 
adjudan:t-onderoflicieren en de met dezen gelijk-' 
gestelde milita.iren. 

Zij leggen den eed a.f, zooal.s die voor officieren 
is voorgeschreven. 

§ 2. Met en door hunne benoeming tot 
onderluitenant wordt hun loopend dienstver
band opgeheven en komen a.lle aanspraken op 
een tegemoetkoming, ontleend a.an het Konink-' 
lijk besluit van 5 Maart 1888 n°. 17 (Jndiach 
Staatab"lad n°. 81) te vervallen. 

§ 3. (1) Aan onderluitenants, die na ten 
tninste twee ja.ren in dezen rang werkelijk te 
hebben gediend, of wegens voortdurende onge
schiktheid zoowel voor den dienst in als buiten 
Europa, niet het gevolg van eigen moedwillige 
handelingen of van ongeregeld gedrag, den dienst 
verla.ten, wordt op den voet van de pensioens
regeling voor de Europeesche officieren bij de 
Landmacht in Nederlandach-Indil toegekend 
een penisoen van nonna.al f 2520 's jaars. 

(2) Aan onderluitenants, die den dienst ver
laten na ten tninste twee jaren in dezen rang 
te hebben gediend, wordt dit pensioen a.lleen 
toegekend onder verplichting om op den voet 
van het bepaalde in de "Regeling voor het 
reeervepersoneel van het leger in N eàerlandach-
1 ndit' tot het bereiken van den leeftijd van 
Tijf en veertig jaren als reserve-officier te 
dienen. 

3. Bij pensionneering in en over den rang 
van onderluitenant vervalt het in een lagéren 
rang toegekende militair pensioen, en wordt 
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het pensioen a.ls onderluitenant berekend na.a.r · 
reden va.n den geheelen diensttijd. 

4. Beha.lve wa.nneer zij, na.a.r het. oordeel 
va.n den Comma.ndant va.n het leger in a.a.nmer 
king · kmnen voor een eervol ontslag, op grond 
va.n het bepa.a.lde in a.rtikel 3, § l, punt a, 
3°, kan door den Gouverneur-Genera.al va.n 
Nederlandach-Indië a.a.n ond1J1rluitena.nts, op 
h~ venoek, verlof na.a.r JiJvropa worden toe
gestaan en wel : 
• a. voor den tijd va.n acht ma,a.nden, bija.ldien 

zij ten minste zes ja.ren ona.fgebroken in Neder
landach-Indit. hebben gediendi bedra.agt de 
diensttijd meer da.n zes ja.ren, da.n wordt voor 
elk vol ja.ar boven da.t geta.l de dunr va.n het 
verlof met een ma.a.nd verlengd tot ten hoog
ste één jaa.r ; 

b. voor den tijd va.n twee jaar of korter .,
in overeenstemming met de te hunnen behoeve 
afgegeven geneeskundige verkl&ring +4 bijal
dien een verblijf in Europa tot herstel va.n 
gezondheid voor hen noodzakelijk wordt ge
oordeeld. 

5. De Gouvemeur-Genera.aJ. ka.n in bijzon
dere geva.llen, te zijner beoordeeling, aa.nspra.a.k 
op een verlof naa.r Europq, wegens la.ngdurigen 
dienst op verr.oek va.n den bela.nghebbende 
vera.nderen in Mnspra.a.k op een binnenla.ndsch 
verlof ve,n ten hoogste zes maanden onder 
genot va.n verlofsbezoldiging. In da.t geval 
vervalt de aanspraak op verlof na.a.r &vropa, 
. 6. Op alle krachtens deze pa.ragra.a.f ver-

leende verloven zijn. behoudens in die geva.llen 
waarin e,nden is of zal worden bepaald, toe
passelijk de bepalingen omtrent het verleenen 
van verlof na.ar il1.ll'Opa, of va.n een daarvoor 
in de p1aa.ts tredend binnenlandsch verlof aan 
tweede-luitenants van het leger in N ederlandach
lnàti, met dien verstande nochtans, dat het 
aanta.l malen. dat een onderluit.erut.nt vóór zijne 
bevordering tot dien ra.ng verlof heeft gehad 
op den .voet van het "Reglement op het ver
leenen van verlof na. opzending naar N edtrland, 
a.an militairen beneden den ra.ng van onder
luitenant van het Nederla.nd-Indische leger", 
vastgesteld bij Koninklijk besluit va.n 4 April 
1919 n°. 12 (Nederlandach Btoatlblad no. 145) 
zooals deze regeling nader zal worden gewijzigd 
of a.a.ngevuld, of wel binnenlandsch verlof 
wegens la.ngdurigen dienst heeft genoten, zooals 
aan militairen beneden den ra.ng van onder
luiten&1;1t va.n het Nederla.ndsch-Indische leger 
kan worden verleend, in mindering komt van 
het aantal malen, dat ingevolge het "Regle
ment op het verleenen van verlof ns.a.r Europq, 
aan de officieren. va.n het leger in N ederlandach-

Jn,J,i~', in den ra.ng va.n onderluitenant aan· 
spraak op verlof wegens la.ngdurigen dienst 
wordt verkr!igen. 

3. § 1. 1. Een onderluitenant kan niet 
worden ontma.gen da.n : 

a. eervol: 
10. op verzoek, a.l da.n niet met terugatelling 

tot den rang, dien hij bij zijne benoeming tot 
onderluitenant bekleedde, tenzij hij twee ja.ren 
a.ls onderluitenant heeft gediend, in welk geva.l 
bij het . ontslag, a.ls het met terugstelling ge
pa.ard gaat, steeds de rang va.n adjudant
onderofficier wordt verleend : 

2'>. wegens voortdurende ongeschiktheid voor 
a.lle milita.ire diensten; 

30, wanneer het dienstbelang het vordert 
en hij recht ka.n doen gelden op pensioen a.ls 
onderluitenant ; 

b. bija.ldien hij de geschiktheid voor zijn 
ra.ng heeft verloren, met gelijktijdige terugstel
ling a.l da.n niet eervol, tot den rang dien hij 
bij zijne benoeming tot onderluitena.nt bekleed
de, tenzij hij twee ja.ren a.ls onderluitena.nt heeft 
gediend, in welk geva.l de terugstelling s~ 
·geschiedt tot den rang va.n adjuda.nt-onder
officier. 

De ongesohiktheid voor zijn rang als onder
luitenant m'oet blijken uit eene met redenen 
omkleede schriftelijke verklaring, welke wordt 
a.fgegeven voor· de onderluitena.nts der infa.n
t.erie, ca.valerie, a.rtillerie en genietroepen door 
den oompa.gnies, (deta.ohements-, eskadrons-, 
batterij-) comma.nda.nt en door den korps• 
comma.ndant en overigens door den onmiddel
lijken chef en den inspecteur of het hoqfd van 
den dienst • 
• Voor <le onderluitenants bij het kader der 

militaire strafgevangenis treedt het hoofd der 
lete a.fdeeling van het Departement van Oorlog 
als hoofd van den dienst op ; 

c. door degrad.a.j;ie. 
2. Het verzoek om ontslag uit den mili• 

tai.ren dienst kan niet worden afgewezen da.n : 
1 o. in buitengewone gevallen, in N ederlandach 

lndit ter beoordeeling van den Comma.ndant 
van het leger, in Nederland van den Minister 
van Koloniën ; • 

2°. indien de onderluitena.nt stra.frechtelijll; 
wordt of za.l worden vervolgd, dan wel een 
naar aa.nleiding va.n eene zooda.nige vervolging, 
tegen hem gewezen vonnis nog niet in kracht 
van gewijsde is gegaan ; 

3°. indien de onderluitenant in aanmerking 
zou komen voor eene terugstelling als bedoeld 
in het eerste lid, punt b, va.n deze paragraaf, 
da.n wel voor degradatie. 
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§ 2. Het ontslag wordt verleend, in N eatt'· 

landach-Indil door den Commandant van het 
leger, in N edtt-u,,nd door den Minister van 
Koloniën. 

Bij temgstelling tot e.djudant-onderoffioier 
of tot den bij de benoeming tot onderluiten&nt 
bekleeden rang geldt bij eervol verleend ont
slag als onderluitenant, de diensttijd, in dien 
rang doorgebracht, voor de berekening van 
het pensioen of gagementsbedrag a.ls diensttijd, 
doorgebracht in den rang tot welken de terug. 
stelling plaau heeft. 

§ 3. De bevoegdheid om den onderluitenant 
de disciplinaire straf van degradatie op te leg
gen, beroet bij den Commandant van het leger. 

4. Op de ten behoeve van onderluiten&nts 
af te geven geneeskundige verklaringen zijn 
de in overeenkomstige gevallen voor officieren 
geldende bepalingen van toepassing. 

6. Aan gepensionneerde onderluiten&nts kan 
de titulaire rang van tweede-luitenant worden 
verleend, in N e.def,k,.nd, door den Koning, in 
Ne,à,ef,landach-lndië door den Gouverneur-Gene

raai. 

HOOFDSTUK. II. 

BIJZONDERE BEPALINGEN. 

A. 

ln/amerie, Oawkrie, Arlilkrie en Genidroepen. 

Art. t. § l . De onderluitenants bij de 
infanterie, cavalerie, artillerie en de genietroe
pen, worden benoemd met inaohtneming van 
de volgende regelen en tot geen grooter getal 
dan het aantal plaatsen, hetwelk de ·Gouver
neur-Genera.al van Nederwndach-lnáil, kraoh
tens de bepalingen betreffende de legersamen
stelling, voor elk wapen beschikbaar stelt. 

§ 2. l. Geen onderofficier .is benoembaar tot 
onderluitena.nt, die niet heeft voldaan aan een 
e:iamen, waarvan de e.ischen door den Comman
dant van het leger worden vastgesteld. 

2. Hij mag den vollen ouderdom van veertig 
jaren niet hebben overschreden. 

3. De Commandant va.n het leger .is bevoegd 
om onderofficieren tot onderluitenant te benoe
men, ook wanneer zij, als gevolg van verwonding 
voor den vijand of van te velde doorgestane 
vermoeienissen en ontberingen, tijdelijk niet 
geschikt zijn voor den dienst te velde. 

4. Om tot het examen te worden toegelaten, 
moet de onderofficier : 

a. voldaan hebben a.a.n de eischen voor 
sergeant-majoor (opperwachtmeester)-ádmini
strateur of instructeur bij het wapen waartoe 
hij behoort; 

b. ten minste vijftien voor gagement of 
pensioen geldende dienstjaren in rekening 
kunnen brengen ; 

c. bij militair geneeskundig onderzoek licha
melijk geschikt zijn bevonden voor den dienst 
in Indië, ook te velde ; 

d. gedurende drie jaren of langer in Neder
landsch-Indië bij zijn wapen als onderofficier 
hebben gediend, en zoowel door zijn compag
nies- ( det&ohements-, eskadron&-, batterij-) a.ls 
door zijn korpecomm&ndant schriftelijk zijn 
aanbevolen a.ls een in alle opziohtèn praot.isch 
gesohikt onderofficier ; M<nbevelingen. ouder 
dan één jaar blijven hierbij buiten beschouwing. 

Bij ónderbreking van dienBt - mits van niet 
langer duur dan één je.ar - telt de daaraan 
voorafgaande diensttijd mede bij de berekening 
van de hier gevorderde drie jaren dienst in 
Nederlandach-lndit, met dien verstande, dat 
de onderofficier, na die onderbreking, weder 
een je.ar in Ne.def,k,.ndach-lndil! bij zijn wapen 
moet hebben gediend. 

Met dienst in Nederu,,ndach-lndit wordt gelijk 
gesteld een bij de Koloniale Reserve in N eàtt-
k,.,ul doorgebracht verblijf van ten hoogst.e 
drie jaren. echter met hetzelfde voorbehoud 
als aan het slot van het voorgaande lid gesteld ; 

e. voor zoover betreft eene benoeming tot 
onderluitenant bij de infanterie, meester zijn 
op ten minste één wapen, terwijl hij voor be
noeming tot onderluiténant der cavalerie mees
ter op de sabel moet zijn. 

§ S. Het in de vorige paragraaf bedoeld 
examen voor onderluitenant wordt afgenomen 
door eene, door den inspecteur van het betrok
ken wapen te benoemen, commissie van drie 
leden, overeenkoJn8tig door den Commandan~ 
van het leger vast te stellen regelen. 

§ 4. De onderofficieren, die gesla&gd zijn 
in het examen voor onderluiten&nt, doch we
gens gebrek aan open plaataen in dien rang 
niet dadelijk kunnen worden benoemd, zullen 
worden opgenomen in een a.anbevelingsregister, 
waarvoor de Commandant van het leger -de 
noodige regeling txeft. 

2. § 1. De onderluitena.nts verrichten, voor 
zooveel hun korps-commandant hen daarvan 
niet vrijatelt, alle diensten, welke van luitenants 
kunnen worden gevorderd, doch nemen be
koud8118 het geval, voorzien in artikel 282 der 
Rechtspleging voor de Landmacht, geen zitting 
in krijgsraden. 

§ 2. De onderluiten&nts der cavalerie ont
vangen ten gebruike twee paarden van het. 
eeke.dron waartoe zij behooren, welke paarden 
van landswege worden geTI)ed, 
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§ 3. Onderluitenants, die niet in aanmer- 1 uit d? adjudant-o~d~roffiaieren-~e.zijnmees
king komen voor pensionneering overeenkom- ter, die - nadat ZIJ m het genot zun getreden 
stig het bepaalde in artikel 2, § 3, lste lid. van van de laatste aan hunne betrekking verbonden 
Hoofdstuk I, hebben, mits zij het vereischte weddeverhooging - drie jaren werkelijk als 
aantal dienstjaren in rekening kunnen breng-, zoodanig hebben gediend. 
aanspraak. op toekenning van gagement dan z. Onderluitenants-magazijnmeester die 
wel pensioen overeenkomstig het gagements- niet in aanmerking komen voor pensionneering 
reglement dan wel het pensioensreglement, v~ overeenkomstig het bepaalde in artikel 2, § 3, 
gesteld bij Koninklijk beeluit van 4 December lete lid van Hoofdstuk I, hebben aanspraak 
1919, n°. 66 (Nederland.'!ch Staatsblad no. 801), op gagement of pensioen als adjudant-onder
ne.a.r gelang bij hunne benoeming tot onder- officier, mits zij met inbegrip van den diensttijd 
luitenant het eerste dan wel het tweede regie- als ·onderluitenant-magazijnmeester, twee J-ll 
ment op hen van toepassing was : diensttijd als adjudant-onderofficier kunnen 

a. volgens den rang van adjudant-onderoffi- doen gelden. Is dit niet het geval, dan worden 
oier, indien zij ten minste twee jaren wMke- zij gegageerd of gepensionneerd overeenkomstig 
lijken dienst in den rang van onderluitenant den rang voorafgaande aan dien van adju-
hebben doorgebracht; dant-onderofficier. 

b. volgens den vóór hunne benoeming tot 3. De Minister van Koloniën kan, met in-
onderluitenant laatstelijk bekleeden rang, in- achtneming van de samenstelling van het vaste 
dien zij geen twee jaren werkelijk in den rang personeel der Koloniale Reserve, den Comman
van onderluitenant hebben gediend, mits zij, dant ve.n dat korps machtigen tot benoeming 
met inbegrip van den diensttijd als onderlui- ve.n onderluitenant-magazijnmeester. 
tenant, in dien l&atstelijk bekleeden rang ten 
minste twee j&rèn werkelijken dienst hebben 
doorgebracht. 

B. 
M üitaire adminiatratie. 

Art. 1. De onderluitenants bij de militaire 
administratie worden benoemd uit de adjudant
onderofficieren van dat dienstvak. 

Z. Onderluitenants die niet in &anmerking 
komen voor pensionneering overeenkomstig 
het bepaalde in artikel 2, § 3, late lid van Hoofd
stuk I, hebben aanspraak op pensi~n of gage
ment als adjudant-onderofficier, mits zij met 
inbegrip van den diensttijd als onderluitenant 
twee jaren diensttijd als adjudant-onderofficier 
kunnen doen gelden. Is dat niet het geval, 
dan worden zij gegageerd of gepensionneerd 
overeenkomstig den rang voora.fg&ande aan 
dien van adjudant-onderofficier. 

3. De Minister van Koloniën kan, met in
achtneming ve.n de samenstelling van het vaste 
personeel der Koloniale Reaerve, den Comma.n
dant van dat Korps machtigen _tot benoeming 
van onderluitenants der Militaire Admini
stratie. 

C. 

Magazijtt8aiemt tkr intenda,ice en van Ml toGpen 
à.er ariülerie en tkr ,im,e. 

Art. 1. De onderluitenants-magazijnmeester 
der intendance en der artillerie worden benoemd 
uit de adjudant-onderofficieren-magazijnmees
ter van den dienst of het wapen ; die der Genie 

D. 
Militaire geneeslcunaigen aienat. 

a. Apothekers-assistenten. 

Art. 1. De onderluitenants-apo thekers-assis
tenten worden, binnen de grenzen der leger
sá.menstelling, benoemd uit. de oudste apothe
kers-assistenten lste klasse, die, overeenkomstig 
door den Commandant van het leger vast te 
stellen regelen, blijk hebben gegeven van vol
doende kennis ve.n mag~zijnsbeheer. 

2. Onderluitene.nts-apothekers-lll!llistenten, 
die niet in aanmerking komen voor pension
neering overeenkomstig het bepaalde in artikel 
2, § 3, lste lid. van Hoofdstuk I, hebben 
slechts aanspraak op gagement of pensioen 
volgens den rang van adjude.nt-onderofficier. 

3. Voor den onderluitenant-apothekers-as
sistant, die als burger tot militair apothekers
lll!llistent werd benoemd, heeft de straf van 
degradatie van rechtswege ten gevolge zijne 
verwijdering uit het leger met pa.spoort, zonder 
bewijs van goed gedrag en met de aanteekening 
in het pa.spoort, dat hij tot geen verbintenis 
bij het leger meer mag worden toegelaten. 

b. Onderluitenant-ziekenverpleger. 
Art. 1. De onderluitenants-ziekenverpleger 

worden benoemd uit de adjudant-onderofficie
ren-ziekenverpleger. 

Om tot onderluitene.nt-ziekenverpleger te 
wordea ben:iemd. moet de adjud~nt-oader~ 
officier-ziekenverpleger in het bezit zijn van het 
diploma voor ziekenverpleging, erkend door den 
bond voor ziekenverpleging in Nederland. 
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2. De onderluitena.nts-;r.iekenverpleger, die 
niet in a.a.nmerking komen voor pensionneering 
overeenkomstig het bepaalde in a.rtikel 2, § 3. 
lste lid, van Hoofdstuk I, hebben a.a.nspra.ak 
op ga.gement of pensioen a.le a.djudant-onder
officier, mits zij met inbegrip van den dienst
tijd a.ls onderluitena.nt-ziekenverpleger, twee 
ja.ren diensttijd a.ls a.djuda.nt-onderofficief,, 
ziekenverpleger kunnen doen gelden. Is da.t 
niet het gevl!l da.n worden zij gegageerd of 
gepensionneerd. overeenkomstig den rang v~- , 
e.fga.a.nde a.an dien van a.djudan,t-onderdffi.cier. 

E. 

Milkrie- inricluinge:n. 

· a. Onderluitena.nt-opziener der Artillerie, 
Art. 1. De onderluitena.nt-opziener der, 

a.rtillerie wordt benoemd nit de adjuda.nt-ondtr: 
officieren-onderopziener. 

2. De onderluitena.nt-opziener der a.rtillerie,1 
die niet in aanmerking komt voor pensionnee•1 

ring overeenkomstig het bepaa.!de in artikel 2,,. 
§ 3, lste lid, van Hoofdstuk I, heeft aanspraak 
op ga,gement of pensioen a.ls a.djudant-onder
officier, mits hij met inbegrip van den diensttijd 
a.ls onderluitewmt-opziener, twee jaren dienst
tijd a.ls a,djudant-onderofficier ka.n doen gelden. 
Is da.t niet het geval, dan wordt hij gegageerd. 
of gepensionneerd overeenkomstig den rang 
voora.fga.a.nde a.an dien van a.djudant-onder::i 
officier. 

b. 

.r milita.ire stre.fgeva.ngenis, tevllll$ huis van 
a~tie, te word.en benoemd, moet di'. a.dju-

. dimt-onderofficier bij da.t kader vijf ja.ren goed 
~ zooda.nig hebben gediend. 
~ 2. Onderluitenants bij het ka.der der mills 

f!!!,ire stralgevangenis, tevens huis van detentie, 
<Ue niet in aanmerki.ng komen voor pensionnee
rlpg overeenkomstig het bepa.alde in artikel 2, 
~. lste lid van Hoofdstuk I, hebbei;i ~pra.ak 
qp gagement of pensioen a.ls a.dju<;la.nt-onder
officier. 

Slotbepaling. 
Aa.n gewezen onderluitena.nts, die in dien 

r.a.ng z~der aanspra.ak op pensioen of gage
Jllent het leger verli~n, kan a!snog na.a.r de 
beginselen van artikel 2, § 3 van a.fdeeling A 
van Hoofdstuk II dezer regelipg, overeenkom
stig de op het tij<lstip waa.rop zij den dienst 
"tllrlieten geldende pensioens- of ga.gements
v;oorschriften, pensioen of gagement. word.en 
toegekend. 

Dit pensioen of gagem.ent - casu quo ver
q.oogd op denzelfden voet a.ls de voor l Janua.ri 
1920 toegl)kende gagemeiiteµ en pensioenen 
wegens de waa.rdevermindering van het geld 
werden verhoogd - wordt a.lsda.n gerekend te 
zijn verleend va.n en met den da.g, wa.a.rop de 
a.anspra.a.k da.a.rop zou hebben besta.a.n, indien 
deze regeling destijds van kra.cht ware geweest. 

Behoort bij Koninklijk besluit dd. 13 Janu
ari 1921 (Staaub14tl 111°. II). 

Mij .bekend, 
De Miniater 1)an Kolonitn, DE GBAil'F. 

Onderluitenant-meester-geweerma.ker
instructeur bij de Geweerma.kerssohool, 

Art. t. De 1mderlw.tenant-meester-geweer: · 
ma.ker-instructeur bij de. Geweermakersschool 
wordt benoemd uit de IQeestel'-geweerma.ker~'. 13 
4er lste kla.sse. 

J~uari 1921. BBSLUIT tot wijziging en a.a.n
vulling va.n het Koninklijk be~it van 22 
Augustus 1906 (Sta(Jtllbl.arln°. 229), la.a.tste
lijk gewijzigd bij Koninklijk b~luit van 
l September \920 (Staat8blaa n°. 732), 
wa.a.rbij worden a.a.ngew.ezen de buiten
landsche instellingen en de buitenlandsche 
getuigschriften, bedoeld in a.rtikel 134 der 
!nogeron,derwij11wet. S. 12. 

2. De onderluiteJlll,Ilt-meester-geweermaker
instructeur bij de Geweerma.kersschool, .die 
niet in a.a.nmerking komt voor pensionneering 
overeenkomstig het bepa.alde in a.rtikel 2 
§ ,3, lste lid, van Hoofdstuk I, heeft a.anspra.s.l5 
op ga.gement of pensioen a.ls a.djudant-onder
officier, mita hij, met. inbegrip van den diens~: 
tijd a.ls oqderluitena.nt-meester-geweerma.ker,, 
twee ja.ren diensttijd a.ls a.dj~t-onderofficie;
meester-geweerm,&]rer ka.n doen gelden. Is dii,P. 
niet het geval da.n wordt hij g11ga.geerd of ge
pensionneerd overeenkomstig den rang voor
a.fga.a.nde a.an dien van a.djudant-onderofficier,~ 
meester-geweerma.ker. • 

F. 
Kailer der Militaire Strafgevangenis, tevem Hu

1
~ 

van lJetentie. ·' 
Art. 1. Om tot onder!uitena.nt bij het ka.dmi 

Wu WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordra.cht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
15 December 1920, n°. 43033, a,fdeeling Hooger 
Onderwijs; 

Gelet op a.rtikel 134 der hoogeronder~swet ; 

1 
Gezien de a.dviezen van ieder der Sena.ten 

der Rijksuniversiteiten ; 
Den Raad van State gehoord (a.dvies van 

4 Janua.ri 19~1, n°, 31) ; 
Gelet op het na.der rapport va,n Onzen voor-
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noemden Minister van 11 Januari 1921, n°. 54, 
afdeeling Hooger Onderwijs ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 

Een,g anikel. 

In arti.kel 1 onder C van Ons besluit van 

EERSTE BOEK. 

Algemeene be,palingen. 

TITEL I. 

Btrafvo rdering in het algemun. 

EERSTE Al!'DEELING. 

22 Augustus 1!106 (Btaatablaa n°. 229), laatste- br.leide11.de bepaling. 
lijk gewijzigd bij Ons beoil.uit van I September Art. 1. Strafvordering heeft alleen plaats 
1920 (Btaatablaa n°. 732), wordt het sub 5°. op- de wijze bij de wet vootzien. 
vermelde geschrapt en vervangen door het 1 volgende : TWEEPE AJl'DEELING. 

,,&>. het ,,Reife-" of ,.Maturititszeugnis" Betrekkelijke bevoe,gdMid, der arrondMsementa
van een Gymnasium of Realgymnasium of van redttbanlcen en kamongeruAten tot kmnl8nemtng 
eene Oberrealsohule in een der Staten van het van Blrafbare Je'iten. 
Duitsche Rijk of in Oostenrijk". 2. Van de rechtbanken zijn gelijkelijk 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en bevoegd : 
Wet ensohappen is bela.st met de uitvoering die binnen welker rechtsgebied het feit is 
van dit besluit, hetwelk in het Btaatab:ad zal begaan ; 
worden geplaatst, en wa.arvan a.fschrift zal die binnen welker rechtsgebied de ver-
worden gezonden aan den Raad van State. dachte woont ; 

's-Gravenhage, den 13den Januari 1921. die binnen welker rechtsgebied de verdachte 
WILHELMINA. zich bevindt ; 

. . Onderwi" j die biimen welker rechtsgebied de verdachte 
De Minu,ter ;~ !1B, zijne laatst bekende verblijfplaa.ts heeft gehad. 
/r,unslfm en ppm, , Ingeval van gelijktijdige vervolging bij meer 

J. TH. DE VISBBB. dan 6ene rechtba.nk blijft uitsluitend bevoegd 
(Uitgeg. 10 Febr. 1921.) I de rechtba.nk die in deze rangschikking eerd~r 

15 Januari 1921. WET, houdende natm-ali-
ea.tie van : 

Christian Friedrich Haller, geb<Jren te Ohrist
g,11.n bij .Elsterberg (Baksim) den 22 Mei 1861 
hoteldireoteur, wo:11.ende te 'a-Gravenhage, prO• 

vincie Zuidholland. S. 13. 

15 .Januari 192i. WET, houdende vaststel
ling van een W etboek van Smfvordering. 
S. lit,. .. 

Bijl. Hand,. 28;Kamer 1913/14, n°. 286, 1-3; 
1917/18, n°. 77, 1-3; 1919/20, n°. 18, 1-13. 

Hand. id. 1919/20, bl,adz. 1904-1919, 1924-
1947; 1966-1992, 1995--2005, !178, 2188. 

Hand. l• Kamer 1920/21, bkulz. 5~2, 
63~70, 201- 212, 217-224. ' 

is geplaatst, of, indien het rechtba.nken betreft, 
·welke in deze rangschi.kking dezelfde plaats 
lnnemen, de rechtbank bij wie de vervolging 
het eerst is a.angevangen. 

3. Ten aanzien van de· kantongerechten 
vindt artikel 2 overeenkomstige toepassing. 

4. Strafbare feiten buiten het rijk in Europa 
·a.Bn boord van een Nllderlandsch va.artuig 
begs.an, worden, ter bepa.ling van de bevoegd
heid des rechters, geacht te z.ijn begs.an binnen 
het rijk ter plaatse waar de eigena.ar van het 
va.artllig woont of het bestuur bedoeld bij 
artikel 330 van het Wetboek van Koophandel, 
is gevestigd. 

5. Onverminderd de bepalingen van de 
wet op de oonsulaire rechtsmacht, is, indien de 
voorga.ande artikelen niet een bevoegden 
rechter aanw:ijzen, de rechtba.nk of het kanton
gerecht te Amsterdam bevoegd. 

6. Bij deelneming van meer dli,n Mn persoon 
Wu WILHELMINA, BNZ. doen tE' weten : a.an hetzelfde strafba.re feit brengt de be-
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het noodza.kelijk is een nieuw Wetboek 
van Strafvordering vast te stellen ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad vim State, en.£ 
An. I. Worden va.stgesteld de navolgende 

bepa.lingen welke zullen uitma.ken hetWetboek 
van Strafvordering. 

voegdheid ten a.anzien van een der ale da.ders 
of medeplichtigen a.ansprakelijke personen de 
bevoegdheid mede ten a.anzien van de a.ndere. 

In geva,l van gelijktijdige vervolging bij 
onderscheidene bevoegde rechtba.nken of kan
tongerechten blijft uitsluitend bevoegd de 
rechter voor wien de a.ls daders ·aa.nspraltel.ijke 



1921 15 J AN UA R I. 30 

personen warden vervolgd. Worden zooda.nige gerechtshot Kan den procurenr-genera.a.1 op
personen· niet voor hetzelfde gerecht vervolgd, j dmgen te dien a.a.nzien verslag te doen en kan 
da.n blijft uitsluitend. bevoegd de rechter I voorts bevelen da.t de v11rvolging za.J worden 
bij wien de vervolging tegen een , hunner het I ingesteld of voortgezet. 
eerst is a.a.ngeva.ngen. Het gerechtshof kan het geven va.n zooda.nig 

1 bevel ook weigeren op gronden a.an het a.Igemeen 
DERDE UDEELDrG. bela.ng ontleend. 

Bet/00{/dheid tkr ambteflaren van "het openbaar I De Ieden va.n het gerechtshof die over het 
miniBterie tot vervol,ging van Blrofbare /eiten. I beklag hebben geoordeeld, nemen bij voorkeur 

7. De procureur·genera.a.l bij den Hoogen geen dee) a.an de berechting. 
Ra.ad is bela.st met de vervolging va.n die 13. Betreft bet bekla.ir een stra.fba.a.r feit 
stra.fb&re feiten wa.a.rva.n de Hoage Ra.ad in I wa.a.rva.n de Hoage Ra.ad in ~rsten aa.n!eg 
eersten aa.nleg kennis neemt. ?<ennis neemt, dan geldt hetgeen in het voorga.an -

8. De procureur generaal bij het gereohts- de a.rtikel ten a.anzien va.n het gerechtshof, de 
hof waa.kt voor de riohtige vervo\ging va.n die leden en den prooureur-genere.a.l voorkomt, 
stra.fbs.re feiten waarva.n de re6htbs.nken en ten a.a.nzien va.n den Hoogen Ra.ad, de leden en 
kantongerechten binnen het rechtsgebied va.n den prooureur-genera.&1 bij dien Ra.ad. 
het ,lerechtshof Wi>iuuij 11\J 1s gepla.a.tst, kennis 
nemen. 

Hij geeft cla.a.rtoe bevelen a.an de officier1m 
va.n justitie en a.an de a.mbtena.ren va.n het 
openbs.a.r ministerie bij de kantongereohten. 

9. De officier va.n justitie is bela.st _met de 
vervolging va.n die stra.fb&re feiten wa.a.rva.n de 
rechtbs.nk wa.a.rbij hij is gepla.a.tst, kennis 
neemt. 

Hij wa.a.kt voor de richtige vervolging va.n 
die stra.fba.re feiten waarva.n de kantonge
rechten binnen het rechtsgebied van de recht
bs.nk wa.a.rbij hij is gepla.a.tst, kennis nemen. Hij 
geeft da.a.rtoe bevelen a.an de a.mbtena.ren va.n 
het openbs.a.r ministerie bij de kantongerechten. 

10. De a.mbtena.a.r va.n het openbs.a.r minis
terie bij het kantongerecht is bela.st met de 
vervolging van die stra.fbs.re eiten wa.a.rva.n het 
kantongerecht waa.rbij hij is gepla.a.tst, kennis 
neemt. 

11. De officier va.n justitie geeft, op de wijze 
door den Minister va.n Justitie te bepa.l.en, den 
procureur-genara.al bij het gerechtshof berioht 
van de te zijner kennis gekomen stra.fbs.re · 
feiten tot welker vervolging hij bevoegd is . 

Gelijke verplichting besta.a.t voor den a.mb
tenaa.r va.n het openba.a.r ministerie bij het · 
kantongerecht met betrekking tot de stra.fba.re 
feiten tot welker vervolging hij bevoegd is, 
tegenover den officier va.n juatitie. 

VIERDE AJ!'DEELING. 

BekT.ag over "het niet veroolgen van strafbare 
/eiten. 

VIJFDE AJl'DEELING. · 

Sclwrsing Iler vervolging. 

14. Indien de wa...rdeering va.n het te la.ste 
gelegde feit a.fha.ngt va.n de beoordeeling va.n 
een geschilpunt va.n burgerlijk reoht, kan 
de reohter, in wel.ken stand der vervolging oak, 
de vervolging voor een bepa.a.lden tijd schorsen, 
ten einde de uitspre.a.k va.n den burgerlijken 
rechter ov,ir het 1resohih)Unt a.f te wa.ohten. 

De schorsing kan tel.kens voor een bepa.a.lden 
tijd warden verlengd en te a.Hen tijde warden 
opgeheven. 

15. Na. de kennisgeving va.n verdere ver
volging of, indien deze niet heeft pla.a.ts geha.d, 
na. het uitbrengen va.n de da.gva.a.rding ter 
terechtzitting kan de verda.chte de schorsing 
wegens het besta.a.n va.n een geschilpunt va.n 
burgerlijk recht enkel verzoeken, hetzij bij het 
bezwa.a.rschrift hetwelk tegen die kennisgeving 
·of da.gva.a.rding kan warden ingediend, hetzij op 
de terechtzitting. 

16. Indien de verda.chte na. het bega.a.n va.n 
het stra.fba.re feit kra.nkzinnig is geworden, 
scho~ de rechter, in welken stand der vervol
ging ook, de vervolging. 

Zoodra. va.n het herstel va.n den verda.chte is 
gebleken, wordt de schorsing opgeheven. 

17. Ingeva.1 va.n sohorsing der vervolging 
kan de rechter niettemin spoedeischende 
ma.a.tregelen bevelen. 

Hij ka.n gela.sten da.t de schorsing zich niet 
za.l uitstrekken tot hetgeen de voorloopige 
hechtenis betreft. 

1Z. Wordt een stra.fba.a.r feit niet vervolgd 18. Alvorens omtrent de schorsing te 
of de vervolging niet voortgezet, da.n kan de besliasen, ka.n de reohter getuigen en deskundi
bela.nghebbende de.a.rover bekla.g doen bij gen hooren. 
het gerechtshof binnen welks rechtsgebied de \ 19. De beslissingen omtrent de schorsing 
vervolging zou behooren pie.a.ta te vinden. Het warden genomen hetzij a.mbtsha.lve, hetzij op 
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de vordering va.n het openba&r ministerie, ' bevelen te geven, opda.t het onderzoek hetwelk 
hetzij op het verzoek van den verda.chte of zijn I a.a.n ha.re beslissing moet voomfga.a.n, overeen• 
readsma.n. Zij zijn met redenen omkleed en komstig de bepalingen va.n dit wetboek za.l 
worden gegeven door bet gerecht in feitelijken pla.a.ts vinden. 
&&nleg, wa.a.rvoor de za.a.k wordt vervolgd of De ra.a.dka.mer za.l, a.lvorens te beslissen, het 
anders het laa.tst werd vervolgd. openba&r ministerie hooren en ka.n zich door 

Alle beschikkingen worden onverwijld a.a.n den rechter• of ra.a.dsheer-oommissa.ris, die in 
den verda.chte beteekend. de zaa.k is betrokken geweest, schriftelijk of 

20. Tegen beschikkingen omtrent de schor- mondeling doen inlichten. 
sing sta.a.t het openba&r ministerie binnen drie Zij is bevoegd de overlegging va.n proces
da.gen da.a.rna. en den verda.chte binnen drie stukken en stukken va.n overtuiging te be
da.gen na. de beteekening hooger beroep open. velen. 
Is echter de hoofdzaa.k niet voor booger beroep Alle verhooren kunnen ook aa.n een der 
va.tba&r, dan is binnen gelijken termijn aJleen leden va.n het reohterlijk college of a.a.n den 
beroep in C88sa.tie toegela.ten. Tegen beschik- ka.ntonrechter va.nde pla.a.ts wa.a.r de te verhooren 
kingen in hooger beroep gegeven, staa.t binnen persoon zich bevindt, worden opgedra.gen. 
gel.ijken termijn beroep in C888&tie open. Ten aa.nzien va.n een verhoor da.t ingevolge 

De Hooge Ra.a.cl, het gerechtshof · of de zoodanige opdmcht plaa.ts vindt, is a.rtikel 25 
rechtba.nk beslist zoo spoedig mogelijk. Artikel van overeenkomstige toepassing. 
19, la.a.tste lid, is va.n toepa.ssing. 24. De verda.chte is bevoegd zich bij a.lle 

I 
verhooren door zijn ma.dsma.n te doen bijstaa.n. 

ZESDE AFDEELINO. D .. Id . d be'· h bbe d . e gegyze e getmge en e mng e n e 
Behandelmg door de raadkamer. I die volgens artikel 103 of a.rtikel 115 een ver-

21. In aJle geva.llen wa.a.rin niet de beslis- zoekschrift heeft ingediend, kunnen zich bij de 
sing door bet rechterlijk college -op de terecht- verhooren door hun a.dvoca.a.t doen bijsta.an. 
zitting is voorgeschreven of a.lda.a.r a.mbte- De ra.a.dsma.n of de a.dvocaa.t wordt bij de 
halve wordt genomen, geechiedt de beha.nde- verhooren in de gelegenbeid gesteld de noodige 
ling door de ra.a.dka.mer. Echter geschieden opmerkingen te ma.ken. 
op de tereohtzitting onderzoek en beslissing 25. Va.n het onderzoek der ra.a.dka.mer 
omtrent a.lle vorderingen, verzoeken of voor- wordt door den griffi.er een prooes-verbaal opge
dra.ohten, aJdaa.r gedaa.n. ma.akt, behelzende den za.kelijken inboud 

De raadka.mer is, op stra.ffe va.n nietigheid, va.n de a.fgelegde verkla.ringen en va.n hetgeen 
sa.mengesteld : · verder bij da.t onderzoek is voorgevaJlen. 

bij de . rechtba.nken en gereohtshoven uit Indien een verda.chte, getuige of deskundige 
drie leden; of de ra.a.dsma.n of de a.dvoca.a.t verla.ngt da.t-

bij den Hoogen Ra.a.cl uit vijf leden. eenige opga.ve in de eigen woorden za.l worden 
Indien door de ra.a.dka.mer eene beslissing opgenomen, geschiedt da.t, voor zoover de 

moet worden gegeven na. den a.a.nva.ng va.n het opgave redelijke grenzen niet overschrijdt, 
onderzoek op de teroohtzitting, is zij zooveel zooveel mogelijk. 
mogelijk sa.mengesteld uit de leden die op de Het proces-verba&l wordt door den voor-
terechtzitting over de zaa.k hebben gezeten. zitter en den griffier va.stgesteld en zoo spoedig 

Het lid of pla.a.tsverva.ngend lid da.t a.ls mogelijk na. den a.floop va.n het onderzoek 
rechter- of ma.dsheer-commissa.ris eenig onder- onderteekend. Is een hunner of zijn beiden 
zoek in de zaa.k heeft· verricht, neemt, op atmffe da.a.rtoe buiten staat, dan wordt da.a.rva.n a.a.n 
va.n nietigheid, a.a.n de beha.ndeling door de het slot va.n het proces-verba&l melding 
ma.dka.mer geen dee!. gemaa.kt. 

22. De beschikking vermeldt, op stra.ffe Het wordt met de beschikking en de verdere 
va.n nietigheid, de namen der leden va.n het tijdens het onderzoek in de raa.dkamer in het 
college, door wie, en den da.g waa.rop zij is geding gebmchte stukken bij de processtukken 
gewezen, en wordt onderteekend door ieder gevoegd. 
hunner en door den griffier die bij de beraa.d- 28. Ten aa.nzien va.n het ka.ntongerecht 
sla.ging is tegenwoordig geweest. I vinden de a.rtikelen 21-25 overeenkomstige 

Zoo een of meer hunner da.a.rtoe buiten toepa.ssing. 
sta.a.t zijn, wordt hiervan a.an het slot va.n de l Alie verhooren kunnen ook a.an den ka.nton
beschikking melding gemaakt. · rechter van de pla.ats waa.r de te verhooren 

23. De raa.dka.mer is bevoegd de noodige persoon zich bevindt, worden overgedragen. 
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TITEL II. 

De verdadiu. 
27. Als verdaohte wordt voordat de ver'. 

volg:ing is &angevangen, aangemerkt degene 
te wiens a.&nzien uit feiten of omsta.ndigheden 
een redelijk vermoeden van sohuld aa.n eenig 
stmfooar feit voortvloeit. 

Daarna wordt al.a verdachte a.angemarkt 
degene tegen wien de vervolging is gerioht. 

28. Do verdaohte is bevoegd zich. overeen
komstig de bepalingen van den Derden Titel 
van dit Boek, door oen of meer gekozen of 
toegevoegde madslieden te doen bijst.aan., 

Hem wordt daartoe, te1kens wanneer hij dit 
verzoekt, zooveel mogelijk de gelegenheid 
verschaft om zioh met zijn raadsman of met 
zijne raa.dslieden in verbinding te stellen. 

29. In alle gevallen wa.e.rin iemand al.a 
verdachte wordt gehoord, onthoudt de ver
hoorende rechter of ambtenaar zich van a.Iles 
wat de strekking heeft eene verklaring te 
verkrijgen, wa.a.rvan niet ger.egd lmxi worden 
dat zij in vrijheid is afgelegd. De verdachte 
is niet tot antwoorden verplioht. Hiervan 
wordt hem voor het verhoor mededeeling ge
daan. Van deze mededeeling wordt in het 
proces-verbaa.l van het \terhoor IneMling ge
maakt. 

De verklaringen van den verda.chte, bepaa.Ide
lijk die welke eene bekentenis van sohuld in
houden, worden in het proces-verbaal van het 
verhoor zooveel mogelijk in zijne lligen woorden 
opgenomen. 

30. Tijdens het gerechtelijk vooronderzoek 
staa.t de rechter-commissa.riB, en overigens 
tijdens het voorbereidende onderzoek het 
openba.a.r ministerie, aa.n den verdachte op 
diens verzoek toe van de pro~stukken kennis 
te nemen. 

Niettemin kan de reohter-oommissari.a of het 
openbaa.r ministerie, indien het bel&ng van het 
onderzoek dit vordert, den verdaohte de kennis
neming van bepa.alde processtukken ont
houden. In , dit g&val wordt den verdaohte 
sohriftelijk medegedeeld dat de hem ter inzage 
gegeven etukken niet volledig zijn. 

31. Aan den verdachte ma.g niet worden 
onthouden de kennisneming van : 

a. de prooessen-verbaa.l van zijne verhooren; 

32. Ingeval den verdaohte de kennisneming 
van processtukken wordt onthouden, kan hij 
d&artegen binnen drie dagen na. de mededeeling 
vermeld in het tweede lid van artikel 30, een 
bezwaarsohrift indienen bij het g&eckt; waa.rtoe 
het openbaa.r minist.erie of de rochter-oommis
saris behoort, dat binnen vijf dagen beslist. 

33. De kennisneming van alle prooesstuk
ken in het oorspronkelijke of in afsohrift mag 
den verdoohte niet worden onthouden zoodra 
de besohikking tot sluiting van het gerechtelijk 
vooronderzoek .overeenkomstig artikel 238 
voor den o:ffi.cier van justitie onherroepelijk is 
geword6Il, of, indien een gereohtelijk vooronder
zoek niet heeft plaMs gehad, zoodm de kennis
geving van verdere vervolging of de dagvaar
ding ter tereohtzitting in eersten a.anleg is 
beteekend. 

34. De 'Wlize wa.e.rop de kennisneming van 
processtukken mag geschieden, wordt geregeld 

1 
bij algemeenen maatregel van bestuur. 

De verdachte kan va.Ii de stukken waarvan 
hem de kennisneming is toegestaan, ter griffie 
afsohrift krijgen ; dooh het onderzoek mag 
dae.rdoor nict . worden opgehouden. 

Omtrent het verstrekken van afsohrift en 
het kosteloos bekomen da.arvan worden regelen 
gesteld bij algemeenen ma.atregel van bestuur. 

35. Het gerecht dat tot eenige beslissing 
in de zaak is geroepen, is bevoegd den ver
dachte in de gelegenheid te stellen om te 
worden gehoord. 

Aa.n een daartoe strekkend verzoek van den 
verdachte '?fOrdt gevolg gegeven, tenzij het 
belang va.n het onderzoek dit verbiedt. 

Artikel 23, Ia.atste lid, is van toepa.ssing. 
36. Wordt eene vervolging niet voortgezet, 

dan kan het gereoht in feitelijken aanleg, voor 
hetwelk de zaa.k het laatst werd vervolgd, op 
het verzoek van den verdaohte, verklare 1 dat 
de zaak geeindigd is, De verdachte wordt 
gehoord, althans opgeroepen. 

Het gerecht is bevoegd, de beslissing op het 
verzoek telkene gedurende een bepaalden tijd 
a.an te houden, indien het -openbaa.r ministerie 
aannemelijk ma.akt dat alsnog verdere v:ervol,. 
ging zal pla.ate vinden. 

De besohikking wordt onverwijld a.an den 
verdachte beteekend. 

b. de processen-verbaal betreffende verhoo- T IT EL IIL 
ren of handelingen van onderzoek, waarb:ij hij De raadirman. 
of zijn raadsman de bevoegdheid heeft gehad 

1
1 Alg b z • 

tegenwoordig te zijn ; emeene epa mg. 
c. de processen-verbaal van verhooren, van , 37. Als raa.dslleden women sleohta _toege

welker inhoud hem mondeling volledig mede- , l&ten advocaten binnen het rijk de pr&ktijk 
deeling is gedaan. uitoefenende. 
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geeft den voorzitter onverwijld schriftelijk 
EERS~ AEDEELING. l kennis dat toevoeging moet plaats vinden. 

Keuu van een raadaman. De voorzitter van het gerechtshof voegt, 
38. De verdachte is te allen tijde bevoegd · zoodra hij den dag der terechtzitting bepaaJ.t, 

een of meer raadslieden te kiezen. l een raadsman ·toe a.an den in vrijheid zijnden 
Tot de keuze van een of meer raadslieden is i verdachte, indien deze zich tijdens het onder

ook de wettige vertegenwoordiger van den zoek op de terechtzitting in eersten &anleg in 
verdachte bevoegd. . voorloopige hechtenis bevonden heeft. De 

Is de verdachte verhinderd van zijn wil te laatste zin van het voorgaande lid is van 
dien aanzien te doen blijken en heeft hij geen toepassing. 
wettigen vertegenwoordiger, dan is zijn echt- In de in dit artikel bedoelde gevallen geschiedt 
genoot of de meest gereede der bloed- of de toevoeging •mede, zoodra den voorzitter 
aanverwanten, tot den vierden graad ingesloten, blijkt ve.n verhindering of ontstentenis ve.n den 
tot die keuze bevoegd. gekozen raadsill&Il. 

De ingevolge het tweede of het derde lid 41. Op verzoek van den verdachte wordt 
gekozen raadsill&Il treedt a.f, zoodra. de ver- hem een ra.adsma.n toegevoegd : 
da.chte zelf een ra.a.dsma.n heeft gekozen, a. door den voorzitter der rechtbank of, 

39. De gekozen ra.a.dsma.n geeft van zijn indie n de zaak voor het gerechtshof dienen 
optreden a.ls zoodanig, wa.nneer de officier van moet, door den voorzitter van het gerechtshof, 
justitie reeds in de za.a.k betrokken is, schrifte- indien de verdaohte v66r de kennisgeving van 
lijk kennis aan den griffier. Is da.t nog niet verderevervolgingofdedagvaardingterterecht 
het geval, da.n geeft hij van zijn optreden schrif- zitting zich in voorloopige hechtenis bevindt 
telijk kennis a.an den in de za.a.k betrokken of na. de sluiting van het onderzoek in 
hulpofficier. voorloopige hechtenis wordt genomen; 

lndien hij een gekozen of toegevoegden ra.a.ds- b. in a.He a.ndere gevallen, door den ra.a.d 
man verva.ngt, geeft hij ook daarvan overeen- van rechtsbijstand in a.rtikel 42 genoemd, 
komstig de bepsling van het voorga.a.nde lid doch a.Ileen, indien de ra.ad voor de toevoeging 
kennis. · voldoenden grond e.anwezig aoht, en zonder 

Van den inhoud eener overeenkomstig dit da.t de verdaohte a.an het verzoek het recht 
a.rtikel tot den griffier gerichte kennisgeving kan ontleenen de behandeling der zaak op te 
verwittigt deze onverwijld schriftelijk het houden. 
openba.a.r ministerie, bovendien, ingeval van De toevoeging op verzoek gesohiedt en.kel 
een gerechtelijk vooronderzoek, den reohter- a.an verdaohten wier onvermogen voldoende 
commissaris, en, in geval van het voorge.ande gesta,i,fd wordt geoordeeld. 
lid, den vervangen raadsma.n. 42. Er bestaat in elke pie.ate w&ar een 

Door deze mededeeling neemt de werkzaa.m- rechterlijk college is gevestigd, een re.ad van 
heid van den vervangen toeg~voegden of vroe- rechtsbijsta.nd in strafzaken. 
ger gekozen raadsme.n een einde. Bevoegdheid, samenstelling en taak der 

TWEEDE All'DEELING. 

ToeVOOJJing van een raadllman. 

§ L Algemeene bepalingen. 

40. De voor.zitter der rechtbank of, indien 
de za.a.k voor het gerechtshof moet dienen, de 
voorzitter van het gerechtshof voegt ambtshalve 
een ra.adsma.n toe a.an iederen verdachte die 
zich tijdens de kennisgeving van verdere 
vervolging of .de dagva.arding ter terechtzitting 
in voorloopige hechtenis bevindt, zoodra. 
die kennisgeving is beteekend of de dag der 
tel'El(lhtzitting wordt bepaa.ld. Gelijke toevoe
ging geschiedt, zoodra. de verdachte na. dat 
tijdstip, doch v66r de sluiting van het onderzoek 
op de terechtzitting, in voorloopige hechtenis 
wordt genomen. Het openbaar ministerie 

19:ll. 

ra.den van rechtsbijstand worden, met inacht
neming van de bepalingen van dezen Titel, 
geregeld bij algemeenen maatregel van be
stuur. 

43. Eene toevoeging heeft enkel pla.a.ts, 
indien de verdaohte geen raadsman heeft. 

Zij geschiedt enkel aan personen verdaoht 
van misdrijf, met uitzondering van dat ver
meld in artikel 314 van het Wetboek van 
Strafrecht, of verdacht van de overtreding 
genoemd in artikel 432 n°. 3 van da.t wetboek. 

Elke t 'oevoeging geldt voor den geheelen 
a.anleg gedurende welken zij heeft pla.a.ts 
gevonden. · 

44. Omtrent zijne bevoegdheid om toevoe
ging van een re.adsman te verzoeken, wordt 
de verdaohte ingelicht : 

a. in geval van een gerechtelijk vooronder-
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§ 3. KenniRgeving der toevoeging. 
zoek, door den rechter-commissaris of door I 
hem die in opdrac ht van dezen met het verhoor 
is belast, bij het eerste verhoor; I 47. Van elke door den voorzitter voor· 

I 
b. in geva.l van toepassing van voorloopige I den aanva.ng van het onderzoek op de tereOht-

hechtenis, door den rechter die het bevel I zitting gedane. toevoeging geeft de griffier 
daartoe heeft nitgevaardigd, of, indien den onverwijld schriftelijk kennis aan het openbaar 
verdachte niet ter gelegenheid van zijn verhoor ministerie, den raadsman en den verdachte, en 
mondeling is medegedeeld da.t hij in voorloopige bovendien, in geval van een gerechtelijk voor
hechtenis zal worden genomen, door den rechter onderzoek, a.an den rechter-commissaris. 
die den verdachte overeenko'mstig a.rtikel 77, De re.ad van rechtsbijsta.nd geeft van elke 
eerste lid, hoort ; door <lien re.ad geda.ne toevoeging onverwijld 

c. in geva.l van aanteekening van hooger schriftelijk kennis a.an den griffier, den ra.ads
beroep of beroep in cassa.tie, door den griffier. man en den verdachte. De griffier verwittigt 

De bevoegdheid van den verdachte om toe- onverwijld schriftelijk het openbaar ministerie, 
voeging van een raadsman te verzoeken, wordt en in geval van een gerechtelijk vooronderzoek, 
bovendien bij de beteekening van de dagva.ar- den reohter-commissa.ris. 
ding tot het eerste verhoor tijdens een gereoh
telijk vooronderzoek, van een bevel tot voor
loopige hechtenis, van de da.gvaarding ter 
terechtzitting, van eene kennisgeving van 
verdere vervolging, van een door het openbaar 
ministerie ingesteld hooger beroep of beroep 
in cassatie, en van de kennisgeving van den 
dag der beha.n:leling in cassatie, in het exploot 
van beteekening vermeld. 

§ 2. V ervanging van den toegevoegden raadaman. 

45. Bij verhindering of ontstentenis van 
den toegevoegden raadsman wordt, indien deze 
door den voorzitter is toegevoegd · of in geva.l 
van die verhindering of ontstentenis eerst op 
de terechtzitting blijkt, door den voorzitter, 
en in andere geva.llen door den raad van 
rechtsbijstand den verdachte een a.ndere raads
man toegevoegd. 

Op verzoek van den toegevoegden raadsman 
of van den verda.ohte kan, indien de raadsman 
door den voorzitter is toegevoegd, de voor
zitter, en anders de re.ad van rechtsbijst a.nd 
den verde.chte een anderen raadsman toevoegen. 

48. De toegevoegde ra.a.dsman ka.n de 
wa.arneming van bepaalde verrichtingen na
mens hem door een a.nderen advocaat doen 
geschieden, mits hij daarvan schriftelijk of 
mondeling kennis geeft a.an den voorzitter 
van het rechterlijk college, indien deze de 
oevoeging heeft geda.an, en anders aan den 

voorzitter van den raad van rechtsbijsta.nd. 
Verstrekt de toegevoegde raadsman de in 

het voorgaande lid bedoelde opdracht, omdat 
hij zich anders ter verleening van bijstand 
zou moeten begeven naar een ander arrondisse
ment dan dat waarbinnen hij' de pra.ktijk 
uitoefent, en is de in zijne pla.a.ts optredende 
a.dvoca.a.t wel a.lda.ar gevestigd, da.n wordt 
deze laatste, met betrekking tot de verva.nging, 
als to~gevoegde ra.ads~n aa.ngemerkt. 

§ 4. Belooning en vergoeding van kosten. 

48. Voor de belooning van den bijsta.nd 
der toegevoegde raadslieden alsmede voor de 
vergoeding van door hen noodza.kelijk gemaa.kte 
onkosten worden uit 's rijks ka.s middelen 
beschlkbaar gesteld naar regelen, te stellen bij 
algemeenen maatregel van bestuur. 

48. Indien een raadsman is toegevoegd. 
kunnen diens belooning en vergoeding op de 
goederen van. den verda.chte worden verha.a.ld. 
voor zoover de Minister van Justitie dit wen
schelijk oordeelt. Met betrekking tot de 
berekening van het bedra.g der belooning of 
vergoeding kunnen regelen worden gesteld bij 
a.lgemeenen maatregel van bestuur. 

Het verhaal geschiedt slechts na ma.chtiging 
van dien Minister nit kra.cht van een bevel
schrift van tennitvoerlegging, a.f te geven door 
den voorzitter van het college, a.an te wijzen 
bij a.lgemeenen maatregel van bestuur, op de 
daarbij te bepwen wijze. Het verhaal ka.n 
niet meer plaats vinden. indien sedert de 
d a.gteekening van het bevel~hrift drie maa.nden 
zijn verloopen. ' · 

DERDE AFDEELING. 

Bevoegdheden van den raadaman betreffende het 
verkeer md den verdachte en de kennianeming van 

prOWl8tvJcken. 

50. De raa.dsma.n heeft vrijen toega.ng tot 
den verda.chte die in verzekering is gesteld of 
zich in voorloopige hechtenis bevindt. ka.n 
hem alleen spreken en met hem brieven wisselen 
zonder da.t van den inhoud door a.nderen wordt 
kennis genomen, een en a.nder onder het 
vereischte toezicht, met ina.chtneming van de 
hnishoudelijke reglementen, en zonder dat het 
onderzoek da.ardoor mag worden opgehouden. 

Indien nit bepaalde omsta.ndigheden een 
ernstig vermoeden voortvloeit dat het vrije 
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verkeer t1188Chen raadsman en verdaehte hetzij woon- of verblijfplaats te vragen en hem da.a.r
za.l strekken om den verda.ohte bekend te ma.ken toe sta.a.nde te houden. 
met eenige omsta.ndigheid wa.a.rva.n hij in het 63. In geval van ontdekking op heeter 
belang van het onderzoek tijdelijk onkundig da.a.d is ieder bevoegd den verda.ohte a.an te 
moet blijven, hetzij wordt misbruikt voor po• houden. 
gingen om de opsporing der wa.a.rheid te In zooda.nig geva.l is de officier van justitie 
bele:inmeren, ka.n tijdens het gereohtelijk of de hulpoflicier bevoegd den verda.ohte, na. 
vooronderzoek de reohter-commissa.ris, en ove• a.a.nhouding, na.e.r eene plaats van verhoor te 
rigens tijdens het voorbereidende onderzoek geleidel;i ; hij ka.n ook diens a.a.nhouding of 
de oflioier van justitie, telkens bevelen da.t de voorgeleiding bevelen. 
raa.dsma.n geen toegang tot den verda.chte Geschiedt de a.a.nhoudiniz: door AAll !!.nderen 
za.l hebben of dezen niet a.Ileen za.l mogen opsporingsambtena.a.r, da.n geleidt deze den 
spreken en da.t brieven of a.ndere stukken, a.a.ngehoudene ten spoedigste voor den offioier 
tusschen ra.a.dsma.n en verda.chte gewisseld, van justitie of een van diens hulpoflioieren. 
niet zullen worden uitgereikt. Het bevel Gesohiedt de a.a.nhouding door een antler, 
omschrijft de bepsa.lde omsta.ndigheden in da.n levert deze den a.a.ngehoudene onverwijld 
den voorga.a.nden zin bedoeld ; het beperkt de a.an een opsporingsambtena.a.r over die da.n 
vrijheid van verkeer tu.ssohen ra.a.dsma.n handelt overeenkomstig de bepa.ling van het 
en verda.ohte niet meer en wordt voor niet voorgaa.nde lid. 
langer gegeven, da.n door die omsta.ndigheden 54. Ook buiten het geva.l van ontdekking 
wordt gevorderd, en is in elk geval slechts op heeter da.a.d is de oflicier van justitie be
gedurende ten hoogste zes de.gen van kra.oht. voegd den verda.ohte van eenig stra.fba.a.r 
Van het bevel gesohiedt schriftelijke mede• feit waarvoor voorloopige hechtenis istoegela.ten, 
deeling a.an den raadsmsn en a.an den verda.ohte. a.an te houden en na.a.r eene pla.a.ts van verhoor 

De · rechter-commissa.ris of de oflicier van te geleiden ; hij ka.n ook · diens aanhouding of 
justitie onderwerpt het bevel onverwijld a.an , voorgeleiding bevelen. 
het oordeel van de rechtba.nk, wa.a.rtoe hij Kan het optreden van den oflicier van justitie 
behoort. De rechtba.nk beslist zoo spoedig niet worden a.fgewa.oht, dan komt gelijke 
mogelijk na. den ra.a.dsma.n te hebben gehoord, bevoegdheid toe a.an ieder zijner hulpofficieren. 
a.ltha.ns schriftelijk opp;eroeoon. Tu r<'<:'ht-ba.nk De hulpoflicier geeft van de a.a.nhouding onver
ka.n bij ha.re beslissing het bevel opheffen. wijld schriftelijk of mondeling kennis a.an den 
wijzigen of a.a.nvullen. • oflicier van justitie. 

Alie belemmeringen van het vrij verkeer Kan ook het optreden van een dier hulp-
tueschen raa.dsman en verda.chte, welke inge• oflicieren niet worden a.fgewacht, da.n is elke 
volge een der beide voorgaa.nde leden bevolen opsporingsa.mbtena.a.r bevoegd den verda.chte 
zijn, nemen een einde zoodra de beschikking a.an te houden, onder verplichting hem onver• 
tot sluiting van het gerechtelijk vooronderzoek wijld voor den oflicier van justitie of een van 
overeenkomstig a.rtikel 238 voor den officiet diens hulpoflicieren te geleiden. Op den hulp
va.n justitie onherroepelijk is geworden, of, . oflicier voor wien de verdachte wordt geleid, 
ingeva.l een gerechtelijk vooronderzoek niet is de tweede zin van het voorgaa.nde lid van 
heeft pla.a.ts gehad, zoodm de kennisgeving toepsssing. 
van verdere vervolging of de da.gva.a.rding 55. In geval van ontdekking op heeter 
ter terechtzitting in eersten a.a.nleg is beteekend, daad van een misdrijf ka.n ieder, ter a.a.nhouding 

51. Ten a.a.nzien van de bevoe2dheid van van den verda.ohte, elke plaats betreden, met 
den ra.a.dsma.n tot de kennisneming van proces- uitzondering van eene woning wa.a.rvan de 
stukken en het bekomen van a.fschrift daarva.n toegang door den • bewoner wordt geweigerd, 
vinden de a.rtikelen 30-34 overeenkomstige en van de pla.a.tsen in artikel 123 genoemd, 
toepassing. op de tijden in da.t a.rtikel aangegeven. 

TITEL IV. 

Eenige bij%Ol1dere dwangmiddelen. 

EEBSTE AFDEELINO. 

Zoowel in geval van ontdekking op heeter 
da.a.d als buiten da.t geva.l ka.n iedere opspo• 
ringsambtena.a.r, ter aa.nhouding van den 
verda.ohte, elke pla.a.ts betreden. De a.rtikelen 
120-123 zijn van toepassing. 

Aanhouding en invenekeringstelJ,ing. 56. De officier van justitie of de hulpofficier, 
52. ledere opsporingsambtena.a.r is bevoegd voor wien de verda.chte wordt geleid of die 

den verda.chte na.a.r zijn na.a.m, voorna.men en · zelf den verdachte heeft a.a.ngehouden, ka.n, 

3• 
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bij bet bestaan van emstige bezwaren tegen I commiSS&:ns geleid, dan wordt bij, na te zijn 
dezen, bepalen· dat bij aan zijn licbaam of aan verboonl, dadelijk in vrijbeid gesteld. 
zijne kleeding zal worden onderzocbt. j In .geen geval mag de verdacbte !anger dan 

De overige opaporingsambtenaren zijn be- zes uren voor bet verboor worden opgebouden. 
voegd den aangeboudene tegen wien emstige I 62. De in verzekering gestelde t')ersonen 
bezwaren besta.an, aan zijne kleeding te onder- worden aan geen andere beperkingen onder
zoeken. · I worpen dan die voor bet doe! bunner op• 

Tijdens bet gerecbtelijk vooronderzoek geldt sluiting of in het belang der orde volstrekt 
bovendien de bepaling van artikel 195. I noodzakelijk zijn. 

·57_ De officier van justitie of de bulpofficier, Onverminderd de bepaling van artikel 50, 
voor wien de verdacbte wordt geleid of die zelf kunnen ecbter maatregelen in bet belang van 
den verdacbte heeft aangehouden, k&n, na bet onderzoek worden bevolen. 
hem verboord te bebben, in bet belang van I De behandeling der in verzekering gestelde 
bet onderzoek bevelen dat bij tijdens bet on- personen, de eischen waara.an de voor de 
derzoek ter beschikking der justitie zal blijven inverzekeringstelling bestemde plaatsen moeten 
en daarvoor op eene in bet bevel aan te duiden voldoen, en de ma.atregelen welke in bet belang 
plaats in verzekering zal worden gesteld. van bet onderzoek kunnen worden bevolen, 

De bulpoflioier geeft van zijn bevel ten worden, naar beginselen bij de wet te stellen, 
spoed1gste scbriftelijk kennis a.an den officier geregeld bij algemeenen maa tregel van be-
van justitie. stuur. 

Zoodra bet belang van bet onderzoek dit 
toelaat, gelast de oflicier van justitie de invrij-

58. Het bevel tot inverzekeringstelling 
won.it slecbts verleend in geva;I van een straf. § 1. 

TWEEDE AFDEELING. 

V oorloopige hechlenie. 

Bevelen tot tJOOrloopige huAtenia. 

heidstelling van den venlacbte. I 

baar feit waarvoor voorloopige becbtenis 63. De recbter-commissaris kan, op de 
is toegelaten. vonlering van den oflicier van justitie, een 

Het bevel tot inverzekeringstelling is slechts bevel tot bewaring van den venlacbte ver
gedurende ten boogste twee dagen van kracbt. leenen. 
Bij dringende noodzakeliikheid k&n bet bew,l Indien de recbter-commissaps reeds aanstonds 
door den _oflicier van justitie ee1u:naa.l voor ten van oonleel i11 dat voor bet verleenen van zoo
boogste twee dagen worden verlengd. danig bevel geen grond bestaat, wijst hij de 

Zoodra bet belang van bet ondetzoek dit vordering af. 
toelaat, doet de bulpoflicier den verdacbte I In bet andere geval boort bij, tenzij bet 
2eleiden voor den officier van justitie of hem voorafgaand verhoor van den verdachte niet 
nit de verzekering ontslaan. kan wonlen a.fgewacht, a.lvorens te beslissen, 

59. Het bevel tot inverzekerinizstellinv of dezen omtrent de vordering van den oflicier 
tot verlenging daarvan is gedagteekend en van justitie en k&n hij te dien einde, zoo noodig 
onderteekend. onder bijvoeging van een bevel tot medebren • 

Het omschrijft zoo nauwkeurig mogelijk het ging, diens dagvaarding gelasten. 
strafbare feit, den grond der uitvaardiging en De verdachte is bevoegd zich bij het verhoor 
de bepaalde omstandigheden welke tot het door een raadsman te doen bijstaan. Artikel 
aannemen van dien grond bebben geleid. 24, laatste lid, is van toepassing. 

De verdachte won.it in bet bevel met name, 64. Het bevel tot bewaring wordt alleen 
of. wanneer zijn naam onbekend is, zoo duidelijk gegeven, indien emstige bezwaren tegen den 
mogelijk aangewezen. · verdaohte zijn gerezen en tevens uit bepaalde 

Een afschrift van het bevel wordt hem onver- omstandigheden blijkt van het bestaan van 
wijld uitgereikt. gevaa.r voor vlucht of van eene gewicbtige 

60. De officier van justitie voor wien de reden van maatschappelijke veiligheid, welke 
verdachte wordt geleid of die zelf den verdachte de onverwijlde vrijbeidsbeneming vordert. 
heeft aangehouden, doet hem, ingeval hij diens j Het bevel k&n worden verleend : 
bewaring noodig oonleelt, onverwijld geleiden I a. in geval van een misdtjjf wa.arvan de 
voor den rechter-commissaris. . I rechtbanken kennis nemen, waarop na.ar de 

61. Wordt de verdachte noch overeenkom- .

1 

wettelijke omschrijving gevangenisstraf is ge
stig artikel 57 in verzekering gesteld, noch steld, indien de verdachte bier te lande geene 
overeenkomstig artikel 60 voor den rechter- vaste woon- of verblijfplaats beeft ; 



37 15 JAN UAR I. 1921 

b. in geval van een misdtjjf waarop naar de I is gevolgd, is, evenals da.t hetwelk tijdens of na 
wettelijke omsohrijving eene geva.ngenisstraf 
van vier ja.ren of meer is gesteld, va.n een der 
misdrijven omschreven in de artikelen 132, 
240, laatste lid, 250bia, 254bia, 285, eerste lid, 
318, 321, 326, 390 n°. 1, 391 no. 1, 392 n°. l_, 
395 en 416 va.n bet Wetboek va.n Stra.frecht, of 
van eene der in de artikelen 432 en 433 va.n dat 
wetboek omsohreven overtredingen. 

66. Het bevel tot bewaring is va.n kra.cht 
gedurende een te1m.ijn va.n zes dagen, . welke 
ingaat op het oogenblik der tenuitvoerlegging . . 

Op de vordering van den officier va.n justitie 
kan de rechter-commissaris in de gevallen en 
op de gronden in a.rtikel 64 vermeld, het bevel 
eenmaal voor gelijken termijn verlengen. De 
verda.chte wordt in de gelegenheid gesteld op 
de vordering te warden gehoord. Artikel 63, 
laatste iid, is van toepassing. 

De termijnen loopen niet gedurende den tijd 
dat de verda.ch~ zich aan de verdere tenuit
voerlegging va.n het bevel heeft onttrokken. 

Zoodra de grond waarop het bevel tot bewa
. ring werd verleend of verlengd, niet meer 
aanwezig. is, gelast de officier va.n jll8titie de 
invrijheidstelling van den verdaohte. 

66. De rechtba.nk kan, in de gevallen en 
op de gronden, in a.rtikel 64 vermeld, op de 
vordering van den officier van justitie, de 
gevangenhouding van den verda.chte die zich in 
bewaring bevindt, bevelen, doch niet dan na. 
hem te hebben geh9ord. 

Na. den a.a.nvang van het onderzoek op de 
terechtzitting kan de rechtbank, a.mbtshalve 
of op de vordering van den offioier van justitie, 
1 n die gevallen en op die gronden, de· geva.ngen• 
neming van den verdachte bevelen. Desge
raden hoort de rechtbank d~n vooraf; zij 
is te dien einde bevoegd, zoo noodig onder 
bijvoeging va.n een bevel tot medebrenging, 
zijne da.gva.arding te gelssten. 

67. Het bevel tot gevangenhouding is, 
v66r den aanva.ng van het onderzoek op de 
tereohtzitting, slechts gedurende een termijn 
van dertig dagen va.n kraoht, welke termijn 
ingaat op het oogenblik der tenuitvoerlegging. 

Dat bevel kan, v66r den aanvang van het 
onderzoek op de terechtzitting, op de vordering 
van den officier van justitie, in de gevallen en 
op de gronden in a.rtikel 64 vermeld, telkens 
va.n dertig tot dertig dagen warden verlengd. 
De verda.ohte wordt in de gelegenheid gesteld 
op de vordering te warden gehoord. 

Bet bevel tot gevangenhouding, hetwelk 
v66r den a11.oop van den termijn van dertig 
dagen door het onderzoek op de terechtzitting 

dat onderzoek is verleend, geldig voor onbe
paalden termijn en blijft van kraoht totda.t 
het is opgeheven. 

Artikel 65, derde lid, is ten aanzien va.n a.lle 
voor een bepa.a.lden termijn geldige bevelen tot 
geva.ngenhouding va.n toepassing. 

68. Bet bevel tot gevangenneming is geldig 
voor onbepa.a.lden termijn en blijft va.n kracht 
totdat bet is opgeheven. 

69. Bet bevel tot voorloopige hechtenis 
kan door de rechtbank warden opgeheven. 
Zij kan dit doen a.mbtsha.lve, op de voor
dra.cht va.n den rechter-commissa.ris met bet 
gerechtelijk vooronderzoek belast, op het 
verzoek va.n den verdaohte, of, voor zoover 
een bevel tot gevangenneming of gevangen
houding betreft, ook op de vordering van den 
officier va.n jUBtit,ie. 

De verdachte die voor de eerste maa.l de 
opheffing verzoekt, wordt, tenzij de rechtba.nk 
reeds a.a.nstonds tot inwilliging besluit, op het 
verzoek gehoord, a.lthans opgeroepen. 

70. In geval de officier va.n justitie den ver
dachte kennis geeft dat hij hem ter zake van een 
feit wa.a.rvoor voorloopige heohtenis is toegepa.st, 
niet verder zal vervolgen, wordt daardoor elk 
bevel tot voorloopige . hechtenis van rechts
wege opgeheven en da.a.rvan in de kennisge
ving melding gemaa.kt. · 

Geschiedt de kennisgeving uitsluitend op 
grond dat de· officier va.n justitie de recht
ba.nk onbevoegd aoht en is na.a.r zijne meening 
een a.nder college wel bevoegd, dan kan hij 
bepa.len da.t het bevel • nog gedurende drie 

. dagen na die kennisgeving van kra.cht zal 
blijven. In de kennisgeving wordt daarvan 
melding gemaa.kt. 

· 71. Uiterlijk drie dagen na de tenuitvoer
legging ka.n de van misdrijf verdachte van 
het bevel tot gevangenneming of gevangen
houding, verleend door de rechtbank, bij 
het gerechtshof in hooger beroep komen. 

Bet gerechtshof beslist zoo spoedig mogelijk. 
De verdachte wordt gehoord, althans opgeroe• 
pen. 

72. De opheffing van het bevel tot voor-
1 oopige hechtenis . wordt bij de beslissing 
bevolen: 

G, in geval van onbevoegdverklaring of 
buitenvervolgingstelling, tenzij in het laatste 
geval tevens de plaa.tsing in een krankzinnigen
gesticht wordt bevolen ; 

b. behoudens het bepaalde bij artikel 17, 
. tweede lid, indien op den verdaohte bij de 
einduitspraak ter zake van het feit, wa.a.rvoor 
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de voorloopige hechtenis is bevolen, geen 
straf of maatregel of we! de maatregel, bedoeld 
bij artikel 38 van het Wetboek van Strafrecht, 
wordt toegepast ; 

c. indien wordt veroordeeld tot eene andere 
dan vrijheidsstraf of overeenkomstig artikel 
39octies, tweede lid, van het Wetboek van 
Strafrecht. 

In geval van onbevoegdverklaring kan de 
rechter, indien naar zijne meening een antler 
college we! bevoegd is van het feit kennis te 
nemen, bepalen dat het bevel nog zes dagen 
na het onherroepelijk worden zijner beslissin_g 
van kracht zal blijven. 

73. De bevelen tot voorloopige hechtenis 
en die tot opheffing daarvan zijn dadelijk 
uitvoerbaar. 

74. Indien het gerechtshof of de Hooge 
Raad tot het geven van eenige beslissing is 
geroepen, v66rdat beroep van de einduit
spraak is aangeteekend, wordt daarbij de 
opheffing van het bevel tot voorloopige hech
tenis gelast, indien <lit uit de beslissing voort
vloeit. 

75. Na de aanteekening van beroep van de 
einduitspraak worden de in de artikelen 6&-69 
bedoelde bevelen met overeenkomstige toe
passing van die artikelen gegeven door den 
rechter in hoogsten feitelijken aanleg, met 
dien verstande dat dan de bevelen tot gevan
genneming ook v66r den aanvang van het 
nnnP.rzoek on de terechtzitting kunnen worden 
verleend. 

76. Ten aanzien van de voorloopige 
hechtenis is artikel 62 van overeenkomstige 
toepassing. 

§ 2. Het hooren van den in voorloopige hech
tenis gestel,den verdachte. 

77. Tenzij den verdachte ter gelegenheid van 
zijn verhoor mondeling is medegedeeld dat 
een bevel tot voorloopige hechtenis tegen 
hem zal worden uitgevaardigd, wordt hij 
binnen vier en twintig uren na zijne opneming 
in de plaats waarin de voorloopige hechtenis 
zal ·worden ondergaan, gehoord. 

Dit verhoor geschiedt gedurende het voor
bereidende onderzoek door den rechter-com
missaris ; na den aanvang van het onderzoek 
op de terechtzitting in eersten aanleg door 
een lid der rechtbank door deze aan te wijzen ; 
na de aanteekening van beroep van de einduit
spraak door een lid van het rechterlijk college 
in hoogsten feitelijken aanleg, door dit college 
aan te wijzen. 

Van het verhoor wordt, ook indien dit door 

het daartoe aangewezen lid der rechtbank 
of van het gerechtshof wordt afgenomen, 
met overeenkomstige toepassing van de arti
kelen 171- 176, proces-verbaal opgemaakt. 

§ 3. lnlwud der bevelen en hunne beteekening. 

78. Het bevel tot voorloopige hechtenis 
of tot verlenging daarvan is gedagteekend 
en onderteekenct. -

Het omschrijft zoo nauwkeurig mogelijk 
het strafbare feit, den grond der uitvaardiging 
en de bepaalde omstandigheden welke tot het 
aannemen van dien grond hebben geleid. 

De verdachte wordt in het bevel met name, 
of, wanneer zijn naam onbekend. i~, zoo dui
delijk mogelijk aangewezen. 

Het bevel vermeldt voorts de plaats waarin 
de voorloopige hechtenis zal wordenondergaan. 

Het wordt v66r of bij de tenuitvoerlegging 
aan den verdachte beteekend. 

79. De bevelen tot opheffing van een bevel 
tot voorloopige hechtenis en de beslissingen 
waarbij zoodanige opheffing wordt geweigerd, 
zijn met redenen omkleed. Hetzelfde geldt 
ten aanzien van beslissingen waarbij eene 
vordering van het openbaar ministerie tot 
toepassing van voorloopige hechtenis of tot 
.verlenging van een bevel tot voorloopige 
hechtenis is afgewezen. 

Beschikkingen vallende onder den eersten 
zin van het voorgaande lid, worden onverwijld 
aan deP verdachte beteekend. 

§ 4. Schorsing der voorloopige hechtenis. 

80. De rechter kan, op het verzoek van 
den verdachte, bevelen dat de voorloopige 
hechtenis zal wo}."den geschorst, zoodra deze, 
al of niet onder zekerheidstelling, zich, in den 
vorm door den rechter te bepalen, bereid 
heeft verklaard tot nakoming van de aan de 
schorsing te verbinden voorwaarden. 

Onder de voorwaarden der schorsing wordt 
steeds opgenomen : 

1 °. dat de verdachte, indien de opheffing 
der schorsing mocht worden bevolen, zich aan 
de tenuitvoerlegging van het bevel tot voorloo
pige hechtenis niet zal onttrekken ; 

2°. dat de verdachte, ingeval hij wegens het 
feit, waarvoor de voorloopige hechtenis is 
bevolen, tot andere dan vervangende vrijheids
straf mocht worden veroordeeld, zich aan de 
tenuitvoerlegging daarvan niet zal onttrekken. 

De zekerheidstelling voor de nakoming der 
voorwaarden bestaat hetzij in de storting van 
geldswaarden door den verdachte of een 
derde, hetzij in de verbintenis van een derde 
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a.ls waarborg. In het laatste geval wordt 
bij het verzoek overgelegd eene schriftelijke 
bereidverklaring van den waarbbrg. 

De rechter bepaalt in zijne beslissing het 
bedrag waarvoor en de wijze waarop zekerheid 
zal zijn te stellen. 

De verdachte en de waarborg worden op 
het verzoek gehoord. 

81. De rechter kan, op het verzoek van 
den verdachte, in de beslissing tot schorsing 
wijziging brengen. 

Wordt een nieuwe waarborg voorgesteld, 
dan wordt bij het verzoek eene schriftelijke 
bereidverklaring van dezen overgelegd. 

De verdachte en <liens waarborg, of in het 
geval bedoeld bij het tweede lid, de nieuw 
voorgestelde waarborg, worden op het verzoek 
gehoord. 

82. De rechter kan ambtshalve of op de 
vordering .van het openbaar ministerie te 
a.Hen tijde de opheffing der. schorsing bevelen. 

Alvorens daartoe over te gaan, hoort de 
rechter zoo mogelijk den verdachte en kan 
hij te dien einde, zoo noodig onder bijvoeging 
van een bevel tot medebrenging, <liens dag. 
vaarding gelasten. 

83. Geschiedt de opheffing wegens het 
niet nakomen van voorwaarden, dan kan bij 
de beslissing tot opheffing tevens de zekerheid 
worden vervaUen verklaard aan den Staat. 
Bestaat de zekerheid in eene verbintenis van 
den waarborg, dan wordt deze alsdan bij die 
beslissing veroordeeld tot beta.ling van het 
a.ls zekerheid gestelde bedrag aan den Staat, 
ook bij lijfsdwang op hem te verhalen. 

De beslissing geldt als eene onherroepelijke 
mtspraak van den burgerlijken rechter en 
wordt als zoodanig ten uitvoer gelegd. 

De langste duur van den lijfsdwang wordt 
bij de beslissing bepaald en gaat bij gebleken 
onvermogen ni=er den tijd van zes maanden 
te boven, behoudens hervatting, indien de 
veroordeelde later in staat geraakt het door 
hem verschuldigde te voldoen. 

Indien de verdachte na de opheffing der 
schorsing zich aan de tenuitvoerlegging van 
het bevel tot voorloopige hechtenis onttrekt, 
wordt, indien <lit nog niet mocht zijn geschied, 
de zekerheid vervallen verklaard aan den 
Staat. De zekerheid wordt eveneens, ook 
zonder dat de opheffing der schorsing mocht 
zijn bevolen, vervallen verklaard aan den 
Staat, indien de verdachte de voorwaarde 
bedoeld in artikel 80, tweede lid, n°. 2, niet 
nakomt. De beslissing wordt gegeven ambts
halve of op de vordering van het openbaar 

ministerie. De voorgaande leden zijn van 
! toepassing. 

84. Indien de verdachte de voorwaarden 
niet nalceft, of indien uit bepaalde omstandig
heden blijkt van het bestaan van gevaar 
voor vlucht, kan zijne aanhouding worden 
bevolen door het openbaar ministerie, tot 
het vorderen van de opheffing der schors;ng 
bevoegd, door het hoofd der gemeentepolitie 
van de plaats waar de verdachte zich bevindt, 
en door den officier van justitie van het arron
dissement waartoe die plaats behoort, onder 
verplichting, wat de beide laatstgenoemde 
ambtenaren betreft, tot onverwijlde schriftelijke 
kennisgeving aan eerst genoemd openbaar 
ministerie. 

Indien <lit de gedane aanhouding noodzake
lijk blijft achten, dient het onverwijld zijne 
vordering bij den rechter in, die binnen twee
maal vier en twintig uren daama beslist. 

85. Indien het voortduren der zekerheid niet 
]anger noodzakelijk is, beveelt de rechter, 
zoo noodig na verhoor van den verdachte 
en diens waarborg, ambtshalve, op de vorde
ring van het openbaar ministerie, of op het 
verzoek van den verdachte of <liens wa.arborg, 
dat de gestorte geldswaarden aan dengene die 
de zekerheid heeft gesteld, zullen worden 
teruggegeven, of dat <liens verbintenis zal 
worden opgeheven. 

86. Alie rechterlijke beslissingen ingevolge 
deze paragraaf genomen, zijn met redenen om
kleed en worden gegeven door het rechterlijk 
college dat tot het geven der in artikel 66 be
doelde bevelen bevoegd is. Betreft echter de 
schorsing een bevel tot bewaring, dan worden 
zij, zoolang het onderzoek ter terechtzitting 
nog niet is aangevangen, gegeven door den 
rechter -commissaris. Ten aanzien van het 
verhoor van den verdachte door den rechter
commissaris is artikel 63, laatste lid, van 
toe passing. 

In geval van opheffing van het bevel tot 
voorloopige hechteJlis wordt daarbij tevens het 
bevel vermeld in het voorgaande artikel ge· 
geven. 

De beschikkingen worden onverwijld aan 
den verdachte en diens waarborg beteekend. 

De beschikkingen tot schorsing, tot opheffing 
daarvan, en die tot wijziging van beschikkingen 
tot schorsing zijn dadelijk uitvoerbaar. 

87. Tegen de beschikkingen van den rech
ter-commi ssaris of de rechtbank tot schorsing 
of tot wijziging van beslissingen tot schorsing 
staat in geval van misdrijf den officier van 
justitie binnen drie dagen da-ama hooger beroep 
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open. De recbtbank of bet gerecbtsbof beslist 
zoo spoedig mogelijk. 

88. Waar in deze paragraaf wordt gespro
ken van scborsing, wordt daa.ronder begrepen 
opscborting. 

§ 5. Schadeve1·goeding voor ondergane voor
loopige hecluenis. 

89. Indien de zaak eindigt zonder op
legging van straf of maatregel of met zoodanige 
oplegging, docb op grond van een feit waar
voor voorloopige becbtenis niet is toegelaten, 
kan de recbter, op verzoek van den gewezen 
verdacbte of van zjjne erfgenamen, hem of 
zijne erfgenamen eene geldelijke tegemoet
koming ten laste van den Staa.t toekennen 
voor de scbade welke bjj ten gevolge van 
ondergane voorloopige becbterus werkelijk beeft 
geleden. Tot deze toekenning is bevoegd bet 
gerecbt in feiteJjjken aanleg, waarvoor de zaa k 
tijdens de beeindiging daarvan werd vervolg d 
of anders bet laatst werd vervolgd, of, indien 
dat gerecbt is een kantongerecbt, de recbtbank 
van het arrondissement. 

De raadkamer is zooveel mogelijk samen -
gesteld uit de leden die op de terechtzitting 
over de zaak bebben gezeten. 

Het verzoek kan slecbts worden ingediend 
binnen drie maanden na de beeindiging der 
aak. De gewezen verdacbte of zijne erfge

namen worden op het verzoek geboord, altbans 
opgeroepen en kunnen zicb bij bet verboor 
door bun advocaat doen bijstaan. Artikel 24, 
laatst e lid, is van toepassing. 

90. De toekenning eener tegemoetkoming 
beeft steeds plaats, indien en voor zoover 
daartoe, naar het oordeel van den recbter, 
gronden van billijkheid aanwezig zijn. Het 
vroegere levensgedrag van den verdacbte en 
zijne bonding v66r en tijdens de v'oorloopige 
hecbtenis worden bij de beslissing in aanmerking 
genomen. 

Bij de bepaling van bet bedrag wordt ook 
rekening gebouden met de levensomstandig
beden van den gewezen verdachte. 

De beslissing is met redenen omkleed. De 
bescbikking wordt onverwijld aan den gewe -
zen verdacbte of aan zijne erfgenamen betee
kend, doch, indien bet eene afwijzende be
slissing betreft, met weglating van de redenen. 
In dat . geval kan de gewezen verdacbte of 
kunnen zijne erfgenamen van de redenen ter 
griffie inzage bekomen. 

91. Tegen de door de recbtbank genomen 
beslissing staat den officier van justitie binnen 
veertien dagen daarna en den gewezen ver-

dacbte of zijne erfgenamen binnen eene maand 
na de beteekening hooger beroep open bij bet 
gerechtshof. 

Ten aanzien van den gewezen verdacbte of 
zijne erfgenamen vinden de artikelen 425-
433 overeenkomstige toepassing, met dien 
verstande dat hetgeen in die artikelen met 
betrekking tot den raadsman is bepaald, geldt 
voor hun advocaat. 

Het gerecbtsbof beslist na den gewezen 
verdacbte of zijne erfgenamen te bebben ge
boord, altbans opgeroepen. De gewezen ver
dacbte of zijne erfgenamen kunnen zich bij 
bet verboor door hun advocaat doen bijstaan. 
Artikel 24, laatste lid, is van toepassing. 

Artikel 90, laatste lid, is van toepassing. 
92. Indien de gewezen verdacbte na bet 

indienen van zijn verzoek of na de instelling 
van hooger beroep overleden is, gescbiedt de 
toekenning ten behoeve zijner erfgenamen. 

93. Voor bet bedrag der tegemoetkoming 
wordt door den voorzitter van bet college 
een bevelschrift van tenwtvoerlegging afge
geven. 

Omtrent die tenwtvoerlegging worden bij 
algemeenen maatregel van bestuur de noodige 
voorscbriften gegeven. 

DERDE AFDEELING. 

I rweslagneming. 

§ 1. Algemeene bepaling. 

94. Vatbaar voor inbeslagneming zijn alle 
voorwerpen die kunnen clienen om de waar
heicl aan den dag te brengen, of Welker ver
beurdverklaring, vernietiging of onbrwkbaar
making kan worclen bevolen. 

§ 2. Irweslagneming door opsporingsambtena
ren of bijzondere personen. 

95. Hij die den verdachte aanhoudt of 
staande houdt, kan voor inbeslagneming vat
bare voorwerpen, door dezen met zicb gevoerd , 
in beslag nemen. 

Met betrekking tot bet onclerzoek aan bet 
lichaam of de kleeding van den aangebouden 
verdachte geldt de bepaling van artikel 56, 
eerste en tweede lid. 

96. In geval van ontdekking op heeter 
daad kunnen de opsporingsambtenaren . voor 
inbeslagneming vatbare voorwerpen op elke 
plaats volgen en in beslag nemen. De arti
kelen 120-123 zijn van toepassing. 

97. In geval van ontclekking op heeter 
daad of van een misdrijf waarvoor voorloopige 
bechtenis is toegelaten, ka.n de officier v.an 
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justitie die de in artikel 181, eerste lid, bedoelde I noodzakelijkheid, ter inbeslagneming de uit
vordering doet, in afwachting van het optreden I levering tegen ontvangbewijs bevelen van de 
van de rechter-commissaris, bij dringende pakketten, brieven, stukken en andere berich
noodzakelijkheid : ten, welke a.an de post, de telegrapbie of aa.n 

1°. ter inbeslagneming huiszoelring doen in . eene andere instelling van vervoer zijn toever
de woning waa.r het feit is begaan of sporen I trouwd; een en antler voor zoover zij klaar
heeft achtergelaten, in de woning en in de I blijkelijk voor den verdachte bestemd of van 
verblijfplaats van den verdachte en in her- hem afkomstig zijn. 
bergen, koffiehuizen en openbare plaatsen ; Ieder die ten behoeve van dat vervoer zoo-

20. ter gelegenheid eener schouw elders, I danige zaken onder zich heeft of krijgt, geeft 
voor inbeslagneming vatba.re voorwerpen, voor dienaangaande aa.n den officier van justitie 
zoover deze voor de hand worden a.angetrof- of aan den hulpofficier op diens vordering de 
fen, in beslag nemen. door dezen gewenschte inlichtingen. 

Kan het optreden van den officier van justitie Ieder die werkzaam is bij eene instelling 
niet worden afgewacht, dan komt de bevoegd- van t elephonie, . geeft in het geval van het 
heid toe aan ieder zijner hulpofficieren, onder eerste lid ter zake van alle verkeer hetwelk 
verplichting om van de ondernomen handeling door tusschenkomst van die instelling is ge
onverwijld schriftelijk kennis te geven aan den ~chled, aan den officier van justitie op cliens 
officier van jus,titie. vordering de door dezen gewenschte inlich-

98. Bij personen met bevoegdheid tot ver- tingen . 
schooning, als bed oeld bij artikel 218, worden, De voorgaande twee leden zijn niet rnn 
tenzij met hunne toeste=ing, niet in beslag toepassing ten aanzien van personen met 
genomen brieven of andere geschriften, tot bevoegdheid tot verschooning, als bedoeld 
welke hun plicht tot geheimhouding zich uit- bij de artikelen 217-219. 
strekt. 101. De officicr van justitie geeft inbe lag-

Geschiedt bij zoodaruge personen huiszoe- genomen pakketten, brieven, stukken en an
king, clan vindt zij, tenzij met hunne toestem- dere berichten, welke aan de post, de telegra 
ming, alleen plaats , voor zoover zij zonder phle of aan eene andere instelling van vervoer 
schending van het stands-, beroeps- of ambts- waren toevertrouwd en welker inbeslagneming 
geheim kan geschleden, en strekt zij zich niet niet wordt gehandhaafd, onverwijld aan den 
uit tot andere brieven of geschriften dan die I vervoerder t er verzending terug. 
welke het voorwerp van het strafbare feit Tot de kennisneming van den inhoud der 
uitmaken of tot het begaan daarvan gediend overige zaken, voorzoover deze gesloten zijn, 
hebben. gaat de officier van justitie niet over clan na 

99. Tenzij het belang van het onderzoek dit daartoe door den rechter-commissaris na den 
vordert, wordt tot inbeslagneming in eene aanvang van het gerechtelijk vooronderzoek 
woning niet overgegaan clan nadat de bewoner te zijn gemachtigd. Wordt tot een gerech
of, indien hij afwezig is, een zijner aanwezige telijk vooronderzoek niet overgegaan, clan geeft 
huisgenooten is gehoord en vruchteloos tot de officier van justitie de inbeslaggehouden 
vrijwillige afgifte uitgenoodigd. zaken onverwijld aan den vervoerder ter ver-

Voorzoover het belang van het onderzoek zending t erug. 
zich daartegen niet verzet, stelt de opsporende 102. Blijken de zaken na opening van 
ambtenaar den bewoner of, indien deze afwezig belang voor het onderzoek, clan voegt de offi
is , een zijner aanwezige huisgenooten in de cier van justitie deze bij de processtukken of 
gelegenheid, zich omtrent de ter plaatse inbe- de stukken van overtuiging. In het tegen: 
slaggenomen voorwerpen te verklaren. Het- overgestelde geval worden zij, na door den 
zelfde geldt ten aanzien van den verdachte, officier van justitie te zijn gesloten, door dezen 
indien deze tegenwoordig is. onverwijld naar hunne beste=ing verzonden. 

De verdachte is bevoegd zich tijdens eene Voorzoover het belang van het onderzoek dit 
huiszoelring door zijn raadsman te doen bijstaa.n. niet verbiedt, worden zij vooraf door den offi -

100. In geval van ontdeklring op heeter cier van justitie gewaarmerkt. 
daad of van een misdrijf waarvoor voorloopige De inhoud van de door den officier van 
hechtenis is toegelaten, kan de officier van justitie geopende zaken, voorzoover deze niet 
justitie die de in artikel 181, eerste lid, bedoelde bij de processtukken of de stukken van over
vordering doet, in afwachting van het optreden tuiging zijn gevoegd, wordt door hem geheim 
van den rechter-commissaris, bij dringende , gehouden. Gelijke geheimhouding wordt door 
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hem en door den hulpofficier van justitie in 
acht genomen ter za.ke van de inlichtingen 
in artikel 100, tweede en derde lid, vermeld, 
voor zoover daarvan niet nit de processtukken 
blijkt. 

Van cle inbeslagneming, de teruggave, de 
opening en de verzending wordt door den 
officier van justitie proces-verbaal opgemaakt 
dat bij de processtukken wordt gevoegd. 

103. Elke belanghebbende kan bij bezwaar
schrift tegen de inbeslagneming of het gebruik 
van bepaalde inbeslagg·enomen za.ken of tegen 
het gebruik van ingevolge artikel 100 gedane 
mededeelingen bezwaar maken op grond dat 
do inbeslagneming of het gebruik in strijd is met 
de wet of niet of niet meer door het belang van 
de strafvordering wordt gevorderd. Het be
zwaarschrift wordt ingediend bij het gerecht 
in feitelijken aanleg, waarvoor de zaak wordt 
vervolgd of anders het laatst werd vervolgd, 
of, is de vervolging nog niet aangevangen, 
bij het gerecht op welk.s griffie de voorwerpen 
zijn overgebracht. 

Het gerecht geeft binnen drie dagen, na zoo 
noodig den belanghebbende te hebben gehoord, 
althans opgeroepen, zijne met redenen om
kleede beschikking welke onverwijld aan den 
belanghebbende wordt beteekend. 

Tegen de beschlkking kan door het openbaar 
ministerie binnen drie dagen daarna en door 
den belanghebbende binnen drie dagen na de 
beteekening beroep in cassatie worden inge
steld. De Hooge Raad beslist zoo spoedig 
mogelijk. 

§ 3. Inhe.slagneming door den rechter-c01nmis
saris tijdens heJ, gerechtelijk vooronderzoek. 

104. De rechter-commissaris is tijdens het 
gerechtelijk vooronderzoek tot inbeslagneming 
va,n alle daarvoor vatbare voorwerpen be
voegd. 

Artikel 98, eerste lid, is van toepassing. 
105. De rechtcr-commissaris kan bevelcn 

dat hij die redelijkerwijs moet worden ver
moed houder te zijn van eenig bepaald voor 
inbeslagneming vatbaar voorwerp, d it ter 
inbeslagneming aan hem zal uitleveren of op 
de griffie van de rechtbank overbrengen, een 
en antler binnen den termijn en op de wijze 
bij het bevel te bepalen. 

Het bevel wordt mondeling of schriftelijk 
gegeven. In het laatste geval wordt het bt
teekend. 

Indien de Yoorwerpen aan den rechter-com
missaris zijn uitgeleverd , draagt deze zorg 
voor de overbrenging op de griffie. 

106. Teder tot wien het bevel wordt gericht, 
is verplicht da.araan te voldoen. 

Niettemin bests.an geldige redenen van wei
gering op grond van bevoegdheid tot verschoo
ning voor: 

1°. de personen bedoeld bij artikel 217; 
2°. de personen bedoeld bij artikel 218, 

voorzoover de uitlevering of overbrenging met 
hun plicht tot geheimhouding in strijd zou 
zijn; 

3°. de personen bedoeld bij artikel 219, 
voorzoover de uitlevering of overbrenging hen 
of een hunner daarin genoemde betrekkingen 
a.an het gevaar eener strafrechtelijke vervol
ging zou blootstellen. 

107. Het bevel tot uitlevering of overbren
ging wordt niet gegeven a.an den verdachte. 

Ten aanzien van brieven of andere geschrif
ten kan het bevel a.Ileen worden gegeven, 
indien deze van den verdachte afkomstig zijn, 
voor hem zijn bestemd of hem toebehooren, 
of wel indien zij het voorwerp van het straf
bare feit uitmaken of tot het begaan da.arvan 
gediend hebben. 

108. De rechter-commissaris kan op ver
zoek van den belanghebbende bevelen dat 
dezen door den griffier kosteloos een gewa.ar
merkt a fschrift der uitgeleverde of over• 
gebrachte brieven of geschriften za.l worden 
gegeven. 

Betreft het een authentiek stuk onder be
waring van een openbaren bewaarder, dan 
kan het afschrift in de plaats van het oor
spronkelijke stuk strekken, zoolang dit niet is 
terug ontvangen. 

109. Indien bet over te brengen stuk een 
gedeelte uitma.akt van een regist er, wa.arvan 
het niet kan worden afgescheiden, kan de 
rechter-commissaris bevelen dat het register, 
voor den tijd bij het bevel te bepalen, ter inza.ge 
za.l worden overgehracht. 

110. De rechter-commissaris kan, huiten 
het geval van huiszoeking, ambtshalve of op 
de vordering van den officier van justitie, ter 
inbeslagneming op elke plaats een onderzoek 
instellen. 

Hij kan zich daarbij doen vergezellen van 
bepaalde door hem aangewezen personen. 

111 . De rechter-commissaris is bevoegd 
huiszoeking ter inbeslagneming te doen met 
verlof van de rechtbank, op zijn verzoek of 
op de vordering van den officier van justitie 
verleend. In het laatste geval kan de officier 
van justitie vorderen dat e.an het verlof tot 
huiszoeking door den rechter-commissaris ge
volg zal worden gegeven. 
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Bij dringende noodzakelijkheid kan echter 
de rechter-co=issaris, ambtshalve of op de 
vordering van den officier van justitie, zonder 
dat verlof huiszoeking doen in de woningen, 
lokalen en plaatsen, bij artikel 97, eerste lid, 
n°. 1 aangewezen. 

112. Huiszoeking geschiedt door den rech
ter-commissaris in tegenwoordigheid van den 
oflicie1· van justitie. Artikel 110, tweede lid, 
is van toepassing. 

Bij verhindering kan de rechter-commissaris 
zich door den kantonrechter en de officier van 
justitie zich door een ter plaatse bevoegden 
hulpofficier doen vervangen. 

In geval de huiszoeking moet geschieden 
buiten bet atTondissement, draagt de recht
bank haar op aan den rechter-commissaris 
hij de rechtbank binnen welker rechtsgebied 
zij moet plaats hebben. 

Vim het binnentreden eener woning teg'en 
den wil van den bewoner wordt binnen twee
maal vier en twintig uren proces-verbaal op
gemaakt. 

Artikel 99 is van toepassing. 
113. De huiszoeking strekt zich behalve 

in het geval van artikel 111, tweede lid, niet 
uit tot brieven of andere gescluiften die niet 
het voorwerp van het strafbare feit uitmaken 
of tot het begaan daarvan hebben gediend, 
tenzij krachtens uitdrukkelijk verlof der recht
ba.nk. 

Artikel 98, tweede lid, fs van toepassing. 
114. De artikelen 100-102 vinden ten 

aanzien van den rechter-commissaris overeen
komstige toepassing ; de bemoeiingen van den 
officier van ju titie, bij de artikelen 101 en 
102 vermeld, worden bij het optreden van den 
rechter-commissaris door dezen zoo spoedig 
mogelijk overgenomen en voortgezet. 

De rechter-co=issaris is bevoegd te be
palen dat van den inboud van inbeslaggenomen 
gesloten pakketten, brieven, stukken en andere 
bericbten, welke aan de post, de telegrapbie 
of eene andere instelling van vervoer waren 
toevertrouwd, zal worden kennis genomen, 
voor zoover zij klaarblijkelijk voor den ver- , 
dacbte bestemd of van hem afkomstig zijn. 

115. Artikel 103 is van toepassing ten aan
zien van voorwerpen, door derr recbter-com
missaris inbeslaggenomen, aan hem uitgeleverd 
of ingevolge zijn bevel op de griffie overge
bracbt. 

omslag waarop eene mededeeling van den <lag 
der inbeslagneming en eene vermelding van 
d engene bij wien zij zijn inbeslaggenomen, met 
eene korte opgave van den inhoud wordt 
gesteld en onderteekend. Indien de voor
werpen niet geschikt zijn om in een omslag 
te worden gesloten, wordt daaraan eene strook 
geheobt, waarop gelijke mededeeling en ver
melding met eene korte aanduiding van het 
voorwerp wordt gesteld en onderteekend_ Kan 
aan een of antler niet worden voldaan, dan wor
den de voorwerpen zooveel mogelijk gewaar
merkt. Zooveel mogelijk wordt a.an dengene 
bij wien zij zijn inbeslaggenomen, een bewijs 
van ontvangst afgegeven. 

De inbeslaggenomen voorwerpen worden, 
zoodra het belang van bet onderzoek bet toe
laat, overgebraoht op de griffie van de recbt
bank of, zoo bet geldt een strafhaar feit waar
van het kantongerecbt kennis neemt, op de 
griffie van het kantongerecht. 

117. Ingeval door den reohter-commissaris 
de overbrenging op de griffie van de rechtbank 
is bevolen, geeft de griffier dengene die aan 
bet bevel heeft voldaan, een bewijs van de 
overbrenging af en handelt met de overge
brachte voorwerpen op de wijze a ls bij het 
eerste lid van het voorgaande artikel ten aanzien 
van inbeslaggenomen voorwerpen is voorge
sohreven, met dien verstande dat de dag der 
overbrenging op den omslag of de strook wordt 
aangeteekend. 

118. Indien de zaak niet of niet opnieuw 
wordt vervolgd of in eenigen aanleg eindigt, 
zonder dat de einduitspraak is gegeven of in 
kracht van gewijsde gegaan, draagt bet open
baar ministerie zorg dat de inbeslaggenomen 
voorwerpen door den griffier aan dengene bij 
wien zij zijn inbeslaggenomen, worden afge
geven. 

119. Bij de processtukken wordt eene lijst 
gevoegd, waarop de inbeslaggenomen voor
werpen als stukken van overtuiging worden 
vermeld. 

VIERDE AFDEELING. 

Binnentreden van woningen en betreden van 
enkele bijzondere plaatsen. 

120. De opsporingsambtenaar of deur
waarder, ingevolge eenige bepaling van <lit 
wetboek tot het binnentreden in eene woning 
tegen den wil van den, bewoner bevoegd, 
oefent zijne bevoegdheid niet uit, tenzij ver
gezeld van den kantonrechter, van een com-§ 4. Bewaring van inhesl,aggenomen voorwerpen. 

116. Inbeslaggenomen voorwerpen worden 
zooveel mogelijk gesloten en verzegeld in een 

, missaris van politie of van den burgemeester 
der gemeente, of wel voorzien van een alge-
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meenen of bijzonderen sch.riftelijken last van 
den procureur-generaal bij het gerechtshof, of 
van den officier van justitie of van een bijzon
deren schriftelijken last van een zijner hulp
officieren. 

Van het binnentreden eener woning tegen 
den wil van den bewoner wordt binnen twee
maal vier en twintig uren proces-verbaal op
gemaakt. Daarin wordt mede van het tijd
stip van het binnentreden en van het daar
mede beoogde doe! melding gemaakt. 

121. De schriftelijke last wordt slechts ge
geven in eene bepaalde zaak en behelst de 
machtiging om ter verwezenlijking van eenig 
daarbij omschreven bijzonder doe! hetzij, in 
geval van een algemeenen last, alle woningen, 
hetzij, ingeval van een bijzonderen last, bepaald 
aangewezen woningen binnen te treden. 

122. De officier van justitie en de hulp
officier, in eene woning tegen den wil van den 
bewoner binnentredende, kunnen zich daarbij 
doen vergezellen van bepaalde door hen aan
gewezen oorsonen. In dat geval wordt daar
van in het proces-verbaal melding gemaakt. 

123. In de gevallen waarin krachtens dit 
wetboek het betreden van plaa.tsen is toege
laten, geschiedt dit, buiten het geval van 
ontdekking op heeter daad, niet : 

1°. in de vergaderzaal van de Staten-Gene
ra.al, van de staten eener provincie of van den 
raa.d eener gemecnte, gedurende de verga.dering; 

2°. in de fokalen voor den godsdienst be
stemd, gedurende de godsdienstoefening; 

3°. in de lokalen waarin openbare terecht
zittingen worden gehouden, gedurende de 
terechtzittingen. 

VIJJ!'DE AFDEELING. 

Handhaving der <Jrde ter gelegenheid van ambts
verrichtingen. 

124. Voor de handhaving der orde ter gele
genheid van ambtsverrichtingen draagt zorg 
de voorzitter van het college, of de rechter 
of ambtenaa.r, die met de leiding dier verrich
tingen is belast. 

Deze neemt de noodige ma.atregelen opdat 
die ambtsverrichtingen zonder stoornis zullen 
kunnen plaats vinden. 

Indien daarbij iemand de orde verstoort 
of op eenigerlei wijze hinderlijk is, ka.n de 
betrokken voorzitter, rechter of ambtenaar, 
na hem zoo noodig te hebben gewaarschuwd, 
bevelen dat hij zal vertrekken en, ingeval van 
weigering, hem doen verwijderen en tot den 
afloop der ambtsverrichtingen in verzekering 
doen houden. 

Van een en antler wordt een proces-verbaal 
opgemaakt, dat bij de processtukken wordt 
gevoegd. · 

ZESDE AFDEELING. 

Maatregelen ter gelegenheid van eene sclwuw of 
eene huisz,;,eking. 

125. In geval van schouw of huiszoeking 
kan de daarmede belaste rechter of ambtenaar 
de noodige maatregelen tot bewaking of af
sluiting nemen en bevelen dat niemand zich, 
zonder zijne uitdrukkelijke bewilliging, van 
de plaats der schouw of der huiszoeking zal 
verwijderen, zoolang het onderzoek aldaar niet 
is afgeloopen. 

Hij kan de overtreders van het bevel doen 
vatten en tot den afloop doen aanhouden. 

TITEL V. 
Bee.eaiging. 

126. In de gevallen waarin eene beeediging 
ingevolge de bepalingen van dit wetboek is 
voorgeschreven, gelden zoo ten aa.nzien van 
het afleggen van een eed dan wel van eene 
belofte of bevestiging, als met betrekking tot 
de wijze van beeediging, de bepalingen der 
wetten van 17 Juli 1911 (Staatsblad n°. 215) 
en van 28 April 1916 (Staatsblad n°. 174). Dit 
op straffe van nietigheid. 

TITEL VI. 
Beteekenis van a_ommige in het wetboek 

voorkomende ui.tdrukkingen. 

127. Onder opsporingsambtenaren worden 
verstaan alle personen met de opsporing van 
het strafbare feit belast. 

128. Ontdekking op heeter daad heeft 
plaa.ts, wanneer het strafbare feit ontdekt 
wordt, terwijl het begaa.n wordt of terstond 
nadat het begaa.n is. 

Het geval van ontdekking op heeter daa.d 
wordt niet !anger aa.nwezig geacht dan kort 
na het feit dier ontdekking. 

129. Waa.r van misdrijf in het algemeen 
of van eenig misdrijf in het bijzonder gespro
ken wordt, wordt daaronder medeplichtigheid 
a.an en poging tot dat misdrijf begrepen, voor 
zoover niet uit eenige bepaling het tegendeel 
volgt. 

130. Waar een termijn in dagen is uitge• 
drukt, worden daaronder verstaan vrije dagen, 
voor zoover niet uit eenige bepaling het tegen• 
dee! volgt. 

131. Onder maatregel worden mede ver
staan de teruggave a.an ouders of voogd zonder 
toepassing van eenige ·straf en de plaatsing 
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in een krankzinnigengesticht overeen.komstig 
artikel 37, tweede lid, van het Wetboek van 
Strafrecht. 

132. Onder het voorbereidende onderzoek 
wordt verstaan het onderzoek hetwelk aan de 
bebandeling ter terechtzitting voorafgaat. 

133. Onder voorloopige hechtenis wordt ver
staan de vrijbeidsbeneming ingevolge eenig 
bevel van bewaring, gevangenneming of ge
vangenhouding. 

134. Onder inbeslagneming van eenig voor
werp wordt verstaan bet onder zich nemen 
of gaan bouden van dat voorwerp ten behoeve 
van de strafvordering. 

135. Bij de beantwoording der vraag of 
eene zaak al dan niet is geiiindigd, wordt het 
rechtsgevolg, bij artikel 255 aan het bekend 
worden van nieuwe bezwaren verbonden, 
buiten beschouwing gelaten. 

136. Onder dag wordt verstaan een tijd van 
vier-en-twintig uren, onder maand een tijd 
van dertig dagen. 

137. Onder de bevoegdheid tot kennisne
ming van processtukken wordt begrepen die 
tot het maken van aanteekeningen daaruit. 

138. Worden verstaan: 
onder rechterlijke beslissingen zoowel de 

bescbikkingen als de uitspraken ; 
onder ·beschikkingen de niet op de terecbt

zitting gegeven beslissingen ; 
onder uitspraken de op de terechtzitting 

gegeven beslissingen ; 
onder einduitspraken de uitspraken tot 

schorsing der vervolging of tot verklaring van 
onbevoegdheid, niet-ontvankelijkheid of nietig
heid van dagvaarding, en die welke na afloop 
van bet geheele onderzoek op de terechtzitting 
over de zaak worden gedaa.n. 

TWEEDE BOEK. 

Strafvordering in eersten aanleg. 

TITEL I. 

H et ops'JX)Tingsonderzoek. 

EERSTE AFDEELING. 

Algemeene bepalingen. 

139. De procureur-generaal bij den Hoogen 
Raad is bela.st met de opsporing van misdrijven 
bedoeld bij artikel 93 der wet op de rechter
lijke orga.nisa.tie. 

Hij geefi daartoe bevelen a.an de-procureurs
generaal bij de gerechtshoven, aan de officieren 
van justitie en aan de overige opsporingsa.mb
tenaren. 

14-0. De procureur-generaal bij het gerechts-

ho£ wa.akt binnen het rechtsgebied van het 
gerechtshof waarbij hij is gepla.atst, voor de 
richtige opsporing van de strafba.re feiten 
waarvan de rechtbanken of kantongerechten 
kennis nemen. 

Hij geefi daartoe bevelen aan de officieren 
van justitie. 

141. Met de opsporing der strafbare feiten 
zijn belast : 

1 °. de officieren van justitie ; 
2°. de kantonrecbters in zaken welke niet 

aan bunne kennisneming zijn onderworpen ; 
3°. de commissarissen van politie en de 

waterschouten ; 
4°. de burgemeesters in gemeenten waar 

geen commissaris van politie is; 
5°. de officieren en de onderofficieren der 

marechaussee ; 
60. de rijksveldwachters en de gemeente

veldwachters. 
142. Met de opsporing van strafbare feiten 

zijn ook belast zij die daartoe bij bijzondere 
wetten of verordeningen ten aanzien van be
paalde strafbare feiten zijn aangewezen, voor 
zooveel die feiten betrefi. 

143. De ambtenaar va.n het openbaar 
ministerie bij het ka.ntongerecht is bevoegd 
in de zaken waarvan hem de vervolging is 
opgedragen, naar aanleiding van hem ter ver
volging toegezonden processen-verba.al of van 
door hem ontvangen klaohten, nasporingen 
te doen of een nader onderzoek in te stellen. 

Hij kan die nasporingen of dat nader onder
zoek opdragen aan de ambtenaren genoemd 
in artikel 141 onder de nummers 3, 4, 5 en 6, 
en aan de personen genoemd in artikel 142. 

Zoo de nasporing of het nader onderzoek 
door den ambtenaar van het openbaar minis
terie bij het kantongereoht persoonlijk ge
sohiedt, doet hij van zijne bevinding blijken 
bij prooes-verba.al opgemaakt op zijn ambts
eed. 

144. Wanneer de zaak aan vankelijk niet 
tot klaarheid kan worden gebraoht of dit om 
andere redenen raadzaam is, kan de ambtenaar 
van het openbaar ministerie bij het kanton
gereoht, zoolang het onderzoek ter tereoht
zitting nog niet is aangevangen, de stukken 
vergezeld van eene toeliobtende sohrifiuur 
in handen stellen van den offioier van justitie, 
met verzoek dat deze het instellen van een 
gerecbtelijk vooronderzoek zal vorderen. 

De offioier van justitie, dit noodig oordee
lende, stelt de stukken in handen van den 
reohter-oommissa.ris, met vordering tot het 
instellen van een gereohtelijk vooronderzoek. 
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Indien tot het instellen va.n het onderzoek 
wordt overgega.a.n, zijn de bepa.lingen va.n den 
Tweeden en den Derden Titel va.n dit Boek 
va.n toepassing, met uitzondering va.n de 
artikelen 195, 201, eerste lid, en 206. 

Na.dat de sluiting va.n het onderzoek onher
roepelijk is geworden, doet de officier va.n ju
stitie de stukken toekomen a.a.n den a.mbtena.a.r 
va.n het openbaar ministerie bij het kanton
gerecht. 

145. In gemeenten waar slechts één com
missaris va.n politie is, ka.n de Minister va.n 
Justitie een persoon, tot wederopzegging toe, 
a.a.nstellen tot vervanger va.n dèn commissa.ris 
va.n politie bij ,diens verhindering of ontsten
tenis. 

In gemeenten wa.a.r meer da.n één commis
saris va.n politie is, ka.n gelijke a.a.nstelling 
geschieden, doch uitsluitend voor het geval 
van verhindering of ontstentenis vim alle 
commissarissen. 

Bij gebreke va.n zooda.nige a.a,nstelling of 
bij verhindering va.n den a.a.ngestelde, wordt 
de co=issa.ris van politie zoo noodig ver• 
vangen door den burgemeester. 

146. De bevoegdheid va.n ambtenaren met 
de opsporing va.n stra.fba.re feiten belast, is 
beperkt tot het grondgebied wa.a.rvoor zij zijn 
a.a.ngesteld. 

147. Zij hebben het recht in de uitoefening 
hunner ambtsverrichtingen de hulp in te 
roepen van de openbare burgerlijke en van 
de gewapende macht. 

Deze zijn verplicht aa.n de vordering onmid
dellijk te voldoen. 

TWEEDE AFDEELINO. 

De officieren van ;U8titie. 

148. De officier va.n justitie is belast met 
de opsporing va.n de strafbare feiten waarvan 
de rechtbanken kennis nemen, en wa.a.kt bin
nen het rechtsgebied va.n de rechtbank wa.a.rbij 
hij is gepla.a.tst, voor de richtige opsporing 
va.n de strafbare feiten wa.a.rva.n de kanton
gerechten kennis nemen. 

Hij geeft da.a.rtoe bevelen a.a.n de overige 
personen met de opsporing belast. 

Zoo de opsporing door hem persoonlijk 
geschiedt, doet hij van :cijne bevinding blijken 
bij proces-verba.al opgemaakt op zijn ambtseed. 

149. Wanneer de officier va.n justitie kennis 
heeft gekregen va.n een stra.fba.ar feit met 
welks vervolging hij is belast, stelt hij het 
noodige opsporingsonderzoek in en vordert, 
zoo daartoe termen zijn, dat tot het instellen 

va.n een gerechtelijk vooronderzoek worde 
overgega.a.n. 

150. De officier va.n justitie is te allen tijde 
bevoegd ten einde eenigen plaatselijken toe
stand of eenig voorwerp te schouwen, met de 
personen door hem a.a.ngewezen, elke plaats 
te betreden met uitzondering va.n eene woning, 
wa.a.rva.n de toegang door den bewoner wordt 
geweigerd. 

151. In geval va.n ontdekking op heeter da.ad 
of va.n een misdrijf waarvoor voorloopige 
hechtenis is toegelaten, ka.n de officier va.n 
justitie die de in a.rtikel 181, eerste lid, bedoelde 
vordering doet, in a.fwa.chting van het optre
den va.n den rechter-commissaris, bij dringende 
noodzakelijkheid: 

1 °. ten einde een pla.atselijken toestand of 
een voorwerp te schouwen; elke ,plaats betre
den we.ar de daad bega.an is of sporen heeft 
achtergelaten ; 

2c. a.mbtsha.lve of op het verzoek va.n den 
verdachte een of meer deskundigen benoemen 
ten einde hem voor te lichten of bij te staan 
en, zoo noodig, met opdracht het door hem 
gevorderde onderzoek in te stellen en hem 
verslag uit te brengen. De bepalingen va.n 
de vijfde a.fdeeling va.n den Derden Titel 
vinden overeenkomstige toepassing. 

DERDE AFDEELING. 

Overige ambtenaren met de opsporing belaBt. 

152. De a.mbtena.ren bij de numm:ers 2, 3, 
4, 5 en 6 van artikel 141 vermeld, ma.ken ten 
spoedigste proces-verba.al op van het door 
hen opgespoorde stra.fba.re feit of va.n hetgeen 
door hen tot opsporing is verricht of bevonden. 

153. Het proces-verba.al wordt door hen 
opgema.a.kt op hun ambtseed of, voorzoover 
zij dien niet hebben afgelegd, door hen binnen 
tweemaal vier en twintig uren beéedigd voor 
een hulpofficier van justitie die da.a.rvan eene 
verklaring op het proces-verba.al stelt. 

Het wordt door hen persoonlijk opgema.a.kt, 
gedagteekend en onderteekend. 

154. De kantonrechters, de commissarissen 
va.n politie, de waterschouten, de officieren 
en de onderofficieren der ma.recha.ussee en in 
gemeenten wa.a.r geen commissaris va.n politie 
is, de burgemeesters, zijn hulpofficieren van 
justitie ter pla.a.tse waar zij tot opsporing 
bevoegd zijn. 

155. De hulpofficieren van justitie doen de 
processen-verba.al, bij hen ingekomen of door 
hen opgema.a.kt, en de inbesla.ggenomen voor
werpen onverwijld toekomen a.an den officier 
va.n justitie. Betreft het echter een strafbaar 
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feit waarva.n het kantongerecht kennis neemt, 
da.n geschiedt de toezending onverwijld a.a.:r( 
den a.mbtena.a.r va.n het openbaar ministeria: 
bij het kantongerecht. 

156. Ka.n het optreden va.n den officier van 
justitie niet worden a.fgewa.cht, da.n heeft ook 
ieder zijner hulpofficieren de bevoegdheden bij 
de a.rtikelen 150 en 151 omschreven . 

167. De r:ijksveldwe.chters en de gemeente 
veldwa.ohters doen hunne prooel!llen-verbaa.l, 
de aangiften of berichten ter za.ke va.n straf
bare feiten, met de inbeslaggenomen voorwer ... 
pen, onverwijld toekomen aan den commissaris; 
va.n politie of, in gemeenten wa.a.r geen com
missaris va.n politie is, a.a.n den burgemeester 
tenzij de officier va.n justitie of de a.mbtena.a.r 
va.n het openba.a.r ministerie bij het kanton
gerecht in bijzondere geva.llen gele.et da.t een 
en a.nder hem rechtstreeks za.1 worden toege
zonden. 

168. Na. overeenkomstig de drie voora.fgaande 
a.rtikelen te hebben geha.ndeld , wa.chten de 
hulpofficieren va.n justitie a.lsmede de r:ijksveld
wa.chters en de gemeenteveldwa.chters de na.dere 
bevelen va.n den officier va.n justitie a.f ; ge. 
doogt het belang va.n het onderzoek zooda.nig 
a.fwa.chten _niet, da.n zetten zij het onderzoek 
inmiddels voort en winnen zij de na.richten in, 
die de zaak tot meer klaarheid kunnen brengen. 

Va.n dit onderzoek en de ingewonnen na.
richten doen zij blijken bij proces-verba.a.l waar
mede zij ha.ndelen overeenkomstig de a.rtikelen 
155 of 157. 

169. De bepa.lingen van de· a.rtikelen 152, 
153, 157 en 158 zijn ook va.n toepassing op de 
personen bedoeld bij a.rtikel 142. 

VIERDE AFDEELIN<l, 

Äa111Jiften en ldachten. 

160. Ieder die kennis dra.a.gt va.n ean der 
misdrijven omschreven in de a.rtikelen 92-110 
va.n het wetboek va.n Stra.frecht, in Titel VII 
va.n da.t Wetboek, voor z"oover da.a.rtloor levens
geva.a.r is verool'ZIWlokt, of in de a.rtikelen 287-
299 va.n da.t wetboek, va.n menschenroof of 
va.n verkrachting, is verplicht daarvan onver
wijld aangifte te doen bij een opsporingsa.mbte
na.a.r. 

De bepaling va.n het eerste lid is niet van 
t oepa.BBing op hem die door de a.a.ngifte gevaa.r 
zou doen ontsta.a.n voor eene vervolging van 
zichzelven of va.n iema.nd bij wiens vervol
ging hij zich va.n het a.fleggen va.n getuigenis 
zou kunnen verschoonen. 

Evenzoo is ieder die kennis draa.gt da.t ie
ma.nd geva.ngen gehouden wordt op eene pla.a.ts 

die niet wettig daarvoor bestemd is, verplicht 
daarva.n onverwijld aangifte te doen bij een 
opsporingsa.mbtenaa.r. 

161. Ieder die kennis draagt va.n een beg!!,8,n 
stra.fbaa.r feit is bevoegd daarva.n aangifte of 
kla.chte te doen. 

162. Openba.re colleges of a.mbtena.ren , die 
in de uitoefening hunner bediening kennis be
komen va.n een stra.fbaa.r feit met welks op. 
sporing zij niet zijn hela.et, zijn verplicht da.a.r
va.n onverwijld aangifte te doen, met a.fgifte 
va.n de tot de zaak betrekkelijke stukken, a.a.n 
den officier van justitie of a.a.n een zijner hulp• 
officieren, of wel, indien het betreft een stra.f
baar feit wa.a.rva.n het kantonierecht kennis 
neemt, a.a.n den a.mbtenaa.r va.n het openbaar 
ministerie bij het kantongerecht. 

163. De a.a.ngifte va.n eenig strafbaa.r feit 
geschiedt mondeling of schriftelijk bij den be
voegden a.mbtenaar, hetzij door den a.a.ngever 
in persoon, hetzij door een a.nder, da.artoe door 
hem va.n eene bijzondere schriftelijke volma.cht 
voorziea. 

De mondelinge aangifte wordt door den a.mb
tena.a.r die haar ontva.ngt, in geschrifte gesteld 
en na. voorlezing door hem met den aangever 
of diens gemachtigde onderteekend. Indien 
deze niet kan teekenen, wordt de reden va.n 
het beletsel vermeld. 

De schriftelijke aangifte wordt door den 
a.a.ngever of diens gemachtigde onderteekend. 

De schriftelijke volmacht, of, zoo zij voor. 
een notaris in minuut is ver!~, een a.uthen
tiek a.fschrift daarva.n, wordt a.a.n de a.kte 
gehecht. 

Tot het ontva.ngen va.n de a.angiften bedoeld 
in de a.rtikelen 16(1 en 161, zijn de opsporings
a.mbtena.ren, en tot het ontva.ngen va.n de 
aangiften bedoeld in a.rtikel 162, de daarbij 
genoemde officieren va.n justitie en hulpoffi
cieren verplicht. 

Artikel 155 is va.n toepa.BBing. 
164. Bij stra.fba.re feiten a.lleen op kl'>chte 

vervolgba.a.r, geschiedt deze klachte mondeling 
·of schriftelijk bij den bevoegden a.mbtena.a.r, 
hetzij door den tot de kla.chtir gerechtigde in 
persoon, hetzij door een a.nder, da.a.rtoe door 
hem va.n eene bijzondere schriftelijke volma.cht 
voorzien. De kla.chte bestaa.t in eene a.a.ngifte 
met verzoek tot vervolging. 

Het tweede, derde . en vierde lid va.n het 
voorgaande a.rtikel zijn va.n toepa.BBÎng. 

Alles op straffe va.n nietigp.eid. 
165. Tot het ontva.ngen der klachte is elke 

officier va.n justitie en elke hulpofficier van 
•lustitie bevoegd en verplicht. 
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Betreft de klachte een stra.fli>a,ar feit waarvan 
het kantongerecht kennis neemt, dan zijn ook 
alle ambtenaren van het openbaar ministerie 
bij de kantongerechten tot het ontvangen der 
kla.chte bevoegd en verplicht. 

Artikel 155 is van toepassipg. 
166. De intrekking der Wa.chte geschiedt 

bij de ambtenaren, op de wijz~ en in den vorm 
voor het doen der klachte bij de artikelen 163. 
164 en 165 bepaald. 

Artikel 155 is van toepaSBipg. 

VIJJ!'DE AJ!'DEELINO. 

BeaZiBaingen omtrent vfrvolging. 

167. Indien naar a.a.nleidlng van het in
gestelde opsporingsonderzoek het openbaar 
ministerie van oordeel is dat vervolging moet 
plaats hebben, gaat het daa· zoo spoedig 
mogelijk over. 

Van vervolging kan ,wo' 

gronden a.a.n het algemeen 

TITEL-II 

De rechter-commiBaariB belaat met de behanàel•ng 
van strafzaken. 

EERSTE AFDEEL~NO. 

Benoem•ng en 0'4'lag. 

168. · In elke reohtbank 7lijn één of meer 
rechters-commi81111,ri88en belast met de behan
deling van strafzaken. 

Zij worden uit de leden der rechtbank door 
het gerechtshof voor den tijl van twee ja.ren 
benoemd, na.dat de procure -generaal en de 
president der rechtbank zijn gehóord, en zijn 
op hun verzoek steeds weder dadelijk benoem
baar. 

Zij kunnen op hun verzoek om gewichtige 
redenen vóór den afloop van hun diensttijd 
door het gerechtshof worden ontsla.gen, na.dat 
de procureur-generaal en ~e president der 
rechtbank zijn gehoord, 

169. De rechter-commissaris zet na. afloop 
van zijn diensttijd de door hem a.a.ngevangene 
behandeling eener zaak voort en brengt die 
ten einde. 

170. Bij verhindering of ontstentenis van 
den rechter-commissaris wor4t de dienst waar
genomen door een zijner aÎbtgenooten. 

Is ook deze verhinderd · of niet aanwezig, 
dan geschiedt de , waarneming door een ver
vanger of door een der vervangers van den 
rechter-commissaris, door dii rechtbank uit 
hare leden aangewezen. 

TWEEDE AFDEELINO, 

V err~en van den rechter-conlmillaariB Îfl 

hu algemun, 

171. De rechter-commissaris wordt bij zijne 
verrichtingen bijgestaan door den griffier. 

Bij verhindering of ontstentenis van dezen 
kan de rechter-commissaris in dringende ge
vallen een persoon aanwijzen, ten einde voor 
bepaald &an te wijzen verrichtingen als grif
fier op te treden. Deze plaatsvervangende 
griffier wordt vóór den aanvang zijner werk
zaamheden door den rechter-commissaris be
ëedigd dat hij zijne taak naar behoorf\n zal 
vervullen. 

172. De rechter-commil!S&ris doet door den 
griffier een nauwkeurig proces-verbaal opmaken 
van hetgeen bij het onderzoek is verklaard, 
verricht en voorgevallen of door hem is waar
genomen. 

Indien dit tot recht verstand van eene 
verklaring of om ' andere redenen gewenscht 
is, of indien de verdachte, getuige of deskundige 
of de raadsman dit verlangt, doet hij ook de 
vraa.g naar aanleiding waarvan de verklaring 
is afgelegd, in het proces-verbaal opnemen. 

Indien de verdachte, getuige of deskundige 
of de raadsman verlangt dat eenige opgave in 
de eigen woorden zal worden opgenomen, 
geschiedt dat, voor zoover de opgave -redelijke 
grenzen niet overschrijdt, zooveel mogelijk. 

173. Geene vragen worden gedaan welke de 
strekking hebben verklaringen te verkrijgen, 
waarvan niet gezegd kan worden dat zij in 
vrijheid zijn afgelegd. 

174. Iedere getuige, deskundige of ver
dachte onderteekent zijne verklaring, na.dat 
die hem is voorgelezen of door hem is gelezen, 
en hij verklaard heeft daarbij te volharden. 

Bij gebreke van onderte-ekening wordt de 
weigering of de oorzaak van het beletsel ver
meld. 

175. Tusschen de "regels van het proces
verbaal wordt niet geschreven. 

De doorhalingen en verwijzingen worden 
onderteekend of gewaarmerkt door den rech
ter-commissaris en den griffier, en door hem 
op wiens verklaring de doorhaling of verwijzing 
betrekking heeft. Bij gebreke van ondertee
kening of waarmerking wordt de weigering 
of de oorzaak van het beletsel vermeld. 

Hetgeen in strijd met dit artikel in het pro
ces-verbaal is opgenomen, is van onwaarde. 

176. Het prooes-verbaal wordt door den 
rechter-commissaris met den griffier onder
teekend. 
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177. De rechter-commissaris kan, zoov4'11 
mogelijk in overleg met den officier van juejá
tie, in het belang van het onderzoek, het doen 
van nasporingen opdragen en bevelen gevèn 
aan de hulpofficieren van justitie en aan de 
ambtenaren genoemd in de artikelen 141 n°. 6 
en 142. 

178. Indien bij afwezigheid van den officier 
van justitie gedurende het onderzoek eenig 
strafbaar feit wordt begaan, doet de rechter
commissa.ris daarvan een proces-verbaal op
me.ken en dat toe komen aan het bevoegde 
openbaar ministerie. Bij kan tevens, in de 
gevallen en op de gronden in artikel 64 ver
meld, ambtshalve een bevel van bewaring 
tegen den verdachte uitvaardigen. De bepa
lingen van de tweede afdeeling van den Vierden 
Titel van het Eerste Boek zijn dan van toe
paBBing. 

179. Indien gedurende of na het gerechte
lijk vooronderzoek de rechter-commiesa.ris on
bevoegd blijkt te zijn, blijft niettemin het 
gevoerde onderzoek van kra.cht. 

180. De rechtbank waakt tegen noodelooze 
vertra.ging van het onderzoek, 

Zij kan, hetzij ambtshalve, hetz;_j op de vor
dering van den officier van justitie of op het 
verzoek van den verdachte, zich de processtuk
ken doen overleggen en de onverwijlde o{ 
spoedige beëindiging van het onderzoek be
velen. 

TITEL III. 

Ga'IIIJ van het gere,;/11,elijk vooronderzoek. 

EERSTE Al!'DBBLINO. 

De oordering van den officier van justitie. 

181. Indien de officier van justitie overeen
komstig de bepaling van artikel 149 ten aan
zien van een strafbaar feit een gerechtelijk 
vooronderzoek noodig acht, vordert hij dat 
door den rechter-commisYris onverwijld daar
toe zal worden overgegaan. 

In de vordering wordt het feit omschreven 
zoo nauwkeurig als in dezen stand der zaak 
mogelijk is. 

Die vordering of, zoo de verdachte eerst 
la.ter bekend wordt, eene onverwijld in te 
dienen nsdere vordering wijst den verdachte 
aan. 

182. De officier van justitie dient ook 
eene nadere vordering in, zoodra. het gerech
telijk vooronderzoek tot andere etrsfba.re 
feiten moet worden uitgebreid, en, zoodra. het 
belang van het onderzoek de indiening toe
laat, wanneer eene meer nauwkeurige omschrij
ving van het feit mogelijk is geworden. 

. 1921. 

Zood.ra à... . echter-commissaris, al of niet 
na verzoek van den verdachte, oordeelt dat 
eene nadere vordering noodie is, geeft hij 
daarvan schriftelijk kennis aan-den officier van 

'justitie. 
183. De rechter-commissaris deelt den offi• 

cier van justitie de stukken van het gerechtelijk 
vooronderzoek mede, zoo dikwijls de:ze dit 
verlangt. 

Indien de medegedeelde stukken den officier 
van justitie daartoe aanleiding geven, doet 
hij de vereiechte vorderingen tot na.der onder
zoek. 

184. Indien de rechter-commissaris oordeelt 
dat tot het gerechtelijk vooronderzoek geen 
grond bestaat, verklaart hij dit bij eene met 
redenen omkleede beschikking. 

TWEEDE All'DBEL'NO. 

Instellen van het geredue(ijk vooronderzoek. 

185. Indien tot het instellen van het onder
zoek wordt. overgegaan, worden zoo spoedig 
en zoo dikwijls het belang der zaak dit vordert, 
verdachten, getuigen en deskundigen gehoord. 

Op uitnoodiging van den rechter-commi88&riB 
kan de officier van justitie de verhooren geheel 
of gedeeltelij k bijwonen. Hij is daartoe steeds 
bevoegd, indien de raadsman bij het verhoor 
tegenwoordig ie. In dit geval bevordert de 
rechter-commissaris, op het verzoek van den 

, officier van justitie, dat de:ze bij de verhooren 
tegenwoordig kan ;iijn, zonder dat het onder

. zoek daardoor mag worden opgehouden. 
De officier van justitie kan, ook wanneer 

\Jij de verhooren niet bijwoont, de vra.gen 
opgeven, die hij wenscht te zien gesteld. 

. 186. Voor zoover het belang van het onder

. zoek dit naar het oordeel van den rechter
commiBS&ris niet verbiedt, ie de raadsman 

: 'bevoegd de verhooren bij te wonen. De 
rechter-commiesa.ris bevordert, op het verzoek 
van den ra.ademan, dat de:ze bij de verhooren 
tegenwoordig kan ;iijn, zonder dat het onder
zoek daardoor mag worden opgehouden. 

Indien de ra.adsman het verhoor bijwoont, 
n,oodigt de rechter-commissaris hem uit om 

· in of buiten tegenwoordigheid van den te ver
hooren persoon de vragen op te geven, die hij 

· wenecht te zien gesteld. 
Indien de raadsman het verhoornietbijwoont, 

' kan hij de vragen opgeven, die hij wenscht te 
zien gesteld. 

Het eerste lid ie niet van toepaBSing ten 
Oo!l,nzien van den ra.adema.n van een verdachte 
-!lje zich naar het oordeel van den rechter

mmiBS&ris desbewust en zonder dat van eene 

4 
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geldige reden van verhindering. blijkt, aan 
zijne verschijning in het gerechtl lijk vooronder
zoek onttrekt. , 

187. Indien er naar zijn oordeel gegrond 
vermoeden bestaat dat de getuige of de des
kundige niet ter terechtzitting zal kunnen 
verschijnen, noodigt de rechlter-commissaris 
den officier .van justitie, den v~rdachte en den 
raadsman tot bijwoning van het verhoor uit, 
t~nzJJ .ie belang van het onderzoek geen uit
stel van het verhoor gedoogt. I 

188. De rechter-commissaris neemt de noo
dige maatregelen om te beletten dat de ten 
verhoore verschenen verdachten, getuigen en 
deskundigen zich v66r of tijdens hun verhoor 
met elkander onderhouden. 

189. De verdachten, getui~en en deskun
digen worden ieder afzonderlijll: verhoord. 

De rechter-commissaris kan hen echter, 
hetzij ambtshalve, hetzij op de vordering van 
den officier van justitie of op het verzoek van 
den verdachte of diens raadsman, tegenover 
elkander stellen of in elkanders tegenwoordig
heid verhooren. 

190. De rechter-commissaris vraagt den 
verdachten, getuigen en desrundigen naar 
naam en voornamen, leeftijd, beroep en woon
of verblijfplaats; voorts den v1erdachten naar 
geboorteplaats. Indien de veFdachte bekend 
is, vraagt de rechter-commissa~is den getuigen 
en den deskundigen, of zij diens bloedverwan
ten of aangehuwden zijn en, zoo ja, in welken 
graad. 

191. Indien een verdachte, getuige of des
kundige de Nederlandsche taal niet verstaat, 
is de rechter-commissaris bevoegd, een tolk 
te benoemen, die den leeftijd van achttien 
jaren moet hebben bereikt. 

Indien een verdachte of getuige niet of slechts 
zeer gebrekkig hooren of spreken kan, bepaalt 
de rechter-commissaris dat dJ vragen of de 
antwoorden schriftelijk zullen geschieden. 

Kan de in het voorgaande litl bedoelde ver
dachte of getuige niet of slecht~ zeer gebrekkig 
lezen of schrijven, dan kan de rechter-commis
saris een daartoe geschikten persoon tot tolk 
benoemen. 

De tolk wordt, zoo noodig. or bevel van den 
rechter-commissaris gedagvaard en wordt be
eedigd dat hij zijne taak naar zjjn geweten 
zal vervullen. Artikel 216, tweede en derde 
id, betreffende de vervanging I der beeediging 
door eene aanmaning, is van overeenkomstige 
toepassing. 

192. De rechter-commissaijs kan, hetzii 
ambtshalve, hetzij op de vordering van den 

officier van justitie of op het verzoek van den. 
verdachte of <liens raadsman, ten einde eenigen. 
plaatselijken toestand of eenig voorwerp te
sr-houwen, met de personen door hem aange 
wezen, elke plaats betreden met uitzondering 
van eene waning waa_rvan de toegang door den 
bewoner wordt geweigerd. 

Is de plaats eene woning waarvan de toe
gang door den bewoner wordt geweigerd, dan 
wordt voor het binnentreden het verlof van. 
de rechtbank vereischt. 

Bij dringende noodzakelijkheid kan echter 
de rechter-commissaris zonder dat verlof 
binnentreden, mits vergezeld door den officier 
van justitie. 

Van het binnentreden wordt binnen twee
maal vier en twintig uur proces-verbaal opge
maakt. 

De rechter-commissaris kan bepalen dat de 
verdachte, de getuigen en deskundigen op de 
plaats zullen worden verhoord. 

193. De rechter-commissaris geeft tijdig 
schrifteli:jk ken.nis van de voorgeromen schouw 
aan den officier van justitie en voor zoover 
het belang van het onderzoek dit niet ver
biedt, aan den verdachte en diens raadsman. 

De officier van justitie kan bij iedere schouw 
tegenwoordig zijn. De verdachte en zijn raads
man worden, voorzoover het belang van het 
onderzoek dit niet verbiedt, door den rechter
commissaris toegelaten de schouw geheel of 
gedeeltelijk bij te wonen ; zij kunnen verzoeken 
dat zij aanwijzingen mogen doen of inlichtin
gen mogen geven of dat bepaalde opmerkingen 
in het proces-verbaal zullen worden vermeld. 

194. Ingeval de schouw moet geschieden 
buiten het arrondissement, draagt de rechter
commissaris haar over aan den rechter-com
missaris bij de rechtbank binnen welkerrechts
gebied zij moet plaats hebben. 

195. De rechter-commissaris kan, ambts
halve of op de vordering van den officier van 
justitie, bevelen dat de verdachte tegen wien 
ernstige bezwaren bestaan, en, in geval van 
dringende noodzakelijkheid, bovendien degenen 
ten aanzien van wie vermoed wordt dat zij 
sporen van het strafbare feit aan het lichaam 
of a.an de kleeding dragen, aan ·hun persoon 
zullen worden onderzocht. 

H et bevel wordt niet gegeven dan nadat de 
betrokken persoon daarover is gehoord ; indien 
deze tegen het onderwek a.an het lichaam 
bezwaar maakt, vindt dat onderzoek niet plaats 
dan na bekomen machtiging der rechtbank. 

Niettemin kan, in geval van ontdekking op 
heeter daad, het bevel ten aanzien van den 
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verdachte onmiddellijk worden tenuitvoerge
legd. 

196. Indi en het noodzakelijk is dat een 
onderzoek naar de geestvermogens van den 
verdachte t egen wien voorloopige hechtenis is 
bevolen, zal worden ingesteld en <lit niet vol
doende op eene andere wijze kan plaats vinden, 
beveelt de rechter-commissaris hetzij ambts
halve, hetzij op de vordering van den officier 
van justitie of op het verzoek van den verdachte 
of <liens raadsman , dat de verdachte ter waar• 
neming zal worden overgebracht naar eene in 
het bevel aan te duiden inrichting tot verpleging 
of genezing bestemd. 

197. H et bevel bedoeld bij artikel 196, is 
met redenen omkleed en wordt niet gegeven 
dan nadat het oordeel van een of meer des• 
kundigen is ingewonnen en de verdachte en 
zijn raadsman, indien hij er een heeft, t er zake 
zijn gehoord of opgeroepen. De rcchter-com
missaris noodigt den officier van justitie uit 
bij het verhoor t egenwoordig t e zijn. 

Het bevel houdende last tot overbrenging, 
en dat waarbij een daartoe strekkend verzoek 
van den verdachte is afgewezen, worden dezen 
onverwijld beteekend. 

De verdachte kan van die bevelen binnen 
drie dagen na de beteekening in hooger beroep 
komen bij de rechtbank die zoo spoedig moge. 
lijk beslist . 

De rechtbank kan, ook in geval van hooger 
beroep van den officier van justitie, alvorens 
te beslissen. door den rechter-commissaris een 
nader onderzoek doen instellen en zich daartoe 
betrekkelijke stukken doen overleggen. 

198. H et verblijf in de inrichting geldt als 
voorloopige hechtenis, mag den termijn van 
zes weken niet te boven gaan, en eindigt zoodra 
de verdachte in vrijheid moet worden gesteld. 

De rechter-commissaris kan, hetzij ambts
halve, hetzij op de vordering van den officier 
van justitie of op het verzoek van den verdachte 
of diens raadsman, te allen tijde bevelen dat 
het verblijf in de inrichting een einde zal nemen. 

De inrichtingen naar welke verdachten 
krachtens een bevel a.ls bedoeld bij het voor 
gaande artikel, kunnen worden overgebracht. 
worden aangewezen door den Minister van 
Justitie, nadat hare besturen zich hebben 
onderworpen aan van Regeeringswege over• 
eenkomstig algemeenen maatregel van bestuur 
t e stellen voorwaarden. 

199. Indien den rechter-commissaris blijkt 
dat bij het instellen van het gerechtelijk voor• 
onderzoek vormen zijn verzuimd, op straffe van 
nietigheid voorgeschreven, beveelt hij, hetzij 

ambtshalve, hetzij op de vordering van den 
officier van justitie of op het verzoek van den 
verdachte of <liens raadsman, zoo mogelijk het 
herstel van het verzuim, onder aanwijzing 
van de verrichtingen welke daartoe opnieuw 
zullen geschieden . 

Bij het verzuim van vormen waarop geen 
nietigheid is gesteld, kan hij op gelijke wijze 
bevelen dat het verzuim worde hersteld. 

Bij verzuim of nietigheid van eene wettelijk 
voorgeschreven beteekening beveelt hij op 
gelijke wijze, zoo mogelijk, dat de beteekening 
alsnog zal geschieden. 

DERDE A'FDEEi l NG. 

Het verhwr van den l'er,dachte. 

200. De rechter-commissaris kan de dag
vaarding van den verdachte bevelen. 

In geen geval wordt het gerechtelijk voor 
onderzoek gesloten voordat de verdachte is 
gehoord. althans opgeroepen. · 

201. Indien de verdachte zich ophoudt in 
hetzelfde arrondissement, maar in een antler 
kanton dan waartoe de gemeente behoort , 
waar de rechtbank i s gevestigd, kan de r echter
commissaris den kantonrechter opdragen den 
verdachte te hooren. De kantonrechter wordt 
in zijne ambtsverrichting bijgestaan door den 
griffier bij het kantongerecht ; de artikelen 
171, tweedelid, en 172-176 zijn van toepassing. 

Houdt de verdachte zich op in een ander 
arrondissement, dan . kan de rechter-commis• 
saris het verhoor overdragen a.an zijn ambtge. 
noot in dat arrondissement. H et voorgaande 
lid is alsdan van toepassing. 

De overige artikelen dezer afdeeling zijn van 
t oepassing op den rechter met het verhoor 
belast. 

202. Indien de verdachte verhinderd is te 
verschijnen, kan zijn verhoor geschieden op 
de plaats waar hij zich ophoudt. 

De rechter-commissaris kan daartoe met de 
personen door hem aangewezen, en met ina cht• 
nexning van de bepalingen van artikel 192, 
elke plaats betreden. 

203. Indien de verdachi;e zich ophoudt in 
eene der kolonien of bezittingen des rijks in 
andere werelddeelen, kan de rechter-comxnis
saris het verhoor opdragen aan den bevoegden 
rechterlijken ambtenaar aldaar. 

204. H et proces-verbaal van een verhoor 
van den verdachte, hetwelk in opclracht van 
den rechter-comxnissaris heeft plaats gevonden, 
wordt dezen gesloten en verzegeld toegezon• 
den. 

205. Indien de verdachte in vrijheid is en 

4• 
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niet op de dagvaarding verschijnt. kan de I getuige wiens verhoor door hem wenschelijk 
rechter-commissaris hem andermaal doen dag- wordt geoordeeld, door den rechter wordt be
vaarden en daarbij voegen een bevel tot mede- volen of door den officier van justitie wordt 
brenging of zoodanig bevel later uitvaardigen. gevorderd. Hij kan diens dagvaarding bevelen. 

206. lndien dit in het belang van het onder- 211. De eerste twee leden van artikel 201 
zoek dringend noodzakelijk is, kan de rechter- alsmede de artikelen 203 en 204 vinden ten 
commissaris bevelen dat de overeenkomstig aanzien van het verhoor · van getuigen, die 
het voorgaande artikel medegebrachte ver- zich in een antler kanton of arrondissement 
dachte gedurende ten hoogste vier en twintig of in eene der kolonien of bezittingen des rijks 
uren in eene door hem aan te wijzen plaats in andere werelddeelen ophouden, overeen
in verzekering zal worden gesteld. komstige toepassing. Op den verhoorenden 

Het bevel vermeldt de redenen welke tot rechter binnen het rijk zijn don de artikelen 
de inverzekeringstelling h ebben geleid. 

207. Telkens ter gelegenheid van het eerste 
verhoor van den verdachte, nadat eene vor
dering van den officier van iustitie, als ver
meld in de artikelen 181 en 182, is ingekomen, 
wordt hem door den rechter-commissaris een 
afschrift dier vordering ter hand gesteld. 

De rechter-commissaris kan echter bevelen 
dat de vordering reed~ v66r het verhoor aan 
den verdachte zal worden brteekend. 

20P. De verdachte kan bij zijn verhoor 
mondeling getuigen en deskundigen alsmede 
feiten ten onderzoek opgeven. Bij het proces
verbaal wordt, voor zoover de opgave redelijke 
grenzen niet overschrijdt, van een en antler 
melding gemaakt, met korte aanduiding van 
hetgeen de getuigen en deskundigen volgens 
de opgave van den verdachte zouden kunnen 
verklaren. 

lndien de rechter-commissari1 bezwaar heeft, 
hetzij tegen het vermelden van een en antler 
in het proces-verbaal, hetzij t egen het hooren 
van de opgegeven getuigen tjf de~kundigen, 
hetzij tegen het onderzoek naar de opgegeven 
feiten, deelt hij zijne weigering om tot een cf 
antler over te gaan, bij het verhoor of het 
eerstvolgend verhoor aan den verdachte mede. 

De verdachte kan binnen drie dagen daarna 
tegen die weigering een bezwaarschrift indie
nen bij de rechtbank die zoo spoedig mogelijk 
beslist. 

209. Den verdachte wordt pij zijn verhoor 
mondeling mededeeling gedaan van de ver
klaringen van getuigen en dJskundigen, die 
buiten zijne t egenwoordigheid zijn gehoord, 
voor zoover naar het oordeel van den rechter
commissaris het belang van het onderzoek dit 
niet verbiedt. Wordt den verdachte de wet en
schap van bepaalde opgaven onthouden, dan 
geeft de rechter-commissaris hem dit mondeling 
t e kennen. 

VIE.RDE AFDEELJNG. 

Het verhoor van den getuige. 

210. De rechter-commissaris verhoort den 

dezer a{deeling va n toepassing. met uitzondering 
van de artikelen 221-225. 

Houdt de getuige zich op in een antler arron
dissement, dan beveelt de rechter-commissaris 
diens dagvaarding alleen, indien hij eene over
komst noodzakelijk of in het belang van den 
getuige oordeelt. R et bevel wordt gegeven, 
hetzij ambtshalve, hetzij op de vordering van 
den officier van justitie of op het verzoek van 
den verdachte of diens raadsman. In de 
dagvaarding wordt van de noodzakelijkheid 
der overkomst of van het belang van den ge
tuige melding gemaakt. 

212. lndien de getuige verhinderd is te 
verschijnen, kan zijn verhoor geschieden op 
de plaats waar hij zich ophoudt. 

De rechter-commissa.ris kan daartoe met de 
personen door hem aangewezen, en met in
achtneming van de bepalingen van artikel 192 
elke plaats betreden. 

213. leder die als getuige is gedagvaard, 
is verplicht voor den rechter-commissaris te 
verschijnen. 

lndien de getuige niet op de dagvaarding 
verschijnt, kan de rechter-commissaris hem 
andermaal doen dagvaarden en daarbij voegen 
een bevel tot medebrenging of zoodanig bevel 
later uitvaardigen. 

214. lndien dit in het belang van het onder
zoek dringend noodzakelijk is, kan de rechter
commissaris bevelen dat de overeenkomstig 
het voorgaande artikel medegebrachte getuige 
gedurende ten hoogste vier en twintig uren 
in eene door hem aan t e wijzen plaats in ver
zekering zal worden gesteld. 

H et bevel vermeldt de redenen die tot de 
inverzekeringstelling hebben geleid. 

215. De getuige verklaart de geheele waar
heid en niets dan de waarheid te zullen zeggen. 

216. De rechter commissaris beeedigt, in
dien er naar zijn oordeel gegrond vermoeden 
bestaat dat de getuige niet op de terechtzitt.ing 
zal kunnen verschijnen. of in geval de overleg
ging van beeedigde getuigenissen noodig is 
om de uitlevering van den verdachte ·te ver-
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krijgen, den getuige da.t hij de geheele wa.a.rheid 
en niets dan de waarheid zal zeggen. 

Indien een getuige met gebrekkige ontwikke
ling of ziekelijke storing zijner geestvermogens, 
naa.r het oordeel van den rechter, de beteekenis 
va.n den eed niet voldoende beseft, of indien 
een getuige den leeftijd van zestien jaren nog 
niet heeft bereikt, wordt hij, op straffe van 
nietigheid, niet beeedigd, <loch aangemaand 
de geheele waa.rheid en niets da.n de wa.a.rheid 
te zeggen. 

Va.n de reden der beeediging of aa.nmaning 
wordt in het proces-verbaal melding gema.a.kt. 

217. Van het geven van getuigenis of van 
het beantwoorden va.n bepaalde vragen kunnen 
zich verschoonen: 

l 0 • des verda.chten of mede-verda.chten bloed
of aanverwanten in de rechte lijn : 

2°. des verdachten of mede-verda.chten bloed
of aanverwa.nten in de zijlijn tot den derden 
graad ingesloten ; 

3°. des verda.chten of mede-verdachten echt
genoot .of vroegere echtgenoot . 

218. Van het geven va.n getuigenis of van 
het beantwoorden van bepa.alde vragen kunnen 
zich ook verschoonen zij die uit hoofde va.n 
hun stand, hun beroep of hun ambt tot ge
heimhouding verplicht zijn, <loch a.Ileen om
trent hetgeen wa.arvan de wetenscha.p a.an 
hen a.ls zooda.nig is toevertrouwd. 

219. De getuige ka.n zich verschoonen van 
het beantwoorden eener hem gestelde vra.a.g, 
indien hij daardoor of zichzelf of een zijner 
bloed- of aanverwanten in de rechte lijn of 
in de zijlijn in den tweeden of derden graad 
of zijn echtgenoot of vroegere echtgenoot a.an 
het gevaa.r eener strafrechtelijke veroordeeling 
zou blootstellen. 

220. De getuige legt zijne verkla.ring a.f, 
zonder zich va.n een schriftelijk opstel te mogen 
bedienen. 

De rechter-commissa.ris kan echter om bij 
:r:ondere r edenen den getuige toestaa.n, bij zijne 
verklaring zoodanig gebruik t e ma.ken van 
geschriften of schriftelijke aanteekeningen a.ls 
hij veroorloven za.1. 

221. Indien de getuige bij zijn verhoor 
zonder wettigen grond weigert op de gestelde 
vra.gen te antwoorden of de van hem gevorderde 
verklaring, eed of belofte af te leggen, beveelt 
de rechter-commissa.ris, zoo dit in het belang 
van het onderzoek dringend noodzakelijk is, 
hetzij a.mbtshalve, hetzij op de vordering van 
den officier va.n justitie of op het verzoek va)l 
den verda.chte, da.t de getuige in gijzeling zal 
worden gesteld totdat de rechtba.nk daarom
trent za.l hebben beslist. 

De rechter-commissans doet binnen vier 
en twintig uren nadat de gijzeling is aange
vangen, verslag a.an de rechtbank, tenzij de 
getuige reeds eerder uit de gijzeling mocht 
zijn ontslagen. De rechtba.nk beveelt binnen 
tweemaal vier en twintig uren daarna, na ver
hoor va.n den getuige, dat deze in gijzeling zal 
worden gehouden ot da.a.ruit za l worden ont
slagen. 

222. H et bevel der rechtbank dat de ge
tuige in gijzeling za.l worden gehouden, i8 voor 
niet !anger dan twaalf dagen geldig. 

De rechtbank kan echter gedurende het 
gerechtelijk vooronderzoek, op verslag van den 
rechter-commissaris of op de vordering van 
den officier van justitie, telkens, nadat de 
getuige opnieuw door ha.ar is gehoord, da.t 
bevel va.n twaalf tot two.a.If <la.gen verlengen . 

223. De rechter-commissaris beveelt het 
ontslag van den getuige uit de gijzeling, zoodra 
deze a.an zijnc verplichting heeft voldaan of 
zijne getuigenis niet meer noodig is. 

De rechtbank ka.n t e alien tijde, hctzij ambt5-
halve, hetzij op het verslag van den rechter
commissaris, op de vordering van den officier 
van iustitie of op het verzoek van den getuige, 
<li ens ontslag uit de gijzeling bevelen. De 
getnige wordt gehoord, althans opgeroepen. 

Ingeval zijn verzoek tot ontslag uit de gijze
ling wordt afgewezen. sta.at den getuige binnen 
drie do.gen na de beteekening der beschikking 
hooger beroep, en na. afwijzing in hooger be
roep, binnen gelijken termijn beroep in cassa.tie 
open. De a rtikelen 425-433 zijn van over
eenkomstige toepa.ssing. 

In ieder geval gelast de officier van justitie 
het ontsla.g nit de gijzeling, zoodra. de sluiting 
van het gerechtelijk vooronderzoek onherroe
pelijk is geworden. 

224. Alle beschikkingen waarbij gijzeling 
wordt bevolen of verlengd, of waarbij een 
verzoek van den getuige tot ontslag uit de 
gijzeling wordt afgewezen. zijn met i-edenen 
omk1eed en worden binnen vier en twintig 
uren a.a.n den getuige beteekend. 

225. Gedurende de gijzeling ka.n de getuige 
zich beraden met een advocaat binnen het 
rijk de praktijk uitoefenende. 

Deze heeft vrijen toega.ng tot den getuige• 
kan hem a.Ileen spreken en met hem brieven 
wisselen zonder dat va.n den inhoud door 
a.nderen wordt kennisgenomen, een en antler 
onder het vereischte toezicht. 

De rechter-commissa.ris sta.at den advocaat 
op <liens verzoek toe van de processen-verbaal 
betreffende de verhooren va.n den . getuige 
kennis te nemen. 
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Hij kan, voor zoover het belang van het 
onderzoek dit niet verbiedt, den advocaa t op 
diens verzoek . toestaan ook van de overige 
processtukken kennis t e nemen. 

226. De leden van het koninklijk huis 
worden niet als getuigen verhoord, t enzij zij 
bij koninklijk besluit t ot het afleggen van 
getLiigenis zijn gemachtigd. 

Eene regeling van vormen welke bij h et 
verhoor zijn in acht te nemen, wordt b ij het 
besluit gegeven. 

VLJFD E AFD EELINA . 

De-•kundiqen . 

227. De rechter -commissari s kan, hetzij 
ambtshalve, hetzij op de vordering van den 
officier van justit ie of het verzoek van den 
verdachte, een of meer deskundigen b enoemen 
t en einde hem voor t e lichtel). of bij t e staan 
en, zoo noodig, met opdracht het door hem 
gevorderde onderzoek in te stellen en hem 
verslag uit t e brengen. H ij kan hunne dag
vaarding bevelen. 

De verdachte is bevoegd te verzoeken dat 
een of meer door hem aanbevolen personen 
als deskundigen zullen worden benoemd. lndien 
het belang van het onderzoek dit niet ver
biedt, kiest de rechter-comm.issaris een of meer 
der deskundigen uit de doo~ den verdachte 
aanbevolen personen. 

Ten aanzien van de deskundigen en hun 
verhoor vinden de artikelen 211-213 alsmede 
de a rtikelen 217-220 overeenkomstige toe
passing. 

Ieder die tot deskundige is benoemd, is 
verplicht de door den rechter-commissaris 
gevorderde diensten te bewijzen. 

228. De deskundige wordt door den r echter 
comm.issaris beeedigd dat hij zijne taak naar 
zijn geweten zal vervullen . 

229. De rechter-commissaris bepaalt h et 
tijdstip waarop het onderzoek der deskundigen 
zal worden aangevangen, en den t ermijn.binnen 
welken dit zal moeten zijn afgeloopen ; deze 
term.ijn kan door den rech ter-commissaris 
worden verlengd. 

230. De rechter-comm.issaris geeft den offi
cier van justitie schriftelijk of mondeling ken
nis van de a.an de deskundigen verleende 
opdracht, van tijd en plaats van hun onderzoek 
en van den uitslag daarvan. 

Indien het belang van het onderzoek zich 
daartegen niet verzet, geeft de rechter-commis
saris den verdachte en diens raadsman schrifte
lij k kennis van de a.an de deskundigen ver-

leende opdracht en van tijd en plaats van hun 
onderzoek . 

Van den uitslag daarvan geschiedt gelijke 
kennisgeving, zoodra het belang van het onder. 
zoek dit toelaat. 

231. H et onderzoek der deskundigen ge
schiedt in t egenwoordigheid van den rechter
commi ssaris, indien deze dat noodig oordeelt· 

De rechter-commissaris bepaalt , indien h et 
belang van het onclerzoek zich daartegen niet 
verzet, dat de verdachte wien van de opdracht 
a.an deskundigen gedaan , is kennis gegeven, 
en diens raadsman, het onderzoek der deskun
digen geheel of gedeeltelijk zullen kunnen 
bijwonen. De officier van justitie kan bij h et 
onderzoek tegenwoordig zijn. 

De officier van justitie, de verdachte en 
diens raadsman, hebben, ook indien het onder
zoek der deskundigen buiten hunne tegen 
woordigheid geschiedt, de bevoegdheid met 
betrekking t ot dat onderzoek aanwijzingen te 
doen en opmerkingen te ma.ken. De rechter 
commissaris stelt de deskundigen van de op
merkingen en aanwij zingen , voor zoover deze 
geschied zijn buiten hunne tegenwoordigheid, 
mondeling of schriftelijk in kennis. 

232. De verdachte aan wien van de opdracht 
aan deskundigen gedaan, is kennisgegeven, is 
bevoegd zijnerzijdseen deskundige a.ante wijzen, 
die het recht heeft bij het onderzoek der door 
den rechter-commissaris benoemde deskundigen 
tegenwoordig te zijn, daarbij de noodige aan
wijzingen te doen en opmerkingen t e ma.ken. 

De rechter -comm.issari s kan om redenen in 
den persoon gelegen , de toelating van een 
bepaalden aangewezen deskundige tot het 
onderzoek weigeren. 

Hij onderwerpt alsdan zijne weigering a.an 
b.et oordeel der recht bank die alsnog de toe
lating kan bevelen. 

In geen geval mag, t enzij de rechter-commis
saris hierin bewilligt, door de a.anwijzing vertra
ging in den aanvang of den loop van het onder
zoek pla.at s hebben. 

233. De verda.chte a.an wien van den uit
sla.g van het onderzoek is kennis gegeven, is 
bevoegd zijnerzijds een deskundige aa_n te 
wijzen, die het r echt heeft het verslag der door 
den rechter -comm.issaris benoemde deskundi
gen te onderzoeken. H et tweede en derde 
lid van het voorgaande artikel zijn van over
eenkomstige t oepassing. 

In geen geva.l mag, tenzij de rechter-com
m.issaris hierin bewilligt, door de a.anwijzing 
vertraging in den loop van het gerechtelijk 
vooronderzoek plaa.ts hebben. 
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De rechter-commissaris verleent aan den 
caangewezen desk:undige inzage of afschrift van 
het verslag bedoeld in het eerste lid. 

234. Met betrekking tot den door den ver
-dachte overeenkomstig een der beide voorgaan
de artikelen aangewezen deskundige zijn de 
.artikelen 211-213 en 228-230 van over
-eenkomstige toepassing. 

Die deskundige brengt a.an den rechter
commissa.ris verslag uit . H et verslag wordt 
·schriftelijk of mondeling uitgebracht, naar 
-gelang de rechter-commissa.ris dit vordert. 

Die deskundige ontvangt uit 's rijks kas 
vergoeding op denzelfden voet a.ls de deskun
<ligen door den rechter-commissa.ris benoemd. 

235. Ingeval hetzij de wijze waarop het 
onderzoek door de deskundigen is geschied, 
b etzij het verschil van de deskundigen omtrent 
-de feiten, hetzij het verschil in oordeelvelling, 
-da.a.rtoe a.anleiding geeft, kan de rechter-com-
missaris, hetzij ambtshalve, hetzij op de vor
dering van den oflicier van justitie of op het 
-verzoek van den verdachte, h et onderzoek 
a.an andere deskundigen opdragen. De voor
-ga.ande a.rtikelen dezer afdeeling en artikel 236 
2ijn van toepassing. 

236. De rechter-commissa.ris kan den des
kundigen geheimhouding opleggen. 

ZESDE AFDEELING. 

Sluiting van het gerechtelijk vo<1ronderzoek_ 

237. Indien de rechter-commissa.ris oordeelt 
•dat het gerechtelijk vooronderzoek is voltooid 
of da t tot voortzetting da.arvan geen grond 
bestaat, of wel indien de oflicier van justitie 
hem schriftelijk mededeelt dat van verdere 
vervolging wordt a.fgezien, sluit hij het onder
zoek bij eene beschikking waa.rin de reden der 
sluiting is vermeld, en doet hij deze toekomen 
aan den oflicier van justitie. 

H eeft de oflicier van justitie de mededeeling 
in het eerste lid genoemd, niet gedaan, dan 
is hij bevoegd binnen een termijn van veertien 
dagen ter aa.nvulling of voortzetting de her
opening van het gerechtelijk vooronderzoek te 
vorderen. 

Indien de rechter-commissa.ris oordeelt dat 
tot heropening van het gerechtelijk vooronder
zoek geen grond bestaat, verklaart hij dit bij 
eene met redenen omkleede beschikking_ 

238. Zoodra. de termijn in het voorgaande 
artikel bedoeld, is verstreken, doet de oflicier 
van justitie, zoo hij de mededeeling in da.t 
artikel genoemd, niet heeft gedaan, de beschik
king tot sluiting van het gerechtelijk vooron
derzoek a.an den verdachte beteekenen ; hij 

kan niettemin de beteekening reeds eerder 
cloen plaats vinden, in welk geva.l de beschik
king aanstonds voor hem onherroepelijk wordt. 

De verdachte is bevoegd binnen acht dagen 
na de beteekening ter aanvulling of voortzet
ting de heropening van het gerechtelijk voor
onderzoek te verzoeken. De verdachte kan 
in het exploot van beteekening de verklA,ring 
doen opnemen dat hij van deze bevoegdheid 
afstand doet. Zoo hij zijne verklaring niet 
kan teekenen, wordt daarvan in het exploot 
melding gemaakt. 

Indien de rechter -commissaris oordeelt dat 
tot heropening van het gerechtelijk vooronder
zoek geen grond bestaat, verklaart hij dit bij 
eene met redenen omkleede beschikking. 

De beschikking tot afwijzing van het ver
zoek wordt onverwijld aan den verdachte 
beteekend_ 

Deze kan van die beschik!Jng binnen drie 
dagen na de bet eekening in hooger beroep 
komen bij de rechtbank die ten spoedigste 
beslist . De beslissing is met redenen omkleed 
en wordt 'onverwijld a.an <ien verdachte be
teekend. 

239. lndien h et gerechtelijk vooronderzoek 
is heropend, vinden de artikelen 237 en 238 
wederom toepassing. 

240. Indien het instellen of voortzetten 
der vervolging krachtens artikel 12 door h et 
gerechtshof is bevolen, vindt de mededeeling 
in artikel 237, eerste lid, genoemd, niet plaats, 
dan nadat het gerechtshof daarin heeft bewil
ligd. 

De oflicier van justitie doet te dien einde 
de processtukken, vergezeld van een verslag 
houdende de gronden voor zoodanige mede
deeling. toekomen aan het gerechtshof. 

ZEVENDE AFDEELING. 

Handelingen van den rechter-commissaris na de 
sluiting van het gerechtelijk vooronderzoek_ 

241. Indien de beschikking tot sluiting 
van het gerechtelijk vooronderzoek onherroe
pelijk is geworden, doch het onderzoek op de 
terechtzitting nog niet is aangevangen, kan 
de rechtbank, op de vordering van den oflicier 
van justitie of~p het verzoek van den verdachte, 
den rechter-commissaris het verrichten van 
bepaalde handelingen van nader onderzoek 
opdragen. 

Het onderzoek geldt a.ls een gerechtelijk voor
onderzoek en wordt overeenkomstig de be
palingen van de tweede tot en met de vijfde 
afdeeling van dezen Titel ge"oerd. 

Van de beeindiging van het onderzoek wordt 
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door den rechter-commis&'l.ris aan den officier 
van justitie en aan den verdachte schriftelijk 
kennis gegeven. 

TIT EL IV. 

Beslissingen omtrent verdere vervolging. 

242. Indien naar aanleiding van het inge
stelde voorbereidende onderzoek het openbaar 
ministerie van oordeel is dat verdere vervolging 
moet plaats hebben, gaat het daartoe zoo 
spoedig mogelijk over_ 

Zoolang het onderzoek op de terechtzitting 
nog niet is aangevangen, kan van verdere 
vervolging worden afgezien, ook op gronden 
aan het algemeen belang ontleend. 

243. In geval van de mededeeling genoemd· 
in artikel 237, eerste lid, doet de officier van 
justitie den verdachte onverwijld kennis geven 
dat hij hem ter zake van het feit waarop het 
gerechtelijk vooronderzoek b~trekking had, 
niet verder zal vervolgen. 

244. Indien een gerechtelijk vooronderzoek 
heeft plaats gehad, doet de officier van justitie, 
buiten het geval van het voorgaande artikel, 
uiterlijk binnen eene maand nadat de beschik
king tot sluiting daarvan voor den verdachte 
onherroepelijk is geworden, hetzij dezen kennis 
geven dat hij hem ter za.ke van het feit waarop 
dat onderzoek betrekking had, niet verder za.l 
vervolgen, of dat in verband met dat onder
zoek tot verdere vervolging van eenig bepaald 
omschreven feit zal worden ov,:irgegaan, hetzij 
hem dagvaarden ter terechtzitting. 

De termijn kan op de vordering van den 
officier van justitie door de rechtbank telkens 
voor een bepaa.lden tijd worden verlengd. 

De officier van justitie kan, op het verzoek 
van den verdachte, en al dan niet onder het 
stellen van bepaalde voorwaarden, voor het 
doen van kennisgeving overeenkomstig het 
eerste lid een bepaalden langeren termijn 
nemen. 

245. Indien een gerechtelijk vooronderzoek 
niet heeft plaats gehad, doch voorloopige 
hechtenis is toegepast, doet \le officier van 
justitie,zoodra de zaak tot klaarJ;ieidis gebracht, 
hetzij den verdaohte kennis geven dat hij hem 
ter zake van het feit, waarvoor de voorloopige 
hechtenis is toegepast, niet verder za.l vervol
gen, of dat tot verdere vervolging van eenig 
bepaald omschreven feit za.l wordenovergegaan, 
hetzij hem dagvaarden ter terechtzitting. 

De reohtbank stelt, op het verzoek van den 
verdachte, den ~fficier van justitie een termijn 
birtnen welken ·deze tot • kennisgeving of dag-

vaarding overeenkomstig de bepaling van het 
voorgaande lid moet overgaan. 

De verdachte wordt op het verzoek gehoord 
althans opgeroepen. 

De laatste twee leden van het voorgaande 
artikel zijn van toepassing. 

De verplichting tot kennisgeving of dagvaar
ding vervalt , indien binnen den gestelden of 
verlengden termijn een gerechtelijk vooronder
zoek is geopend. 

246. Door eene kennisgeving van niet ver-
dere vervolging eindigt de zaak. 

Ingeval van onbevoegdheid der rechtbank 
kan het onderzoek echter voor een antler 
gerecht worden voortgezet . 

Indien het instellen of voortzetten der ver
volging krachtens artikel 12 door het gerechts
hof is bevolen, vindt eene kennisgeving van 
niet verdere vervolging, tenzij daaraan eene 
mededeeling als in artikel 237, eerste lid 
bedoeld, is voorafgegaan, niet plaats, dan nadat 
het gerechtshof daarin heeft bewilligd. Artike1 
240, tweede lid, is van toepassing. 

247. Indien de zaak niet verder wordt 
vervolgd op grond van onbevoegdheid van 
de rechtbank tot kennisneming van het feit, 
van niet-ontvankelijkheid van den officier 
van justitie, van niet-stra,fbaarheid van het 
feit of van den verdachte of van onvoldoende 
aanwijzing van schuld, wordt van dien grond 
in de kennisgeving melding gemaakt. 

248. Bij eene kennisgeving van verdere 
vervolging wordt de verdachte opmerkzaam 
gemaakt op de voorschriften van de artikelen 
250-252. 

249. Indien de officier van justitie van 
oordeel is dat a.rtikel 37, eerste lid, van het 
Wetboek van Strafrecht toepasselijk is, doch 
dat tevens de last, in het tweede lid van dat 
artikel genoemd, moet worden gegeven, wordt 
daa.rva.n in de kennisgev'ing van verdere ver
volging melding gemaakt. 

In dat geval is de officier van justitie be
voegd eene behandeling door de raadkamer 
te vorderen. Artikel 250, tweede tot en met 
laatste lid, is van toepassing. 

250. Tegen de kennisgeving van verdere 
vervolging kan de verdachte binnen acht 
dagen een bezwaarschrift indienen bij de 
rechtbank. Het bezwaarschrift doet van rechts
wege de reeds uitgebrachte dagvaarding ver
vallen. 

De verdachte wordt bij het onderzoek ge-. 
hoord, althans opgeroepen. 

De rechtbank kan, alvorens te -beslissen, 
'door · den rechter-commissa.ris een -onderzoek -
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doen instellen en zich de daartoe betrekkelijke 
stukken doen overleggen. Dit onderzoek geldt 
a.ls een gerechtelijk vooronderzoek en wordt 
overeenkomstig de bepalingen van de .tweede 
tot en met de vijfde afdeeling van den Derden 
Titel va.n dit Boek gevoerd. 

Indien het feit niet tot de kennisneming der 
rechtbank behoort, yerklaart zij zich onbe· 
voegd. 

Is de officier van justitie niet ontvankelijk, 
het feit waarop de kennisgeving van verdere 
vervolging betreklring had, of de verclachte 
niet strafbaar, of onvoldoende aanwijzjng van 

8chuld aanwezig, dan stelt zij den verdachte 
buiten vervolging. In het geval , bedoeld bij 
artikel 37, eerste lid, van het Wetboek van 
Strafrecht, kan tevens de last worden ge
geven . m het tweede lid van dat artikel ge
noemd. 

In a.lie andere gevallen verwijst zij den ver
dachte ter zake van een in de beschikking 
bepaald omschreven feit waarop de kennis
geving van verdere vervolging betrekking had, 
naar de terechtzitting. 

251. Is bij de beschikking tot bmtenver
volgingstelling tevens de last gegeven, in artikel 
37, tweede lid, van het Wetboek van Strafrecht 
genoemd, dan kan de verdachte of <liens raads
man daartegen bezwaar maken door middel 
van eene verklaring ter griffie van de recht
bank, af te leggen uiterlijk binnen zes dagen 
nadat de beschikking in kracht van gewijsde 
;s gegaan. Alsdan vervalt de beschiklring en 
verwijst de rechtbank den verdachte ter zake 
van een in de beschiklring tot verwijzjng 
bepaald omschreven feit waarop de kennis
geving van verdere vervolging betrekking had, 
alsnog naar de terechtzitting. 

252. In geval van onbevoegdverklaring of 
buitenvervolgingstelling staat den officier van 
justitie binnen drie dagen na de beschiklring 
en in geva.l van onbevoegdverklaring of ver
wijzing den van misdrijf verdachte binnen 
drie dagen .na de beteekening der beschikking 
hooger beroep open bij het gerechtshof dat zoo 
spoedig mogelijk beslist. 

Tegen de beschikkingen van het gerechtshof 
en tegen die van de rechtbank in hoogsten 
aanleg staa.t, naar de onderscheidingen en 
binnen de termijnen bij het voorgaande lid 
bepaald, het openbaM ministerie en den Vllr• 
dachte beroep in cassatie open. De H ooge 
Raad beslist zoo spoedig mogelijk. 

253. Indien de officier van justitie heeft 
kennis gegeven de zaak verder te zullen ver 
volgen of ,indien ,.\ia:;J,rna · ~Eh v:erda.chte .naar 

de terechtzitting is verwezen, doet hij dezen 
zoo spoedig mogelijk dagvaarden ter terecht
zitting. Ziet de officier van justitie alsnog 
van verdere vervolging af, da.n doet hij den 
verdachte onverwijld kennis geven dat hij hem 
ter zake van het feit waarop de kennisgeving 
van verdere vervolging of de verwijzing be
trekking had, niet verder zal vervolgen. 

Indien de officier van justitie in gebreke 
blijft tot dagvaarding over te gaan, kan hem 
op verzoek van den verdachte door de recht
bank een termijn worden gesteld binnen wel
ken, hetzij tot dagvaarding, hetzij tot kennis
geving van niet verdere vervolging moet wor
den overgegaan. De verdachte wordt op het 
verzoek gehoord, althans opgeroepen. 

De termijn kan op de vordering van den 
officier van justitie door de rechtbank 
telkens voor een bepaalden tijd wordeu 
verlengd. 

254. Alle rechterlijke beschikkingen inge
volge dezen Titel genomen, zijn met redenen 
omkleed en worden onverwijld aan den ver
dachte beteekend. 

255. Behoudens het bepaalde bij artikel 246, 
tweede lid, kan de verdachte na zijne buiten
vervolgingstelling, na de hem beteekende ken
nisgeving van niet vemere vervolging of na 
de hem beteekende beschikking, houdende 
verklaring dat de zaak geeindigd is, ter zake 
van hetzelfde feit niet weder in rechten worden 
betrokken, tenzij nieuwe bezwaren zijn bekend 
geworden. 

Als nieuwe bezwaren kunnen enkel worden 
aangemerkt verklaringen van getuigen of van 
den verdachte en stukken, bescheiden en pro
cessen-verbaal, welke later zijn bekend ge
worden of niet zijn qnderzocht. 

In dat geval kan de verdachte niet ter terecht
zitting van de rechtbank worden gedagvaard, 
dan na een ter zake dier nieuwe bezwaren 
ingesteld gerechtelijk vooronderzoek. 

Bij verzmm van een termijn voor verdere 
vervolging of kennisgeving van niet verdere 
vervolging kan de verdachte ter zake van het
zelfde feit niet weder in rechten worden be
trokken . dan onder de voorwaarden, in de 
voorgaande leden bepaald. Echter kan het 
gerecht, voor hetwelk de zaak het laatst werd 
vervolgd, op de vordering van het openbaar 
ministerie, <lit alsnog oonmaal een nieuwen 
termijn stellen, indien het algemeen. be·la.ng 
dat dringend eischt. De verdachte wordt op 
de vordering gehoord, althans opgeroepen , 
Artik!ll 244, tweede lid, is van toepassing. 

Verzmm van een termijn voor verdere ver-
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volging of kennisgeving van niet verdere ver
volging wordt niet aanwezig geacht, indien 
et>ne tijdig uitgebrachte dagvaarding om ter 
terechtzitting te verschijnen, vervalt .of wordt 
ingetrokken of nietig verklaard. 

SLOTBEPAUNGEN BETREFFENDE HET VOORBE· 

REIDEND ONDERZOEK. 

256. Indien aan de rechtbank blijkt, dat 
bij het voorbereidend onderzoek vormen zijn 
verzuimd of verzuim of nietigheid van eene 
wettelijk voorgeschreven beteekening heeft 
plaats gehad, is artikel 199 van overeenkom
stige toepassing. 

Is het onderzoek op de terechtzitting aange
vangen, dan kan, behoudens het bepaalde bij 
artikel 257, verzuim van vormen bij het voor
bereidende onderzoek niet mE'ler tot nietigheid 
leiden. 

257. Bij verzuim of nietigheid van eenige 
beteekening voorgeschreven bij artikel 238, 
wordt, op het verzoek van 

1
den verdachte, 

mits .gedaan onmiddellijk na de ondervraging 
bedoeld bij artikel 278, de dagvaarding waarbij 
hij ter terechtzitting is opgeroepen, nietig 
verklaard. 

· TITEL V. 

Aanhangig maken d,er zaak ter terechtzitting. 

258. De zaak wordt ter terechtzitting aan
hangig gemaakt door eene dagvaarding van
wege den officier van justitie aan den verdachte 
beteekend ; het rechtsgeding neemt hierdoor 
een aanvang. I 

Indien eene kennisgeving v,n verdere ver
volging of eene verwijzing naar de terechtzitting 
is voorafgegaan, moet de omschrijving van 
het feit in de dagvaarding, bp straffe van 
nietigheid, woordelijk overeenstemmen met 
de omschrijving van het feit in de kennisge
ving of in de beschikking tot verwijzing. 

Indien ten aanzien van eenig telastegelegd 
feit eene kennisgeving van verdere vervolging 
of eene verwijzing naar de terechtzitting is 
voorafgegaan, wordt dit in de dagvaarding 
vermeld. 

De voorzitter der rechtbank pepaalt, op het 
verzoek en de voordracht van den officier van 
justitie, den dag der terechtzitting. 

259. Strafbare feiten welke op dezelfde 
terec,htzitting worden aangebracht en waar
tusschen verband bestaat of wE'llke door den
zelfden persoon zijn begaan, worden gevoegd 
aan de kennisneming van de rechtbank onder
worpen, indien dit in het belang \van het onder
zoek is. 

260. De officier van j ustitie is bevoegd 
getuigen en deskundigen ter terechtzitting te 
doen dagvaarden of schriftelijk te doen op
roepen. 

Bij de dagvaarding van den verdachte 
worden tevens opgegeven de namen, het beroep 
en de woon- of verblijfplaats, of, bij onbekend
heid van een of antler, de aanduiding, zoo 
nauwkeurig mogelijl , van de getuigen en des
kundigen, die vanwege den officier van justitie 
zullen worden gedagvaard of opgeroepen. 

Den verdachte wordt daarbij kenbaar ge
maakt dat hij het recht heeft getuigen en 
deskundigen te dagvaarden of op de terecht

' zitting mede te brengen; hij wordt daarbij 
tevens opmerkzaam gemaakt op de voorschrif-. 
ten der artikelen 262 en 272. 

261. De dagvaarding behelst eene opgave 
van het feit dat te laste wordt gelegd, met 
vermelding omstreeks welken tijd en waar ter 
plaatse het begaan zou zijn ; alles op straffe 
van · nietigheid. 

Zij behelst tevens de vermelding van de 
omstandigheden waaronder het feit zou zijn 
begaan. 

262. Tegen de dagvaarding, . voor zoover 
deze betreft een feit ten aanzien waarvan 
eene kennisgeving van verdere vervolging of 
eene verwijzing naar de terechtzitting niet is 
voorafgegaan, kan de verdachte binnen acht 
dagen na de beteekening een bezwaarschrift 
indienen bij de rechtbank. 

De artikelen 250-252 betreffende het be
zwaarschrift tegen de kennisgeving van verdere 
vervolging, alsmede de daarop volgende drie 
artikelen zijn van overeenkomstige toepassing. 
Het bezwaarschrift doet van rechtswege de 
dagvaarding in haar geheel vervallen. 

263. De verdachte is bevoegd getuigen en 
deskundigen ter terechtzitting te doen dag
vaarden. 

De verdachte geeft ten minste tweemaal 
vier en twintig uren v66r de terechtzitting, 
met inachtneming der bepaling van artikel 
260, tweede lid, aan den officier van justitie 
kennis van de getuigen en deskundigen, door 
hem gedagvaard of te dagvaarden. 

264. Op verzoek van den verdachte kan 
de voorzitter der recht.bank de dagvaarding 
van bepaalde getuigen en deskundigen gelasten. 

265. Op straffe van nietigheid moet tusschen 
den dag waarop de dagvaarding a.an den ver
dachte is beteekend, en dien der terechtzitting 
een termijn van ten minste tien dagen of, in
geval door den rechter-commissaris overeen
komstig den Zevenden Titel van het Vierde 
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week hevelen tot handhaving der openbare orde 
zijn gegeven, van ten minste vier dagen ver
loopen. 

Met toestemming van den verdachte kunnen 
deze termijnen worden verkort, mits in het 
exploot zijne verklaring van die toestemming 
worde opgenomen en door hem onderteekend. 
Zoo de ·verdachte zijne verklaring niet kan 
teekenen, wordt daarvan in het exploot mel
ding gemaakt. 

Vrijwillige verschijning van den verdachte 
op eene dagvaarding beteekend in strijd met 
de voorschriften van <lit artikel, dekt de nietig
heid. 

In dat geval beveelt echter de rechtbank op 
verzoek van den verdachte schorsing van het 
onderzoek tot een bepaalden <lag. 

266. Zoolang het onderzoek op de terecht
zitting nog niet is aangevangen, kan de dag
vaarding door den offi.cier van justitie bij ex
ploot aan den verdachte worden ingetrokken. 

De officier van justitie draagt zorg dat de 
gedagvaarde getuigen en deskundigen tijdig 
schriftelijk met de intrekking worden bekend 
gemaakt. 

Wordt bij of na de intrekking der dagvaarding 
van verdere vervolging afgezien, dan doet de 
officier van justitie den verdachte onver
wijld kennis geven dat hij hem ter 
zake van het feit waarop de dagvaarding 
betrekking had, niet verder zal vervolgen. 
De artikelen 246, 24 7 en 255 zijn van toe passing. 

267. Indien de dagvaarding is ingetrokken, 
zonder dat den verdachte eene kennisgeving 
van niet verdere vervolging is beteekend, stelt 
de rechtbank, op het verzoek van den ver
dachte, den officier van justitie een termijn 
binnen welken hetzij tot dagvaarding, hetzij 
tot kennisgeving van niet verdere vervolging 
moet worden overgegaan. De verdachte wordt 
op het verzoek gehoord, althans opgeroepen. 
Artikel 255, vierde en vijfde lid, is van toepas
sing. 

De termijn kan op de vordering van den 
offi.cier van justitie door de rechtbank telkens 
voor een bepaalden tijd worden verlengd. 

TITEL VI. 

Behandeling door de re.chtbank ter terechtzitting. 

EERSTE AFDEELING. 

Onderzoek de~ zaak op de terechtzitting. 

268. De rechter die als rechter-commissaris 
eenig onderzoek in de zaak heeft verricht, 
neemt, op straffe van nietigheid, aan het onder
zoek op de terechtzitting geen dee!. 

De rechtbank is bij voorkeur samengesteld 
uit rechters die nog niet over de zaak in het 
voorbereidende onderzoek hebben geoordeeld. 

269. Tot bijwoning van eene openbare 
terechtzitting worden, tenzij in bijzondere 
gevallen, ter beoordeeling van den voorzitter, 
a.ls toehoorders niet toegelaten minderjarige 
personen die den leeftijd van achttien jaren 
nog niet hebben bereikt. 

In geval van twijfel omtrent den leeftijd 
moet ten genoegen van den voorzitter aan
nemelijk worden gemaakt, dat de persoon die 
toelating verlangt, den leeftijd van achttien 
jaren heeft bereikt. 

270. In zaken betreffende strafbare feiten 
op welke geene gevangenisstraf is gesteld, kan 
de verdachte zich doen vertegenwoordigen door 
een advocaat bepaaldelijk daartoe door hem 
gevolmachtigd, ten ware de rechtbank verte
genwoordiging niet mocht toelaten ; in het 
laatste geval schorst zij het onderzoek voor 
een bepaalden tijd. 

271. Tegen den verdachte die in gebreke 
blijft op de aan hem gedane dagvaarding op 
de terechtzitting te verschijnen of zich, in de 
gevallen bij de wet voorzien, door een gemach
tigde te laten vertegenwoordigen, wordt 
verstek verleend, tenzij de rechtbank bij den 
aanvang van het onderzoek het bevel geeft, 
bedoeld bij artikel 272, eerste lid ; het onder-

1 zoek wordt daarna voortgezet, onverminderd 
de bepaling van artikel 277. 

272. Indien de verdachte niet op de terecht
zitting tegenwoordig is, kan de rechtbank 
zoowel bij den aanvang als gedurende den 
loop van het onderzoek bevelen dat hij op 
een door haar te be,J?8-len tijdstip ter terecht
zitting aanwezig zal zijn, en kan zij daartoe 
tevens zijne medebrenging gelasten. 

Indien de verdachte op het bepaalde tijdstip 
op de terechtzitting is verschenen, wordt het 
verst.ek dat tegen hem verleend mocht zijn, 
vervallen verklaard en bet onderzoek op de 
terechtzitting opnieuw aangevangen. 

Indien de verdachte op het bepaalde tijdstip 
niet op de terechtzitting is verschenen, ver
leent de rechtbank, tenzij zij de medebrenging 
tegen een nader tijdstip gelast, verstek, indien 
<lit nog niet had plaats gehad ; ,het onderzoek 
wordt daarna voortgezet. 

273. Het bevel bedoeld bij artikel 20 van 
de wet op de rechterlijke organisatie, betref 
fende de sluiting der deuren, wordt door de 
rechtbank gegeven, hetzij ambtshalve, hetzij 
op de vordering van den officier van justitie 
of op het verzoek van den verdachte. Het 
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bevel kan ook worden gegeven op het verzoek 
van een getuige op grond dat het in het openbaar 
afleggen van zijne verklaring voor hem zelven, 
voor een zijner bloed- of aanverwanten in de 
rechte lijn of in de zijlijn in den tweeden of 
derden graad of voor z~n echtgenoot of vroegere 
echtgenoot eene ernstige krenking van eer of 
goeden naam zou ten gevolge hebben. Tegen 
de uitspraa.k is geen beroep toegelaten. 

De rechtbank geeft het bevel niet dan na 
den verzoeker en in elk geval den officier van 
justitie en den verdachte, zoo noodig met 
gesloten deuren, te hebben gehoord. 

Tot bijwoning van de niet openbare zitting 
kan de voorzitter bijzonderen toegang ver
leenen. 

274. De voorzitter heeft de leiding van 
het onderzoek op de terechtzitting en geeft 
daartoe de noodige bevelen. 

Hij draagt zorg dat geene vragen worden 
gedaan, welke de strekking hebben verklaringen 
te verkrijgen, waarvan niet gezegd kan worden 
dat :,:.jj in vrijheid zijn afgelegd. 

275. Behalve de rechters en den griffier 
neemt aan de tafel der rechtbank niemand 
pla.a.ts. 

276. Worden strafbare feiten waarvan de 
voeging had behooren te geschieden, op de
zelfde terechtzitting afzonderlijk aangebra.cht, 
dan beveelt de rechtbank da.t de voeging als
nog za.l plaa.ts vinden. 

De rechtbank beveelt de splitsing van 
gevoegde za.ken, indien haar blijkt dat geen 
verband tusschen die za.ken hE/staat of dat de 
voeging niet in het belang van het onderzoek is. 

277. Het onderzoek wordt onafgebroken 
voortgezet. 

Onderbrekingen van het onderzoek kunnen 
echter wegens de uitgebreidheid of den duur 
daa.rvan of voor het nemen van rust door de 
rechtbank worden bevolen. 

De rechtbank is voorts bevoegd, indien dit 
door het bela.ng van het onderzoek wordt ge
vorderd, de schorsing van het onderzoek, met 
en zonder tijdsbepaling, om door ha.ar te ver
melden redenen te gelasten. 

De schorsing met tijdsbepaling kan zoo 
noodig telkens voor een bepa.a.lden tijd worden 
verlengd. 

De redenen der onderbreking of schorsing 
~orden in het proces-verbaal vermeld. 

278. De voo·rzitter doet het onderzoek een 
aanvang nemen door het doen uitroepen der 
za.ak ; hij vra.agt daarop den verdachte of, 
zoo er meer verdachten zijn, ieder hunner, in 
de volgorde waarin zij zijn gedagwaard, . naar 

naam en voornamen, leeftijd, geboortepla.ats, 
beroep en woon- of verblijfplaats. Hij ver
maant hem oplettend te zijn op hetgeen hij 
za.l hooren. 

279. In de gevallen waarin van nietigheid 
der dagvaarding, niet-ontvankelijkheid van 

,den officier van justitie of onbevoegdheid van 
de rechtbank zonder onderzoek der zaak zelve 
kan blijken, is de verdachte bevoegd die ver
wering reeds dadelijk na de ondervraging in 
het voorgaande artikel vermeld, voor te dragen 
en toe te lichten. 

De officier van justitie kan daarop antwoor
den. 

De verdachte kan andermaal en, zoo de 
officier van justitie daarna weder het woord 
voert, nogmaals het woord voeren: 

De rechtbank gaat tot beraadslaging over 
en doet uitspraak. 

Wordt de verwering ontijdig of ongegrond 
bevonden, dan wordt het onderzoek der zaak 
zelve onmiddellijk voortgezet. 

Ook ambtshalve kan de rechtbank zonder 
onderzoek der zaak de nietigheid der dagvaar
ding, de niet-ontvankelijkheid van den officier 
van justitie of hare onbevoegdheid uitspreken, 
na. den officier van justitie en den verdachte 
te hebben gehoord. 

Indien de officier van justitie, hetzij naar 
aanleiding van eene verwering als bedoeld 
in het eerste lid, hetzij door de rechtbank 
gehoord ingevolge het voorgaande lid, van 
oordeel is dat de dagvaarding behoort te worden 
gewijzigd, zijn de artikelen 308 en 309 van 
toP.passing. 

280. De officier van justitie draa.gt de zaak 
voor en legt eene lijst over van de getuigen. 

De voorzitter doet deze lijst' door den griffier 
voorlezen. 

Op de vordering van den officier van justitie 
of op het verzoek van den verda.chte worden 
alsnog op de lijst gebracht getuigen niet op 
de lijst voorkomende, doch op de terecht
zitting tegenwoordig. 
· Alle verschenen getuigen worden gehoord; 
tenzij door de rechtbank met toestemming 
van den officier van justitie . en van den ver
dachte van hun verhoor wordt a.fgezien. 

281. De voorzitter kan, met toestemming 
van den officier van justitie en van den ver
dachte, den getuige vergunnen zich v66r het 
a.Heggen zijner verklaring tot een bepa.a.ld 
tijdstip te verwijderen. 

282. Indien een op de, lijst voorkomende, 
getuige niet is verschenen, beveelt de .recht
ba.nk, tenzij met toeste=ing ,van den· officier 
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van justitie en den verdachte van zijn verhoor 
wordt afgezien, dat hij tegen een door haar 
te bepalen tijdstip ter terechtzitting zal worden 
gedagvaard of schriftelijk opgeroepen en kan 
zij daarbij tevens zijne medebrenging gelasten. 

283. De voorzitter beveelt dat de getuigen 
zich zullen begeven naar het voor hen bestemde 
vertrek, met uitzondering van den eersten dien 
hij voor de rechtbank doet verschijnen. 

Nadat deze zijne verklaring heeft afgelegd, 
worden achtereenvolgens de overigen, in de 
orde bij de lijst aangewezen, ieder afzonderlijk 
voorgeroepen, eerst zij die ten verzoeke van 
den officier van justitie, daarna zij die t •n 
verzoeke van den verdachte moeten worden 
gehoord. 

De bij de lijst aangewezen orde kan echter 
door den voorzitter worden veranderd, hetzij 
ambtshalve, hetzij op de vordering van den 
officier van justitie of op het verzoek van den 
verdachte. 

De voorzitter neemt, zoo noodig, maatregelen 
om de getuigen te beletten dat zij zich v66r 
het afleggen van hunne getuigenis met elkander 
onderhouden. 

284. De voorzitter vraagt den getuige naar 
naam en voornamen, leeftijd, beroep en woon
en verblijfplaats; of hij bloed- of aanverwant . 
is van den verdachte en, zoo ja, in welken 
graad. 

De voorzitter beeedigt daarna den getuige 
dat hij de geheele waarheid en niets dan de 
waarheid zal zeggen. Artikel 216, tweede lid, 
betreffende de vervanging der beeediging door 
eene aanmaning, is van overeenkomstige toe
passing. 

Daarop wordt de getuige door den voor
zitter ondervraagd. Indien echter de getuige 
tijdens het voorbereidende onderzoelt nog niet 
is gehoord en door of ten verzoeke van den 
verdachte gedagvaard is of ingevolge artikel 
280, derde lid, op diens verzoek wordt gehoord, 
wordt hij eerst door den verdachte en daarna 
door den voorzitter ondervraagd. 

Met betrekking tot het hooren van den 
getuige en diens recht van verschooning vinden 
de artikelen 217-220 toepassing. 

285. Nadat de getuige zijne verklaring heeft 
afgelegd, kunnen de rechters en daarna ach
tereenvolgens de officier van justitie en de 
verdachte of, indien de getuige door of ten 
verzoeke van den verdachte gedagvaard is 
of ingevolge artikel 280, derde lid, op diens 
verzoek wordt gehoord, de verdachte en 
de officier van justitie hem vragen doen. Is 
de getuige ingevolge artikel 284, derde lid, 

reeds door den verdachte of diens raadsman 
ondervraagd, dan kan aanstonds na de rech 
ters de officier van justitie hem vragen doen. 

De voorzitter geeft voorts aan den verdachte 
en <liens raadsman de gelegenheid om tegen 
den getuige en <liens verklaring in te brengen, 
wat tot verdediging kan dienen, en aan den 
officier van justitie die tot het maken van 
opmerkingen ten opzichte van de door den 
getuige afgelegde verklaring. 

De rechtbank kan ambtshalve of op het ver
zet van den officier van justitie of van den 
verdachte beletten dat aan eenige vraag 
door den verdachte of diens raadsman of door 
den officier van justitie gedaan, wordt gevolg 
gegeven. De offi.cier van justitie en de ver
dachte zijn bevoegd met betrekking tot eenige 
vraag opmerkingen te maken, voordat deze 
beantwoord wordt. 

286. Gedurende den verderen loop van bet 
onderzoek kunnen den getuige door den voor
zitter, de rechters, den officier van justitie 
en den verdachte· nog vragen worden gedaan . 
Artikel 285, tweede en derde lid, is van toepas
sing. 

287. Indien de getuige bij zijn verhoor 
zonder wettigen grond weigert op de hem 
gestelde vragen te antwoorden of wel den 
eed of de belofte die van hem gevorderd wordt, 
af te leggen, beveelt de rechtbank, indien 
dit in het belang van het onderzoek dringend 
noodzakelijk is, dat hij in gijzeling zal worden 
gesteld en op een bepaald tijdstip weder voor 
haar zal worden gebracht. 

Het bevel wordt niet gegeven dan nadat de 
getuige in zijne verdediging, door hem of 
zijn advocaat voorgedragen, is gehoord. Het 
is voor niet !anger dan dertig dagen geldig. 
1·egen dit bevel is geen re chtsmiddel toege
laten. 

De rechtbank gelast het ontslag van den 
getuige ui t de gij zeling, zoodra hij aan zijne 
verplichtingen heeft voldaan of het onderzoek 
op de terechtzitting gesloten is. Zij is echter 
bevoegd dat ontslag in elken stand van het 
onderzoek te bevelen, ook op verzoek van 
den getuige. Artikel 223, derde lid, is van 
toepassing. 

De artikelen 224 en 225 zijn van toepassing. 
288. Na het afleggen zijner verklaring 

blijft de getuige in de gehoorzaal, tenzij de 
rechtbank, met toestemming van den _ offi.cier 
van justitie en van den verdachte, hem ver
gunt zich te verwijderen, zoo noodig met 
bevel om op een te bepalen tijd weder in de 
gehoorzaal aanwezig te zijn. 
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289. De voorzitter kan, hetzij ambtshalve, 
hetzij op de vordering van den officier van 
justitie of op het verzoek van den verdachte, 
getuigen tegenover elkander stellen. 

Op gelijke wijze kan hij bevelen dat, na 
afgelegde getuigenis, een of meer der getuigen 
de gehoorza.al zullen verlaten en dat een of 
meer hunner opnieuw zullen worden binnen
gelaten, ten einde hetzij afzonderlijk, hetzij in 
elkanders bijzijn, nogmaals te worden gehoord. 

290. Op gelijke wijze als bij het voorgaand 
artikel bedoeld, kan de voorzitter bevelen dat 
een of meer verdachten de gehoorzaal zullen 
verlaten, opdat een getuige· buiten hunne 
tegenwoordigheid za.l worden ondervraagd. 

In dat geval wordt, op straffe van nietigheid, 
de verdachte onmiddellijk onderricht van 
hetgeen in zijne afwezigheid is voorgevallen en 
eerst daarna met het onderzoek voortgegaan · 

291. Indien een getuige verdacht wordt 
zich op de terechtzitting aan het misdrijf van 
meineed te hebben schuldig gemaakt, kan de 
rechtbank dienaangaande onderzoek bevelen. 

In dat geval wordt door den griffier dadelijk 
een proces-verbaal opgemaakt en dit door den 
voorzitter, de rechters en hem zelf ondertee
kend. Het proce~-verbaal bevat de afgelegde 
verklaring van den getuige. 

De verklaring van den getuige wordt hem 
voorgelezen ; daarna wordt hem gevraagd, of 
hij bij zijne verklaring blijft volharden, in welk 
geval deze door hem wordt onderteekend. 
Bij gebreke van onderteekening vermeldt het 
proces-verbaal de weigering of de reden van 
verhindering. 

De rechtbank kan daarop h11t instellen van 
een gerechtelijk vooronderzoek bevelen. 

Het proces-verbaal wordt door de rechtbank 
in handen gesteld v~n den offidier van justitie• 

292. Met betrekking tot het hooren a.ls 
getuige van een lid van het koninklijk huis 
is artikel 226 van toepassing. 

293. Indien een getuige, tijdens het ge
rechtelijk vooronderzoek beiiedigd of overeen
komstig artikel 216, tweede lid, aangemaand, 
overleden is of, naar het oordeel der rechtbank 
niet op de terechtzitting heeft kunnen verschij
nen, zal zijne vroegere verklaring, mits ter 
terechtzitting voorgelezen, als aldaar afgelegd 
worden aangemerkt . 

294. Alle bepalingen in dezen Titel ten 
aanzien . van getuigen en hunne verklaringen 
voorkomende, zijn ook van toepassing ten 
aanzien van deskundigen en h;unne verklarin
gen, behoudens : 

1°. dat de deskundige wordt beeedigd dat 

hij zijne taak naar zijn geweten zal vervullen ; 
2°. dat gijzeling niet is toegelaten. 
De deskundigen zijn verplicht de door de 

rechtbank gevorderde diensten te bewijzen. 
295. Processen-verbaal, verslagen van des

kundigen of andere stukken worden op last 
van den voorzitter, wanneer deze of een der 
rechters of wel de officier van justitie clit 
verlangt, voorgelezen. 

Gelijke voorlezing heeft plaats op verzoek 
van clen vercla.chte, tenzij de rechtbank ambts
halve of op het verzet van den officier van 
justitie anders beveelt. 

In a.lie gevallen waarin de verdachte verzoekt 
dat eene getuigenverklaring op de terecht
zitting zal worden voorgelezen, ten einde als 
aldaar afgelegd te worden aangemerkt, zal die 
voorlezing moeten geschieden. 

Tenzij de officier van justitie of de verdachte 
voorlezing van stukken verlangt, kan deze 
worden vervangen door eene mondelinge 
mededeeling van den korten inhoud door den 
voorzitter. 

Ten bezware van den verdachte wordt, op 
straffe van nietigheid, op geene stukken acht 
geslagen, dan voor zoover zij zijn voorgelezen 
of hun korte inhoud overeenkomstig het 
·voorgaande lid is medegedeeld. 

296. Nadat alle getuigen en deskundigen 
zijn gehoord, wordt verdachte door den voor
zitter ondervraagd. 

I s er meer dan een verdachte, dan geschieclt 
de ondervraging in de orde waarin zij zijn 
gedagvaard. 

De orde kan door den voorzitter worden 
veranderd, hetzij ambtshalve, hetzij op de 
vordering van den officier van justitie of op 
h et verzoek van een der verdachten. 

297. Nadat de verdachte zijne verklaring 
heeft afgelegd, kunnen de rechters en cla.arna 
achtereenvolgens de raadsman. de mede
verdachte en de officier van justitie hem 
vragen doen. 

Gedurende den verderen loop van het on
derzoek kunnen den verdachte door den voor
zitter, de rechters, den officier van justitie, den 
raadsman en den mede-verdachte vragen 
worden gedaan. 

Artikel 285, laatste lid, is van toepassing. 
298. Reeds v66r de- ondervraging van den 

verdachte overeenkomstig artikel 296 kunnen 
de voorzitter, de rechters, de officier van justitie, 
de raadsman en de mede-verdachte hem 
vragen doen. Artikel 285, laatste lid, is van 
toepassing. 

De voorzitter kan, mits met goedvinden 
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van de rechtbank, bepalen dat eenige onder
vraging van den verdachte tot diens onder
vraging overeenkomstig artikel 296 zal worden 
aangehouden. 

299. Noch de voorzitter noch een der 
rechters geeft op de t erechtzitting blijk van 
eenige overtuiging omtrent schuld of onschuld 
van den verdachte. 

300. Zoo de verda.chte de stilte of de orde 
op de terechtzitting stoort en vruchteloos door 
den voorzitter is gewaarschuwd, kan de recht
bank zijne verwijdering uit de gehoorzaal 
bevelen en, zoo noodig, bepalen dat hij geduren
de het geheel of gedeelte der zitting in ver
zekering zal worden gesteld. De beha.ndeling 
der zaak wordt voortgezet en de uitspraak 
geschiedt even als ware de verdachte t egen
woordig. 

301. De voorzitter kan, hetzij ambtshalve, 
hetzij op de vordering van den officier van 
justitie of op het verzoek van den verdachte, 
bepalen dat vragen met betrekking tot de 
geestvermogens van den verdachte buiten 
diens tegenwoordigheid zullen worden gesteld 
en behandeld, dat de officier van justitie 
of de raadsman buiten tegenwoordigheid van 
den verdachte betreffende diens geestvermo
gens het woord zal voeren of dat de verdachte 
buiten t egenwoordigheid van een of meer 
medeverdachten zal worden gehoord. 

Het laatste lid van artikel 290 is van toepas
sing. 

302. Na de ondervraging van den verdachte 
kunnen, op den voet van artikel 286, a.an de 
getuigen opnieuw vragen worden gedaan of 
stukken worden voorgelezen. 

303. Indien een verdachte of getuige de 
Nederlandsche ta.al niet verstaat, heeft het 
onderzoek niet plaats zonder bijstand van 
een tolk. 

Indien een verdachte of getuige niet of 
slechts zeer gebrekkig hooren of spreken kan, 
geschieden de vragen of de antwoorden 
schriftelijk. 

Kan de in het voorgaande lid bedoelde 
verdachte of getuige niet of slechts zeer ge
brekkig lezen of schrijven, dan wordt de 
bijstand van een daartoe geschikten persoon 
als tolk gevorderd. 

De tolk wordt, zoo noodig, vanwege den 
officier 

0

van justitie gedagvaard. 
Indien op de terechtzitting de bijstand van 

een tolk blijkt noodig te zijn, kan de rechtbank 
de dagvaarding van een tolk bevelen. 

De verdachte kan den tolk wraken, mits 
daarvoor redenen gevende. De rechtbank doet 
daarover tcrstond uitspraak. 

304. De tolk wordt, alvorens met zijne 
werkzaamheden a.an te vangen, beeedigd 
dat hij zijne taak naar zijn geweten zal ver
vullen. Artikel 216, tweede lid, betreffende 
de vervanging der beeediging door eene aan
maning, is van overeenkomstige toepassing. 

Geen der getuigen of rechters wordt a.ls tolk 
toegeh1.ten. 

305. In de geva.llen waarin de bijsta.nd 
van een tolk wordt gevorderd, wordt, op 
straffe van nietigheid, ten bezware van den 
verdachte geen acht geslagen op hetgeen ter 
terechtzitting is gesproken of voorgelezen, 
zonder voor hem vertolkt te zijn. 

30fl. De voorzitter vertoont zoo noodig 
den verdachte en den getuigen de voorwerpen 
die als stukken van overtuiging dienen, en 
hoort hen daaromtrent. 

307. Nadat, behoudens het bepaalde bij 
artikel 302, de ondervraging van den ver
dachte heeft plaats gehad, kan de officier 
van justitie het woo1·d voeren en legt hij zijne 
vordering, na voorlezing, aan de rechtbank 
over. De vordering omschrijft de straf oi 
den maatregel, indien oplegging daarvan 
wordt geeischt, en vermeldt in dat geval 
tevens, welk bepaald strafbaar feit zou zijn 
begaan. 

De verdachte kan hierop antwoorden. 
De officier van justitie kan daarna andermaal 

het woord voeren. 
Aan den verdachte wordt echter, op straffe 

van nietigheid, het recht gelaten om het laatst 
te spreken. 

Ook daarna is artikel 302 van toepassing 
en kan ook de verdachte nader worden onder
vraagd. In dat geval _kunnen de officier van 
justitie en de verdachte nogmaals, op den 
hiervoren vermelden voet, het woord voeren. 

308. Indien uit het onderzoek omstandig
heden zijn bekend geworden die, niet in de 
dagvaarding vermeld, volgens de wet tot 
verzwaring van straf grond opleveren, is de 
officier van justitie bevoegd deze alsnog 
mondeling te laste te leggen. 

309. Indien buiten het geval van het 
voorgaande artikel de officier van justitie 
oordeelt dat de telastlegging behoort te worden 
gewijzigd, legt hij den inhoud van de door 
hem noodzakelijk geachte wijzigingen schrifte, 
lijk a.an de rechtbank over, voordat hij voor 
de eerste ma.al overeenkomstig artikel 307 
het woord voert, met vordering dat die wijzi
gingen zullen worden toegelaten. 

Indien de rechtbank de vordering toewijst, 
doet zij den inhoud van de aangebrachte 
wijzigingen in het proces-verbaal der terecht -
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zitting opnemen. In geen geval worden 
wijzigingen toegelaten, a.ls een gevolg waarvan 
de telastlegging niet langer hetzelfde feit, in 
den zin van artikel 68 van het Wetboek van 
Strafrecht zou inhouden. 

310. Indien de telastlegging overeenkom
stig artikel 309 is gewijzigd, wordt aan den 
verdachte door den griffier een gewaarmerkt 
afschrift der gewij zigde telastlegging op de 
terechtzitting zelve ter hand gesteld, tenzij de 
rechtbank oordeelt dat met de uitreilcing van 
een door den griffier gewaarmerkt afschrift 
der wijzigingen kan worden volsta.an. Is 
de verdachte niet ter terechtzitting aanwezig, 
dan wordt hem de gewijzigde telastlegging 
zoo spoedig mogelijk beteckend. 

De rechtbank schorst het onderzoek voor 
een bepaalden tijd ; met toestemming van 
den verdachte ka.n echter het onderzoek 
aa.nstonds worden voortgezet. 

311. Indien a.an de rechtbank de nood
zakelijkheid blijkt van het verhoor van op de 
terechtzitting nog niet gehoorde getuigen of 
deskundigen, of van de overlegging van be
scheiden of stukken van overtuiging, die niet 
op de t erechtzitting aanwezig zijn, beveelt 
zij, zoo noodig onder bijvoeging van een bevel 
tot medebrenging, tegen een door haar te 
bepalen tijdstip de dagvaarding of schriftelijke 
oproeping dier getuigen of deskundigen of de 
overlegging van die bescheiden of die stukken 
van overtuiging. 

312. Indien eenig onderzoek door den 
rechter-commissaris noodzakelijk blijkt, stelt 
de rechtbank met schorsing der zaak tot na. 
den afloop daarva.n, onder aanduiding van 
het onderwerp van het onderzoek en, zoo 
noodig, van de wijze waa.rop dit zal zijn in 
te stellen, de stukken in handen van den 
rechter-commissaris. 

Het onderzoek geldt als een gerechtelijk 
vooronderzoek en wordt overeenkomstig de 
bepalingen van de tweede, derde, vierde en 
vijfde afdeeling van den Derden Titel van dit 
Boek gevoerd. 

on!!!~oe~~=:r h;: ;:e:~:~~t:e:: ::: ~:: 
verdachte tegen wien voorloopige hechtenis is 
bevolen, wordt ingesteld en dit niet voldoende 
op eene andere wijze kan plaats vinden, beveelt 
de rechtbank bij eene met redenen omkleede 
beslissing dat de verda.chte ter wa.arneming 
zal worden overgebracht naar eene in het 
bevel a.an te duiden inrichting tot verpleging 
of genezing bestemd. 

Het bevel wordt niet gegeven dan nadat het 

oordeel van een of meer deskundigen is inge
wonnen en de officier van justitie, de verdachte 
en zijn raadsman in de gelegenheid zijn gcsteld 
om ter zake te worden gehoord. 

Artikel 198 is van toe.passing, met dien 
verstande dat het bevel bedoeld bij het tweede 
lid van dat artikel, slechts door de rechtbank 
kan worden gegeven. 

314. Indien de rechtbank het houden van 
eene schouw of het hooren van getuigen of 
verdachten elders dan in de gehoorzaal doch 
binnen haar rechtsgebied noodzakelijk acht, 
ka.n zij t e <lien einde , met schorsing der zaak, 

bevelen dat de terechtzitting tijdelijk zal worden 
verplaatst. 

De rechtbank is bevoegd daartoe met de 
personen door haar aangewezen elke plaats 
te betreden. Artikel 147 is te haren aanzien 
van toepassing. Van het binnentreden in 
eene woning tegen den wil van den bewoner 
wordt binnen tweemaal vier en twintig uren 
proces-verbaal opgema.akt 

De rechtbank is bevoegd, naar aanleiding 
van de gesteldheid der plaats waar de tijdelijke 
terechtzitting zal worden gehouden, de noodige 
voorschriften te geven voor de wijze van 
behandeling der zaak op die terechtzitting. 

315. In a.lie gevallen waarin het onderzoek 
wordt onderbroken of voor een bepaalden 
tijd geschorst, wordt door den voorzitter a.an 
den aanwezigen verdachte en a.an de aanwezige 
getuigen, deskuncligen en tolken mondeling 
het tijdstip aangezegd, waarop zij op de te
rechtzitting zullen moeten aanwezig zijn. Die 
aanzegging geldt a.ls dagvaarding. Bij niet
verschijning van getuigen, deskundigen of 
tolken op het aa.ngewezen tijdstip is artikel 
282 van toepassing. 

De getuigen, deskuncligen en tolken, die bij 
de in het eerste lid bedoelde aanzegging niet 
op de t erechtzitting aanwezig zijn, worden, 
in geval van schorsing, voor de nadere behan
deling opnieuw gedagvaard of opgeroepen. 

Met toestemming van den officier van justitie 
en den verdachte kunnen door de rechtbank 
bepaalde getuigen, deskundigen en tolken 
worden aangewezen, wier tegenwoordigheid bij 
denadere behandeling niet meer wordtvereischt. 

316. In alle gevallen waarin het onderzoek 
voor eenen onbepaalden tijd is geschorst, 
wordt, zoodra de oorzaak der schoriing is 
vervallen, de verdachte opgeroepen en worden 
de getuigen, deskundigen en tolken opnieuw 
ter terechtzitting voor de nadere behandeling 
bepaald, gedagvaard of opgeroepen. 

Artikel 315, laatste lid, is van toepassing_ 
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Retgeen bij artikcl 265 ten opzichte van de 
da.gvaarding van den verdachte is bepaald, 
geldt hier ten aanzien van de oproeping van 
den verdachte. 

317. In alle gevallen waarin, na schorsing, 
het onderzoek op eene nadere t erechtzitting 
wordt hervat, geschiedt beteekening van de 
-clagvaarding of oproeping van nieuw bij te 
brengen, nog niet gehoorde getuigen of des• 
kundigen overeenkomstig artikel 260 of het 
laatste lid van artikel 263. 

De artikelen 263, eerstc lid, en 264 zijn van 
toepassing. 

De nieuw bijgebrachte getuigen worden op 
de getuigenlijst gebracht. 

Artikel 280, derde lid, is van toepassing. 
318. Onvernunderd het bepaalde bij het 

volgende artikel, wordt in alle gevallen waarin 
~horsing van het onderzoek plaats heeft, de 
zaak op de nadere terechtzitting hervat in den 
stand waarin zij zich op het tijdstip der schor
sing bevond. De . rechtbank is bevoegd te 
bevelen dat het onderzoek op de terecht
zitting opnieuw worde aangevangen. 

Indien, in het geval dat het onderzoek op
nieuw wordt aangevangen, een getuige, bij het 
voorgaand onderzoek gehoord, overleden is, of 
naar het oordeel der rechtbank, op de nadere 
terechtzitting niet heeft kunnen verschijnen, 
of verschenen zijnde, weigert getuigenis te 
geven, wordt de verklaring van dien getuige, 
mits op de terechtzitting voorgelezen, a.ls 
a.ldaar afgelegd aangemerkt. 

319. Indien bij de hervatting van het 
onderzoek de verdachte tegen wien v66r de 
schorsing verstek is verleend, op de terecht
zitting voor de nadere behandeling bepaald, 
verschijnt, of zich in de gevallen bij de wet 
toegelaten, door een gemachtigde la.at ver
tegenwoordigen, wordt het verleend verstek 
vervallen verklaard. 

De rechtbank kan gelasten dat bepaalde 
handelingen van onderzoek opnieuw zullen 
plaats vinden. 

Het laatste lid van het voorgaande artikel 
is van toepassing. 

320. Niettegenstaande de schorsing is de 
rechtbank bevoegd te alien tijde het onderzoek 
op de terechtzitting voor bepaalde spoedeischen
de maatregelen tijdelijk t e heropenen. 

De artt. 316, 317 en 318 zijn van toepassing. 
321. Indien buiten het geval van artikel 272 

f van artoikel 319 de verdachte t egen wien 
verstek is vel'leend, gedurende het onderzoek 
op de terechtzitting verschijnt of zich in de 
gevallen bij de wet toegelaten, door een ge-

11'.l21. 

machtigde laat vertegenwoordigen, kan de 
rechtbank het ver8tek vervallen verklaren. In 
dat geval wordt het onderzoek opnieuw aan
gevangen, hetzij dadelijk, hetzij op eene nader 
te bepalen terechtzitting. 

Het laatste lid van artikel 318 is van toepas
sing. 

322. De griffier houdt het proces-verbaal 
der t erechtzitting, waarin achtereenvolgens 
aanteekening geschiedt van de in a.cht genomen 
vormen en van al hetgeen met betrekking tot 
de zaak op de terechtzitting voorva.lt. 

Het behelst tevens den zakelijken inhoud 
van de verklaringen der getuigen, deskundigen 
en verdachten. Indien de officier van ju~titie 
vordert of de verdachte verzoekt dat eenige 
verkla.ring woordelijk zal worden opgenomen, 
wordt daa.raan, voor zoover de verklaring 
redelijke grenzen niet overschrijdt, op last van 
den voorzitter zooveel mogelijk voldaan en 
daarvan voorlezing gedaan. Acht de officier 
van justitie of de verdachte de verklaring niet 
voldoende weergegeven, da.n beslist de recht-
bank. · 

De voorzitter ka.n gelasten dat in het proces
verbaa.l van eenige bepaalde omstandigheid 
verklaring of opgave a.a.nteekening zal worden 
gedaan. 

Gelijke aa.nteekening geschiedt, wanneer een 
der rechters het verlangt, of op de vordering 
van den officier van justitie of op het verzoek 
van den verda.chte. 

323. Het proces-verbaol wordt door den 
voorzitter en den griffier va.stgesteld en zoo 
spoedig mogelijk na de sluiting van het onder
zoek ter terechtzitting onderteekend. Is Mn 
hunner of zijn beiden daartoe buiten staa.t, 
dan wordt daarvan a.an het slot van het proces
verbaa] melding gema.akt. 

324. Tot het nemen van elke rechterlijke 
beslissing op grond van de bepalingen van dezen 
Titel kan door den officier van justitie eene 
vordering en door den verdachte een verzoek 
tot de rechtbank worden gedaan, tenzij uit 
eenige bepaling het tegendeel volgt. 

325. Alvorens te beslissen op eenig verzoek 
of verzet van den verdachte, hoort de recht
bank den officier van justitie. Alvorens 
t e beslissen op eenige vordering of op eenig 
verzet van den officier van justitie, stelt de 
rechtbank den verdachte, indien deze tegen
woordig is, of diens raadsman in de gelegenheid 
het woord te voeren. 

326. Weigering of verzuim om t e beslissen 
over eene vordering of een verzet van den 
officier van justitie of een verzoek of verzet 

5 
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va.n den verda.chte, strekkende om gebruik te 
ma.ken van eene bevoegdheid of va.n een recht 
door de wet toegekend, heeft nietigheid ten 
gevolge. 

327. Elke bevoegdheid a.an den verdachte 
bij dezen Titel toegekend, komt ook toe a.an 
di ens raadsman. 

In a lle gevallen wa.arin bij dezen Titel de 
toestemming of het hooren van den verda.chte 
of diens raadsman wordt gevorderd, geldt dit 
a.Ileen ten a:mzien van den op de terechtzitting 
a.a.nwczigan verda.chte of ra.adsman. 

TWEEDE AFDEELINO. 

Be/,eedigde '[Y-1,rtij. 

328. De beleedigde partij kan zich ter zake 
van hare vordering tot schadevergoeding in 
het geding over de strafzaak voegen. 

De ,-o~ging geschiedt op de terechtzitting 
door eene opgave van den inhoud der vordering, 
uiterlij k v66rdat J.e officier van justitic zijne 
vordering ingevolge artikcl 307 overlegt. 

Zij die om in een burgerlijk geding in rechten 
te verschijnen, bijsta.nd behoeven of vertegen
woordigd moeten worden, hebben, om zich in 
het strafgeding te voegen, dien bijstand of 
die vertegenwoordiging van noode. Ten aan
zien van den verdachte zijn de bepalingen 
betreffende den bijstand of de vertegenwoor
diging, noodig in burgerlijke zaken, niet van 
toepassing. 

329. De beleedigde partij kan zich doen 
vertegenwoordigen of doen bijstaan door een 
advocaat . 

Nadat de zaak ter terechtzittlng is a.a.nhangig 
gemaakt, kan zoowel de beleedigde partij a.ls 
haar advoca.at ter griffie inzage nemen van de 
processtukken, zonder de voortzetting der zaak 
op t e houden. 

De beleedigde partij kan van dez!l stukken, 
voor zoover zij dit verlangt, te haren koste 
afschriften doen nemen. 

Bij onvermogen'., ter beoordeeling van de 
rechtbank, kan deze gelasten dat de afschriften, 
welke de beleedigde partij noodig heeft, koste
loos worden afgegeven. 

330. De beleedigde partij mag tot bewijs 
van de geleden schade of van het bedrag daar
van stukken overleggen, doch geene getuigen 
of deskundigen aanbrengen. 

331 . De beleedigde pa.rtij of haar advocaat 
kan a.an de getuigen en deskundigen vragen 
doen, doch a.Ileen betreffende de geleden schade 
of het bedrag daarvan. 

De ondervraging der getuigen en deskundigen 
door de beleedigde partij of haar advoca.at 

geschiedt door tusschenkomst van den voor
zitter, tenzij de rechtbank toestaat dat zij 
zonder die tusschenkomst zal geschieden . De 
toestemming kan steeds worden ingetrokken . 

De rechtbank kan beletten dat a.an eenige 
vraag door of namens de l;>eleedigde partij 
gedaan, gevolg wordt gegeven . 

332. De beleedigde partij kan haren eisch 
toelichten of doen toelichten, nadat de officier 
van justitie zijne vordering ingevolge artikel 
307 heeft overgelegd. Zij heeft andermaa.l 
het woord, na.da.t de officier van justitie in de 
gelegenheid is gesteld ten tweeden male het 
woord t e voeren. 

333. De rechtbank doet over de vordering 
van de beleedigde partij gelijktijdig met de 
strafzaak uitspraak. 

De vordering zal a.Ileen ontvankelijk zijn. 
indien den verdachte eenige straf of maatregel 
wordt opgelegd. 

Bij toewijzing der vordering veroordeelt de 
rechtbank den verdachte geheel of ten deele 
in de kosten door de beleedigde partij gemaakt 
en ten behoeve van de tenuitvoerlegging nog 
te ma.ken. 

Hieronder zijn niet begrepen de kosten welke 
de rechtbank verklaart noodeloos te zijn ge
maa.kt. 

Bij geheele of gedeeltelijke ontzegging ver
oordeelt de rechtbank de beleedigde partij 
geheel of ten deele in de kosten door den 
verdachte te zijner verdediging tegen de 
vordering gemaakt, met uitzondering van die 
kosten welke de rechtbank verklaart noodeloo~ 
te zijn gemaakt. 

In het geval bedoeld bij artikel 345, tweede 
lid, kan a.an de beleedigde partij de vordering 
slechts tot zoodanig beloop worden toegewezen, 
a.ls waartoe de kantonrechter gelijktijdig met 
de strafza.ak had kunnen uitspraak doen. 

DERDE AFDEELING. 

Bewij•. 

334. Het bewijs dat de verdachte het te
lastegelegde feit heeft begaan, kan door den 
rechter slechts worden aangenomen , indien 
hij daarvan uit het onderzoek op de terecht
zitting door den inhoud van wettige bewijs
middelen de overtuiging heeft bekomen. 

335. Als wettige bewijsmiddelen worden 
alleen erkend: 

1°. eigen waarneming van den rechter; 
2°. verklaringen van den verdachte ; 
3°. verklaringen van een getuige ; 
4°. vcrkla ringen van een deskundige; 
5°. schriftelijke bescheiden. 
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Feiten of omstandigheden van algemeene 
bekendheid behoeven geen bewijs. 

33ij. Onder eigen waarneming van den 
rechter wordt verstaan die welke bij het onder 
zoek op de terechtzitting door hem persoonlijk 
is geschied. 

337. Onder verklaring van den verdachte 
wordt verstaan zijne bij het onderzoek op de 
terechtzitting gedane mededeeling van feiten 
of omstandigheden, hem uit eigen wetenschap 
bekend. 

Z~jne verklaring kan alleen te zijnen aanzien 
gelden. 

Het bewijs dat de verdachte het telastegeleg
de feit heeft begaan, kan door den rechter niet 
uitsluitend worden aangenomen op de verklaring 
van den verdachte. 

338. Onder verklaring van een getuige 
wordt verstaan zijne bij het onderzoek op de 
terechtzitting gedane mededeeling van feiten 
of omstandigheden, welke hij zelf waargenomen 
of ondervonden heeft, met uitdrukkelijke 
opgave van de redenen van wetenschap. 

Het bewij s dat de verdachte het telaste
gelegde feit heeft begaan, kan door den rechter 
niet uitsluitend worden aangenomen op de 
verklaring van een getuige. 

339. Onder verklaring van een deskundige 
wordt verstaan zijn bij het onderzoek op de 
terechtzitting medegedeeld, met redenen om
kleed gcvoelen betreffende hetgeen zijne weten
schap hem leert omtrent datgene wat aan zijn 
oordeel onderworpen is. 

340. Onder schriftelijke bescheiden worden 
verstaan: 

1°. geschriften in den wettelijken vorm 
opgemaakt door colleges of personen, die daar
toe bevoegd zijn ; 

2°. processen-verbaal in den wettelijken 
vorm opgemaakt door opsporingsambtenaren 
die daartoe bevoegcl zijn, en behelzende hunne 
mecledeeling van feiten of omstandigheden, 
door den ambtenaar zelf waargenomen of 
ondervonden , met uitdrukkelijke opgave van 
de redenen van wetenschap; 

3°. geschriften opgemaakt door openbare 
colleges of ambtenaren, betreffende onder
werpen behoorende tot den onder hun beheer 
gestelden dienst, en bestemd om tot bewijs 
van eenig feit of van eenige omstandigheid te 
dienen; 

4°. verslagen van deskundigen behelzende 
hun met redenen omkleed gevoelen betreffende 
hetgeen hunne wetenschap hen leert omt rent 
clatgene wat aan hun oordeel onderworpen is ; 

5°. alle andere geschriften; doch deze kunnen 

alleen gelden in verband met den inhoud van 
andere bewijsmiddelen. 

Het bewijs dat de verdachte het telastege
egde feit heeft gepleegd, kan door den rechter 

worden aangenomen op het proces-verbaal 
van een opsporingsambtenaar. 

Vlll:RDE AFDKELING . 

Beraads/,aging en uitspraak. 

341. Na afloop van het onderzoek wordt 
dit door den voorzitter ge.sloten verklaard en 
wordt hetzij aanstonds de uitspraak gedaan, 
hetzij door den voorzitter mondeling medege
deeld, wanneer zij, volgens de bepaling cler 
rechtbank zal plaa ts vinden. 

Te bepaaiden tijde kan de uitspraak monde
ling tot een naderen dag worden uitgesteld . 
De uitspraak kan, op straffe van nietigheid, 
niet vervroegd worden , tenzij zij gedaan wordt 
in tegenwoordigheid van den verdachte. 

In geen geval mag de uitspraak later plaats 
vinden clan op den veertienden dag na cl., slui
ting van het onderzoek. 

Heeft de uitspraak alsclan niet plaats gehad, 
clan wordtde zaak op de bestaande telastlegging 
door hetzelfde college opnieuw onderzocht. 

342. Ingeval onder de beraadslaging blijkt 
dat het onderzoek niet volledig is geweest, 
kan de rechtbank op de terechtzitting bevelen 
dat op eene door haar te bepalen terechtzitting 
het onderzoek worde hervat. 

Bij het bevel worden tevens aangewezen de 
getuigen, deskundigen en tolken, wier verhoor 
of tegenwoordigheid, of de bescheiden of 
stukken van overtuiging, welker inzage of be
zichtiging de rechtbank noodig acht. 

In dit geval wordt gehandeld als ware het 
onderzoek voor onbepaalden tijd geschorst, 
met dien verstande dat de verplichte oproeping 
alleen betreft den verdachte en de in het bevel 
aangewezen getuigen, deskundigen en tolken. 

343. Ook kan, in het geval bij het eerste 
lid van het voorgaande artikel bedoeld, de 
rechtbank overeenkomstig de bepalingen van 
artikel 312 een onderzoek door den rech ter
commissaris doen plaats vinden. 

In dit geval wordt gehandeld als ware het 
onderzoek voor onbepaalden tijd geschorst. 

344. De rechtbank onderzoekt op den 
grondslag der telastlegging en naar aanleiding 
van het onderzoek op de terechtzitting de 
geldigheid der dagvaarding, hare bevoegdheid 
tot kennisneming van het telastegelegde feit 
en de ontvankelijkheid van den officier van 
justitie en of er redenen zijn voor schorsing der 
vervolging. 
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345. Indien het onderzoek in het voorgaande 
artikel bedoeld, daartoe aanleiding geeft, 
spreekt de rechtbank uit de nietigheid der 
dagvaarding, hare onbevoegdheid, de niet
ontvankelijkheid van den officier van justitie 
of de schorsing der vervolging. 

Niettemin wordt eene onbevoegdverklaring 
niet uitgesproken, indien het feit tot de kennis

. neming van den kantonrechter behoort en de 
verdachte daarop geen beroep heeft gedaan. 

346. Indien het · onderzoek in artikel 344 
bedoeld, niet \eidt tot toepassing van artikel 345, 
eerste lid, beraadslaagt de rechtbank op den 
grondslag der telastlegging en naar aanleiding 
van het onderzoek op de t erechtzitting over 
de vraag of bewezen is dat het feit door den 
verdachte is begaan, en, zoo ja, welk strafbaar 
feit het bewezen verklaarde volgens de wet 
oplevert ; indien wordt aangenomen. dat het 
feit bewezen en stra.fbaar is, dan beraadslaagt 
de rechtbank over de strafbaarheid van den 
verdachte, over de oplegging van straf of 
maatregel, bij de wet bepaald, en, indien artikel 
37, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht 
toepasselijk is, of er redenen zijn tot het geven 
van den last, in het tweede lid van dat artikel 
genoemd. 

347. Acht de rechtbank het t elastegelegde 
feit bewezen, het te zijn een strafbaar feit en 
den verdachte deswege strafbaar, dan legt zij 
op de straf of den maatregel, op het feit ge
steld. 

348. Acht de rechtbank niet bewezen dat de 
verdachte het hem telastegelegde feit heeft 
begaan, aan spreekt zij hem vrij. 

Acht de rechtbank het feit bewezen, doch 
dit niet te zijn een strafbaar feit of den ver
dachte deswege niet strafbaar, dan ontslaat 
zij hem van alle rechtsvervolging te dier zake. 
In het geval bedoeld bij artikel 37, eerste lid, 
van het Wetboek van Strafrecht, wordt, zoo 
noodig, de last gegeven, in het tweede lid van 
dat artikel genoemd. 

349. In het geval van oplegging van straf 
of maa.tregel, van vrijspraak of ontslag van 
alle rechtsvervolging, beveelt de rechtbank 
na.t, rlA voorwernen die a.ls stukken van over
tuiging hebben gediend, na verloop van acht 
dagen nadat het vonnis in kracht van gewijsde 
zal zijn gegaan, aan den met name in het vonnis 
te vermelden persoon die de voorwerpen als 
stukken van overtuiging heeft overgelegd of bij 
wien zij zijn in beslag genomen, zullen worden 
a.fgegeven, tenzij da.arop door den eigenaar of 
rechthebbende binnen den voormelden termijn 
onder den griffier beslag is gelegd overeenkom-

stig de voorschriften van het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering. 

De bepaling van het voorgaande lid geldt 
niet, indien de rechtbank beslist, dat de voor
werpen door misdrijf aa.n den eigena.ar of 
rechthebbende zijn onttrokken, of indien zij 
beslist, dat die voorwerpen geheel .of gedeelte
lijk geacht moeten worden voor de door misdrijf 
verkregene in de pla.ats te zijn getreden ; in die 
gevallen Iran zij, al of niet voorwaardelijk en 
onverminderd overigens ieders rechten, de 
afgifte gelasten aan den met name in het vonnis 
te vermelden persoon a.an wien de voorwerpen 
wederrechtelijk zijn of geacht worden te zijn 
onttrokken, en bepaalt zij, indien de hoogere 
waarde der in de plaats getreden voorwerpen 
na.ar haar oordeel dit noodig maakt, zoo noodig 
.;.a verhoor van den belanghebbende ter 
terechtzitting, de wijze waarop de afdoening 
za.l pla.ats vinden. 

350. De vernietiging of onbruikbaarmaking 
van werktuigen of andere voorwerpen, ver
vaardigd, geschikt gemaakt of gediend heb
bende tot het begaa.n van een strafbaar feit, 
of die het voorwerp van het begane strafbare 
feit uitmaken, kan bij de uitspraak op gronden 
aan het algemeen belang ontleend, worden 
gelast . 

351. Indien eene uitspraak bij verstek is 
gedaan, kan, nadat deze uitvoerbaar is gewor
den, de beslissing der rechtbank ten aanzien 
van de stukken van overtuiging worden uit
gevoerd, na.dat van die stukken, indien de 
uitspraak nog niet in kra.cht van gewijsde is 
gegaan, eene nauwkeurige beschrijving door 
den griffier is opgema.a.kt en op de griffie neder
gelegd. 

De r echtbank kan van de terugga.ve of 
vernietiging overeenkomstig het voorgaa.nde 
lid uitzonderen zooda.nige voorwerpen, als zij 
noodig vindt. 

352. Indien de rechtba.nk va.lschheid in 
authentiek geschrift aanneemt, verklaart zij 
bij de uitspra.ak het geheele stuk va.lsch, of 
wijst zij aan waa.rin de valschheid bestaat. 

Zoodra het von is in kracht van gewijsde 
is gaga.an, stelt de griffier eene door hem 
onderteekende a.a.nteekening op het stuk, 
houdende dat dit geheel of gedeeltelijk is 
valsch verklaard en vermeldende het vonnis 
waarbij dit is geschied. 

Grossen, a.fschriften of uittreksels van het 
stuk worden niet uitgegeven, da.n met bijvoe
ging van de da.a.rop gestelde a.anteekening. 

353. H et vonnis behelst voor zooveel moge
! lijk na.a.m en voorna.men, leeftijd, geboorte-
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plaats, beroep en woon- of verblijfplaats van heid der rechtbank om over de vordering te 
den verdachte. oordeelen of niet-ontvankelijkheidder beleedigde 

Het bevat voorts, op straffe van nietigheid, partij wordt uitgesproken, ook in de beslissing 
de namen der rechters door wie het is gewezen der rechtbank over de vordering en over de 
en den <lag van de uitspraak. verwijzing in de kosten door die partij en den 

354. In de gevallen van artikel 345, eerste verdachte gemaakt. 
lid, bevat het vonnis de daarbij vermelde 358. Het vonnis wordt door den voorzitter 
beslissingen. of door een der rechters, die over de zaak heeft 

In de andere gevallen bevat het vonnis de geoordeeld, uitgesproken in eene openbare 
beslissing der rechtbank over de punten, bij zitting der rechtbank, samengesteld uit drie 

·a rtikel 346 vermeld. leden, in tegenwoordigheid van den officier 
Wordt, in strijd met het te dien aanzien van justitie en van den griffier. 

door den verdachte uitdrukkelijk voorgedragen H et niet nakomen van het voorgaande lid 
verweer, artikel 345, eerste lid, niet toegepast heeft nietigheid ten gevolge. 
of aangenomen dat het bewezen verklaarde 359. De verdachte die zich ter zake van het 
een bepa,ald strafbaar feit oplevert of dat een ter terechtzitting onderzochte feit in voorloopige 
bepaalde strafverminderings- of strafuitslui - · hechtenis bevindt, is bij de uitspraak tegen
tingsgrond niet aanwezig is, -dan geeft het woordig, tenzij hij daartoe buiten staat is of 
vonnis daaromtrent bepaaldelijk eene beslis- hlj mondeling of schriftelijk te kennen heeft 
sing. gegeven weg te willen blijven . 

Het vonnis vermeldt verder, ingeval van I s zoodanige verdachte tot het bijwonen 
oplegging van straf of maatregel, de wettelijke der uitspraak buiten staat, dan wordt ten 
voorschriften wa.arop deze is gegrond. spoedigste het vonnis hem ter plaatse waar 

Alles op straffe van nietigheid. hij wordt gevangen gehouden, door den griffier 
355. H et vonnis bevat den inhoud van de voorgelezen, met de kennisgeving in het vol

bewijsmiddelen, voor zoover deze tot bewijs gentle artikel voor den voorzitter voorgeschre
van het telastegelegde dient. ven. Van een en antler wordt door den grif

De beslissingen vermeld in de a rtikelen 345, fier op het vonnis melding gemaakt. 
eerste lid, en 354, tweede en derde lid, zijn met 360. Indien de verdachte bij het uitspreken 
redenen omkleed. van het vonnis tegenwoordig is, geeft de voor-

De beslissing dat het feit door den verdachte zitter hem daarbij mondeling kennis van het 
is begaan, moet steunen op daartoe redenge- rechtsmiddel dat tegen het vonnis openstaat, 
vende feiten of omstandigheden, als zoodanig en van den terrnijn binnen welken dat rechts-
in het vonnis a.angewezen . middel kan worden aangewend. 

Het vonnis geeft voorts de bijzondere redenen 361 . Het vonnis wordt binnen tweemaal 
op, die de straf hebben bepaald of tot den vier en twintig uren na de uitspraak onder-
maatregel hebben geleid. teekend door de rechters die over de zaa,k 

Alles op straffe van nietigheid. hebben geoordeeld, en door den griffier die 
356. Indien het bewijs mede wordt aange- bij de beraadslaging tegenwoordig is geweest. 

nomen op de verklaring van een getuige, als Zoo Mn of meer hunner daartoe buiten 
bedoeld bij artikel 216, tweede lid, geeft het staat zijn, wordt hiervan aan het slot van het 
vonnis daarvan in het bijzonder reden . vonnis melding gemaakt. 

Indien na schorsing der vervolging wegens Zoodra het vonnis is geteekend en in ieder 
een geschilpunt van burgerlijk recht van de geval na afioop van den terrnijn in het eerste 
uitspraak van den burgerlijken rechter wordt lid vermeld, kan de verdachte of zijn raadsman 
afgeweken, geeft het vonnis ook daarvan in het daarvan en van het proces-verbaal der terecht-
bijzonder reden. zitting kennis nemen. 

Alles op straffe van nietigheid. 362. Indien de verdachte bij het vonnis bij 
357. Heeft de beleedigde partij zich in het verstek gewezen, niet van geheele telastlegging 

geding gevoegd, dan beraadslaagt de recht- is vrijgesproken, wordt eene mededeeling van 
bank mede over hare bevoegdheid om over de de beslissing door de rechtbank overeenkomstig 
vordering te oordeelen, over de ontvankelijk- de artikelen 345,347 of 348, tweede lid, gegeven, 
heid dier •partij, over de gegrondheid harer vanwege den officier van justitie zoo spoedig 
vordering, en over de verwijzing in de kosten mogelijk aa.n den verdachte beteekend. Deze 
door die partij en den verdachte gemaakt. I bepaling geldt niet ten aanzien van den ver-

Het vonnis houdt alsdan, tenzij onbevoegd- da.chte wien, voor zooveel betreft het rechts-
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geding bij verstek, de da.gva.a.rding om ter 
terechtzitting te verschijnen in persoon is 
beteekend. De mededeeling vermeldt den 
rechter die het vonnis gewezen heeft, de dag
teekening va.n het vonnis, de in het vonnis 
voorkomende rechtskundige bena.ming va.n 
het stra.fba.re feit met vermelding omstreeks 
welken tijd en wa.a.r t er pla.a.tse dat feit begaan 
zou zijn, en, voor zooveel in het vonnis vermeld, 
na.a.m en voornamen, leeftijd, geboorteplaats, 
beroep en woon- of verblijfplaats van den ver
dachte. 

De mededeeling wordt in a.lie gevallen wa.a.rin 
de officier van justitie dit bepa.a.lt, en overigens 
zooveel mogelijk a.an den pedoon va.n den 
verdachte beteekend. De officier va.n justitie 
kan liet beteekenen van de mededeeling mede 
opdragen aan de marechaussee, zoomede a.an 
a.lie a.mbtenaren va.n gemeentepolitie. De 
officieren en onderofficieren der marechaussee, de 
burgemeesters en de commissa.rissen van 
politie verleenen daa.rtoe hunne t usschenkomst. 

I s ten a.a.nzien van den verdachte artikel 14a 
van het Wetboek va.n Strafrecht toegepast, 
da.n vermeldt de mededeeling bovendien a.He 
tot het in da.t artikel bedoelde bevel betrek
kelijke beslissingen en geschiedt de beteeke
nin~ niet anders da.n aa.n hem in persoon. 

TITEL VII. 

R echtsgeding bij het kant<?1igerecht. 

363 . De gewone terechtzittingen van het 
ka.ntongerecht vinden pla.a.ts : 

bij ka.ntongerechten in gemeenten met 
100000 of meer inwoners ten m nste driemaal 
in de week; 

bij de verdere kantongerechten der eerste 
en bij die der tweede kla.sse ten minste eenma.a.J 
in de week; 

bij de overige ka.ntongerechten ten minste 
eenmaal in de veertien dagen. 

364. De zaak wordt bij het kantongerecht 
vanwege het openba.ar mini sterie ter terecht
zitting aa.nhangig gema.akt : 

h etzij door oproeping ; 
hetzij door dagvaarding. 
365. H et aanhangig ma.ken door oproeping 

kan geschieden bij a.lie strafba.re feiten wa.arbij 
dit niet uitdrukkelijk is uitgesloten. De 
uitsluiting geschiedt door den Minister va.n 
Justitie die, op voordra.cht van den officier 
van justitie, voor elk kanton van de uitgesloten 
feiten eene lijst doet opstellen en openbaar 
ma.ken. 

Het openba.a.r ministerie bij de ka.ntonge
rechten kan t en a.a.nzien van het a.I of niet 

aanhangig ma.ken door oproeping a.an de 
opsporingsambtenar n de noodige algemeene 
of bijzondere voorschriften geven. 

366. H et aanhangig ma.ken der zaak door 
oproeping ka.n pla.ats vinden ingeval van 
ontdekking op heeter daad door een opspo-
1·ingsambtenaar en bestaat in de onverwijlde 
uitreiking door dezen a.an den verdachte van 
eene oproeping om te verschijnen op ecne 
daarin vermelde terechtzitting van het kanton
gerecht ; bij de uitreiking aan den ve1·dachte 
worden inhoud en strekking der oproeping 
hem, zoo mogelijk, mondeling kortelijk toege
licht . 

Is eene onverwij lde aanbieding niet mogelijk, 
da.n kan de oproeping van den opsporingsambte
na.ar a lsnog door een diena.a.r der openbare 
macht a.an den persoon va.n den verdachte of 
te zijner woon- of verblijfpla.ats a.an een zijner 
huisgenooten worden aa.ngeboden, mit niet 
la ter dan den da.g volgende op dien waa.rop 
het feit ontdekt is. 

Wordt de a.a.ngeboden oproeping niet aa.n
genomcn, da.n wordt zij nicttemin gea.ch t den 
verdachte op het oogenblik der aanbieding 
te zijn uitgereikt. De oproeping wordt hem 
in da. t geval onverwijld over de post toegezonden. 

Van het uitreiken, het niet a.a.nnemen en 
de redenen daarvan, en van het toezenden 
over de post wordt een proces-verbaa.l opge
maa.kt, dat bij de proces tukken wordt ge
voegd. 

367. De oproeping geschledt tegen den 
da.g der eerste gewone terechtzitting van het 
kantongerecht, welke gehouden wordt nadat 
vijf dagen sedert den dag der uitreiking zullen 
zijn • verstreken. Voor zoover betreft de 
ka.ntongerechten in gemeenten met 100,000 
of meer inwoners, bedraa.gt die termijn drie 
clagen. De genoemde termijnen kunnen voor 
bepaa.lde zaken bij de voorschriften bedoeld 
in artikel 365, laatste lid, worden verkort of 
verlengd 

De oproeping behelst eene korte aa.nduiding 
van het ontdekte feit, onder vermelding om
streeks welken tijd en waa.r ter pla.atse het 
begaan zou zijn. 

Zij wordt door den opsporingsa.mbtenaar 
gedagteekend en onderteekend. 

Bij diens pro es-verbaal wordt ecn dubbel 
der oproeping overgelegd. 

:Niet-nakoming van het eerste, tweede of 
derde lid van dit a.rtikel heeft nietigheid der 
oproeping ten gevolge. 

368. Indien het openba.a.r ministerie bij 
et kantongerecht aa.nvankelijk van meening 
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is dat de zaak niet verder behoort te worden j In geval van verstek kan de mondelinge 
vervolgd, of oordeelt dat zij niet bij oproeping uitspraak worden uitgesteld . 
. aanhangig dient te worden gemaakt, geeft Zoodra het proces-verbaal der terechtzitting, 
het den verdachte zoo spoedig mogelijk, op de waarin het vonnis is opgenomen, is geteekend, 
wijze door het openbaar ministerie te bepalen, kan de verdachte of zijn raadsman daarvan 
"k.ennis dat de oproeping wordt ingetrokken. kennis nemen. 

Indien het openbaar ministerie oordeelt dat 375. De kantonrechter is bevoegd, hetzij 
de zaak op eene latere terechtzitting moet ambtshalve, hetzij - op de vordering van het 
worden aangebracht, doet het door een dienaar openbaar minfsterie of op het verzoek van 
der openbare macht a.an den persoon van den den verdachte of diens raadsman, t e bepalen 
verdachte of te zijner woon- of verblijfplaats dat schriftelijk vonnis zal worden gewezen; 
aan een zijner huisgenooten aanbieden eene in dit geval is het voorgaande artikel niet van 
schriftelijke mededeeling vermeldende die latere toepassing en kan de uitspraak worden uit-
terechtzitting. gesteld. 

Artikel 366, derde en vierde lid, zijn van 376. In de gevallen waarin de uitspraak 
overeenkomstige toepassing. wordt uitgesteld, wordt zij in geen geval 

369. H et formulier der oproepingen en de bepaald later dan op den zevenden dag na de 
verdere voorschriften ter uitvoeriug van de sluiting van het onderzoek . 
.artikelen 365, 366, 367 en 368, worden vastge- 377. Op het rechtsgeding bij het kantonge-
·steld bij algemeenen maatregel van bestuur. recht zijn overigens de voorafgaande twee 

370. Ingeval de schriftelijke mededeeling Titels van overeenkomstige toepassing, be
bedoeld bij het tweede lid van artikel 368, of houdens de navolgende uitzonderingen : 
de oproeping niet of niet overeenkomstig 1 °. De termijn van dagvaarding is ten 
eenig voorschrift der artikelen 366 en 368 is minste vijf dagen of, indi en door den rechter
uitgereikt, aangeboden of toegezonden, is comrnissaris overeenkomstig den Zevenden 
daarvan nietigheid der oproeping het gevolg. Titel van het Vierde Boek bevelen tot hand
Het niet nakomen van het voorschrift der having der openbare orde zijn gegeven, ten 
Jaatste zinsnede van het eerste lid van artikel minste twee dagen. 
366 heeft geen nietigheid ten gevolge. 2°. De verdachte kan, tenzij hij vervolgd 

371. Indien de zaak aanhangig is gemaakt wordt ter zake van misdrijf of de kantonrechter 
door oproeping, is artikel 271 betreffende het beveelt dat hij in persoon zal verschijnen, 
verstek van toepassing. zich op de terechtzitting doen vertegenwoor-

372. Op de terechtzitting zal het openbaar digen door een advocaat, indien deze aldaar 
ministerie, v66r den aanvang van het onderzoek, verklaart daartoe bepaaldelij k gevolmachtigd 
ter zake van het feit in de oproeping aangeduid, te zijn, of wel door een daartoe bij bijzondere 
overleggen eene schriftelijke telastlegging, volmacht schriftelijk gemachtigde. 
,ten aanzien waarvan art ikel 261 van overeen- 3°. De bepalingen betrekkelijk de beteeke
komstige toepassing is. Die telastlegging ning en de voorlezing van de lijsten der weder
wordt door het openbaar ministerie voor- zijdsche getuigen en deskundigen, het gerech
gelezen en beantwoordt, behoudens verbetering telijk vooronderzoek, de voordracht der zaak 
of aanvulling, op straffe van nietigheid aan door het openbaar ministerie, de voorloopige 
de korte aanduiding van het feit in de oproeping; hechtenis en het bezwaarschrift t egen de 
zij geldt, wat betreft den grondslag voor de dagvaarding, zijn niet toepasselijk. 
verdere vervolging, als dagvaarding. 5°. In geval van artikel 291 wordt geen 

Aan den verdachte wordt door den griflier gerechtelijk vooronderzoek gelast, doch wor
een door dezen gewaarmerkt afschrift der den de stukken toegezonden aan den oflicier 
schriftelijke telastlegging op de terechtzitting van justitie bij de rechtbank, bevoegd tot 
zelve ter hand gesteld. kennisneming van het misdrijf. 

373. Indien de verdachte aannemelijk maakt 6°. Indien tegen den verdachte verstek is 
dat hij, ten gevolge van de wijze der aanduiding verleend, kan in de plaats der voorlezing van 
van het feit in de oproeping, in het belang de telastlegging, verklaringen,processen-verbaal, 
zijner verdediging uitstel behoeft, schorst de verslagen van deskundigen o{ andere stukken 
kantonrechter het onderzoek voor een be- vermeld in artikel 295, treden eene op last van 
pa.a.Iden tijd. den kantonrechter gedane aanteekening in het 

374. De kantonrechter geeft onmiddellijk proces-verbaal der terechtzitt,ing van de 
na de sluiting van het onderzoek op de terecht- overlegging dier stukken. 
zitting mondeling vonnis. 7°. Indien mondeling vonnis wordt gewezen, 
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blijven de artikelen 353 en 355, derde en vierde I 379. Na de beteekening van eene mede
Iid, buiten toepassing en wordt het vonnis in deeling, als bedoeld in· artikel 362, of, indien 
het proces-verbaal der terechtzitting opgeno- zoodanige mededeeling niet behoeft te geschie
men. den, na de uitspraak Iran het vonnis of arrest 

8°. Indien de kantonrechter of de plaats- bij verstek gewezen, worden ten uitvoer ge
vervanger die over de zaak geoordeeld heeft, legd. 
tot de uitspraak van het schriftelijk vonnis Door het verzet wordt de tenuitvoerlegging 
buiten staat is, geschiedt zij, in hJt eerste van het vonnis of arrest geschorst of opge
geval door een plaatsvervanger en! in het schort. Deze bepaling geldt niet ten aanzien 
tweede geval, door den kantonrechter of een van een verzet waarvan naar het oordeel van 
a,nderen plaatsvervanger. het openbaar ministerie vaststaat dat het na 

9°. In geval vo.n veroordeeling wegens het verstrijken van den daarvoor gestelden 
overtreding van artikel 439, 1°. van het Wet_- terrrujnisgeda.an,tenzijopverzoekvandengene 
boek van Strafrecht beveelt de kantonrechter die in verzet gekomeu is, en na zijn verhoor, 
in het vonnis, dat de in dat artikel bedoelde indien hij dit bij dat verzoek heeft gevraagd, 
goederen welke als stukken van overtuiging de voorzitter van het gerecht dat, of de kan
gediend hebben, voor zoover zij bij den ver- tonrechter die het vonuis of arrest heeftgewezen, 
oordeelde werden inbeslaggenomen, aan het anders bepaalt. 
militair gezag zullen worden uitgeleverd. Bevelen bij het vonnis of arrest verleend, 

10°. In het exploot van dagvaarding zoo- welke dadelijk uitvoerbaar zijn, blijven dit 
mede in de oproeping bedoeld bij artikel 364, ecbter niettegenstaande verzet. 
wordt de bevoegdheid vermeld, den verdachte 380. Het verzet brengt van rechtswege 
bij artikel 74 van het Wetboek van Strafrecht- dagvaarding mede tegen de eerste gewone 
verleend. terechtzitting welke gehouden wordt nadat 

DERDE BOEK. 

Rechtsmiddelen. 

A. Gewone rechtsmiddelen. 

TITEL I. 

Verzet tegen eindiiitBpraken. 

378. Tegen bet bij verstek gewezen vonnis 
of arrest, als einduitspraak gegeven, kan 
degene die daarbij niet van de geheele telast
legging is vrijgesproken, nocb daaraan geheel 
of gedeeltelijk heeft voldaan, verzet doen 
uiterlijk binnen den tijd van veertien dagen 
na dien waarop eene mededeeling, als bedoeld 
in artikel 362, a.an hem in persoon is beteekend,
doch in geen geval later dan uiterlijk binnen 
driemaal vier en twintig uren nadat hij t er 
uitvoering van bet bij verstek gewezen vonnis 
of arrest is aangehotlden. I s, voor zooveel 
betreft bet rechtsgeding bij verstek, de · dag
vaa.rding om ter terechtzitting te ·verschijnen 
aan den persoon van den verdachte beteekend. 
dan kan deze niet later verzet doen dan uiter 
lijk binnen veertien dagen na de uitspraak 
van bet vonnis of arrest bij verstek gewezen. 
Het verzet geschiedt bij exploot beteekend a.an , 
bet openbaar ministerie bij bet gerecht dat de ' 
uitspraak deed. 

Indien bet openbaar ministerie in beroep is 
gekomen, kan bet verzet slechts worden ' 
gedaan binnen acht dagen nadat a.an · den 
verdachte ~anzegging yan het beroep is ge~IJ,an. 

'• . • ' J • ' • I 

sedert den dag van het verzet zeven dagen 
zullen zijn verstreken. · Deze termijn is in 
zaken waarvan het kantongerecht kennis 
neemt, vijf do.gen. 

Heeft de beleedigde partij zich in het geding 
gevoegd, dan doet het openbaar ministerie 
haar den dag der terechtzitting aanzeggen. 

381. Indien degene die in ver~t is gekomen, 
niet ten dienenden dage in rechten verschijnt, 
wordt het verzet vervallen verklaard en het 
bij verstek gewezen vonnis of arrest ten uit
voer gelegd of verder uitgevoerd, behoudens 
beroep tegen de einduitspraak wa.arbij het 
verzet is vervallen verklaard, of beroep van 
het openbaar ministerie tegen bet bij verstek 
gewezen vonnis of arrest. 

De rechter kan ecbter, bij uiet-verscbijning 
van den verdacbte, met toepassing van artikel 
277, eens of meermalen scborsing van het onder'. 
-zoek bevelen ten einde dezen, indien hij ver
hinderd was bet onderzoek bij te wonen, 
daartoe alsnog in de gelegenbeid te _stellen . 
Verschijnt de verdacbte niet op de nadere 
terecbtzitting, dan is bet voorgaande lid van 
toe passing. 

382. Indien degene die in verzet is gekomen, 
ten dienenden dage in recbten verschijnt, wordt 
de zaak bebandeld, als ware bet recbtsgeding 
bij verstek niet voorafgegaan; overeenkomstig 
den Zesden of Zevenden Titel van het Tweede 
·Boek · dan we! overeenkomstig den Tweeden 
Titel yan be·t Derde Boek. Artikel 318, 
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tweede lid, vindt, zoo ten aanzien van getttigen 
a.ls van deskundigen, tijdens het rechtsgeding 
bij veriltek geboord, overeenkomstige toe
p.assing. 

De rechter bekrachtigt de bij verstek gewezen 
ttitspraak of doet met geheele of gedeeltelijke 
vernietiging van die uitspraak opnieuw recht. 

TITELII. 

Hooger beroep van uitspraken. 

EERSTE AFDEELING. 

steld door het openbaar ministerie binnen een 
termijn van tien de.gen na de eindttitspraa.k 
of, in het geval van den laatsten zin van het 
tweede lid van artikel 383, binnen een termijn 
van tien dagen na. den da.g we.a.rap de uitspraak 
der vervallenverklaring van het verzet in kracht 
van gewijsde is gegaan. 

I De termijn om in hooger beroep te komen, 

I 
is voor den verdachte veertien dagen na de 
eindttitspraak of, indien het vonn.is hem over

I eenkomstig het tweede lid van artikel 359 is 
voorgelezen, veertien dagen na de voorlezing. 

Hooger beroep bij Mt gerechtshof. Nadat het hooger beroep is ingesteld, zendt 
383. In de gevallen aangewezen bij de wet de griffier van de rechtbank de stukken van 

op de rechterlijke organise.tie, kan t egen de het geding zoo spoedig mogelijk aan den griffier 
vonnissen door de rechtbank als einduitspraak van het gerechtshof. 
of in den loop van het onderzoek op de terecht- 388. Binnen veertien dagen na de instelling 
zitting gegeven, hooger· beroep warden inge- van het hooger beroep kan de partij die in 
st eld door den oflicier van justitie en door beroep is gekomen, aan het gerechtshof eene 
den verdachte die niet van de geheele telast- schriftuur indienen, houdende de middelen en 
legging is vrijgesproken. Zijn in eersten aan- gronden, waarop zij haar beroep steunt. Deze 
leg strafbare feiten gevoegd aan het oordeel schriftuur wordt bij de processtukken gevoegd. 
van de rechtbank onderworpen, dan kan de 389. Indien het hooger beroep is ingesteld 
verdachte a.Ileen hooger beroep in stellen t en door den officier van justitie, wordt daarvan 
aanzien van die gevoegde zaken waa.rin hij niet aan den verdachte binnen drie dagen aan
va.n de geheele telastlegging is vrijgesproken. zegging gedaan. 

Van vonnissen bij verstek ka.n alleen de Bij gebreke hiervan wordt, wanneer de ver-
officier van justitie in hooger beroep komen. dachte onmiddellijk na. de ondervraging be
Dit beroep vervalt van rechtswege, indien doeld bij artikel 278, het verzoek daartoe 
binnen acht de.gen na de aa.nzegging bedoeld doet, het onderzoek voor een bepaalden t ijd 
bij artikel 378, de verda.chte verzet doet. geschorst. 
Indien, in da.t geva.l, het verzet vervallen wordt 390. De verdachte die bttiten de plaats waar 
verklaard, ka.n de officier van justitie opnieuw het gerechtshof gevestigd is, zich ter zake van 
van het bij verstek gewezen vonnis in hooger het feit in voorloopige hechtenis bevindt, 
beroep komen. wordt , nadat hij zijne verklaring heeft afgelegd, 

384. Indien tegen hetzelfde vonn.is door den of nadat de officier van justitie hooger beroep 
officier van justitie en door den verda.chte heeft ingesteld en de termijn voor het instellen 
verschillend beroep is ingesteld, wordt aan van hooger beroep voor hem is verstreken, 
het hooger beroep geen gevolg gegeven, zoolang t en spoedigste overgebracht naar de plaats wa.ar 
geene uitspraak is gegeven op het beroep in het gerechtsbof is gevestigd. 
cassatie. In dat geval vervalt het hooger 391. Binnen acht dagen nadat de stukken 
beroep van rechtswege, indien de voorziening op de griflie zijn overgebracbt, bepaalt de voor
in cassa.tie door den Hoogen Raad ontva.nkelijk zitter, op het verzoek en de voordracht van 
wordt geoordeeld. den procureur-generaal, den da.g der terecht-

385. Tegen vonnissen die geene eindmt: zitting. 
spra.ken :r;ijn, is het hooger beroep slechts De za.a.k wordt in hooger beroep ter t erecht
gelijktijdig me£ dat tegen de eindttitspra.ak zitting a.a.nhangig gema.akt door eene da.gvaa.r
toegelaten. ding vanwege den procuteur-generaa.l aa.n den 

386. Het hooger beroep kan slechts tegen verda.chte beteekend, ten einde terecht te 
het vonn.is in zijn geheel warden ingesteld. staa.n ter zake van een of meer der feiten hem 

Zijn echter in eersten aanleg strafbare ·feiten in eersten a.a.nleg telastegelegd. 
gevoegd aa.n het oordeel van de · rechtbank , Ten a.anzien van die dagvaa.rding is a.rtikel 
onderworpen, da.n ka.n het hooger beroep tot het 260 van toepassing, behoudens da.t daarbij 
V'onn.is voor waver dit eene of meer der ge• de verda.chte, in pla.a.ts van op de voorschrif
gev~egde zaken betreft, warden be;ierkt. · ten van artikel 262, op die van a.rtikel 393 

387. Het hooger beroep-moet worden irige- I wordt opmerkzaam gema11,kt •. 
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Op de gronden in artikel 259 vermeld, 
kunnen verschillende zaken gevoegd aan
hangig worden gemaakt. 

392. Op straffe van nietigheid moet tus
schen den dag waarop de dagvaarding aan den 
verdachte is beteekend, en <lien der terecht
zitting een termijn van ten minste tien dagen 
verloopen. Artikel 265, tweede, derde en 
vierde lid, is van toepassing. 

Heeft de beleedigde partij zich in het geding 
gevoegd, dan doet de procureur-generaal haar 
den dag aanzeggen waarop de zaak op de 
terechtzitting zal worden behandeld. 

393. De procureur-generaal en de verdachte 
kunnen zoowel ter terechtzitting in eersten 
aanleg gehoorde als nieuwe getmgen en des
kundigen doen dagvaarden. Zij kunnen ook 
rueuwe bescheiden of stukken van overtuiging 
overleggen. 

De artikelen 263, tweede lid, en 264 zijn 
van overeenkomstige toepassing. 

394. Behoudens de bepalingen in de vol
gende artikelen van dezen Titel vervat, zijn 
de artikelen 269-308 en 311-362 op het 
rechtsgeding bij het gerechtshof van overeen
komstige toepassing. 

395. De verdachte die hooger beroep heeft 
ingesteld, kan onmiddellijk na de voordracht 
der zaak door den procureur-generaal mondeling 
zijne bezwaren tegen het vonnis opgeven. 

396. Processen-verbaal, verslagen van des
lrundigen of andere stukken, welke in eersten 
aanleg zijn voorgelezen, mogen ook voor de 
behandeling in hooger beroep als voorgelezen 
worden aangemerkt. 

Indien de verdachte verzoekt dat bepaalde 
stukken opnieuw zullen worden voorgelezen, 
wordt aan dat verzoek gevolg gegeven, voor 
zoover het gerechtshof oordeelt dat daardoor 
redelijke grenzen . niet worden overschreden. 

397. Ten aanzien van getmgen en deskun
digen, tijdens het rechtsgedfog in eersten aan
\eg gehoord, vindt artikel 318, tweede lid, 
overeenkomstige toepassing. 

398. In geval van artikel 291 wordt bet 
proces-verbaal met de andere processtukken 
door den procureur-generaal toegezonden aan 
den officier van justitie bij de rechtbank die 
in eersten aanleg heeft gevonnist, en is alleen 
die rechtbank bevoegd van het _misdrijf kennis 
te nemen. 

899. In de geva.llen van de artikelen 291, 
312 of 343 wordt het gerechtelijk vooronder
zoek gevoerd door den reclite~-commissa.ris 
bij de rechtbank die in eersten aanleg heeft 
gevonnist. Na afloop van het bevolen onder-

zoek deelt de rechter-commissaris, in de ge
vallen van de artikelen 312 of 343, de stuk
ken mede aan den procureur-generaal. 

400. De beleedigde partij die zich niet over
e enkomstig artikel 328 in het geding in eersten 
aanleg heeft gevoegd, is daartoe onbevoegd 
in het geding in hooger beroep. 

Heeft de voeging in eersten aanleg plaats 
gebad, dan duurt zij, indien en voor zoover 
de vordering is toegewezen, van recbtswege 
voort in booger beroep, ook al is de beleedigde 
partij daarin niet verschenen. 

Is de vordering niet toegewezen, clan kan 
de beleedigde partij zich binnen de grenzen 
harer eerste vordering in het geding in hooger 
beroep voegen. 

401. De beraadslaging bedoeld in de arti
kelen 344 en 346, geschiedt zoow0l naar aan
leiding van het onderzoek op de ter-acbtzitting 
in hooger beroep a.ls van het onderzoek op de 
terechtzitting in eersten aanleg, zooals dit 
volgens bet proces-verbaal dier terechtzitting 
heeft plaats gehad, behalve voor zoover betreft 

1 a ldaar afgelegde verklaringen van getuigen en 
deskundigen. 

Echter mag voor het bewijs van hetgeen nit 
den inhoud van het proces-verbaal der terecht
zitting in eersten aanleg blijkt aldaar niet 
te zijn betwist, gebrmk worden gemaakt van 
de verklaringen van getmgen en deskundigen, 
woals zij volgens dat proces-verbaal zijn af. 
gelegd. 

Geschiedt de behandeling in hooger beroep bij 
verstek, dan mag van die verklaringen ondanks 
zoodanige betwisting gebrmk worden gemaakt. 

402. Het gerechtshof bevestigt het vonnis, 
hetzij met geheelo o lgedeeltelijke overneming, 
hetzij met verbetering van de gronden, of doet, 
met gebeele of gedeeltelijke vernietiging van 
het vonnis, wat de rechtbank had behooren te 
doen. 

Indien ecbter de hoofdzaak niet door de 
rechtbank is beslist en het onderzoek daarvan 
gevolg moet zijn van de vernietiging van het 
vonnis, verwijst het gerechtsbof daartoe de 
zaak naar dezelfde rechtbank, tenzij door den 
procureur-generaal en den verdacbte de be
slissing der hoofdzaak door het gerechtshof 
is verlangd. In geval van verwijzing doet de 
rechtbank recht met inachtneming van 's hofs 
arrest. 

In geval van vernietiging van het vonnis 
is het (l:erechtshof niettemin bevoegd bepaalde 
gedeelten daarvan in zijn arrest over te nemen, 
voor wover de2'.e niet a.an nietigheid Jijden. 

Indien bij samenloop van meerdere feiten 
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oone hoofdstraf is uitgesproken en het hooger 
beroep slechts ingesteld is ten aanzien van een 
of meer dier feiten, wordt, in geval van ver
nietiging ten aanzien van de straf, bij het arrest 
de straf voor het andere feit of de andere feiten 
bepaa.ld. 

403. Slechts met eenparigheid van stemmen 
kan worden bewezen verklaard datgene waar
van de verdachte in eersten a.anleg is vrijge
sproken. Die eenparigheid is echter niet ver
eischt, indien bij eene alternatieve telastlegging 
is beslist, dat door den verdachte een der hem 
telastegelegde feiten is begaan. 

Indien a.Ileen de verdachte in hooger beroep 
is gekomen, kan hij ter zake van hetgeen in 
eersten aanleg te zijnen laste bewezen is ver
klaard, niet tot eene zwaardere straf worden 
veroordeeld, dan hem bij het vonnis is opgelegd. 

TWEEDE AFDEELING. 

Hooger beroep bij de arrondissements-rechtbanlc. 

404. Het hooger beroep bij de rechtbank 
van de daarvoor ingevolge de wet op de rech
terlijke organisatie vatbare vonnissen door 
den kantonrechter als einduitspraak of in den 
loop van het onderzoek op de terechtzitting 
gewezen, wordt met overeenkomstige toepassing 
van de bepalingen van dezen Titel ingesteld, 
vervo)gd en berecht, met dien verstande : 

1°. dat mede van overeenkomstige toe
passing zijn de bepalingen van artike

0

l 377, 
n°. 2, n°. 5 en n°. 9; 

2°. dat niet van toepassing zijn de bepa
lingen betreffende het gerechtelijk vooron
derzoek. 

TITEL III. 

Beroep in cassatie van uitspralcen. 

405. Zoowel het openbaa.r ministerie bij 
het gerecht dat het vonnis of arrest heeft 
gewezen, a ls de verdachte kunnen overeen
komstig de wet op de rechterlijke organisatie 
tegen de vonnissen of arresten als uitspraak 
gegeven, beroep in cassatie instellen. 

Het beroep in cassatie door het openbaar 
ministerie ingesteld tegen een vonnis of arrest 
bij . verstek, vervalt van rechtswege, indien 
binnen acht dagen na de aanzegging bedoeld 
bij artikel 412, de verdachte verzet doet. 
Indien het verzet vervallen wordt verklaard, 
kan het openbaa.r ministerie opnieuw tegen 
het bij verstek gewezen vimnis of arrest beroep 
in cassa.tie instellen. 

406. Tegen vonnissen of a.rresten die geene 
einduitspraken zijn, is het beroep in ca.ssatie ' 

slechts gelijktijdig met dat tegen de einduit" 
spra.a.k toegela.ten. 

407. Het beroep in cassatie kan ook tegen 
een gedeelte van het vonnis of arrest worden 
ingesteld. 

408. Tegen eene vrijspra.ak van den ver
dachte is geen beroep in ca.ssatie toegela.ten. 

Deze bepaling is niet van toepassing op de 
voorziening in ca.ssa.tie in het belang der wet. 

409. Verzuim van vormen op stra.ffe van 
nietigheid voorgeschreven, geeft · grond tot 
vernietiging, zoowel wa.nneer dat verzuim heeft 
pla.a.ts geha.d in het vonnis of arrest zelf, als 
wa.nneer het hee~ plaa.ts geha.d in den loop 
van het rechtsgeding. 

410. Het beroep in ca.ssa.tie moet worden 
ingesteld binnen een termijn van a.cht dagen 
na de einduitspraak of, in het geva.l van den 
laatsten zin van het tweede lid van a.rtikel 405, 
binnen een termijn van a.cht dagen na den 
dag waarop de uitspra.ak der vervallenver
klaring van het verzet in kra.cht van gewijsde 
is gegaan. 

Is het vonnis of arrest den verdachte over
eenkomstig het tweede lid van artikel 359 
voorgelezen, dan loopt voor hem de termijn 
voor het beroep nog a.cht da.gen na de voor
lezing. 

411. Het openba.ar ministerie is, op straffe 
van niet-ontvankelijkheid, verplicht, tegelijk 
met zijne verklaring of binnen de tien volgende 
dagen, op de griffie van zijn gerecht eene 
schrift uur in te dienen, houdende zijne middelen 
van cassatie. 

De verdachte door of namens wien beroep 
in cassatie is ingesteld, is bevoegd zoodanige 
chriftuur bij den Hoogen Raad in te dienen 

tot uiterlijk den da.g der terechtzitting. 
Na.dat de termijn voor het indienen der 

schriftuur door het openbaar ministerie is 
verstreken of dit eerder eene schriftuur heeft 
ingediend, zendt de griffier bij het gerecht 
dat het vonnis of arrest heeft gewezen, de 
stukken van het geding zoo spoedig mogelijk 
a.an den griffier van den Hoogen Ra.ad. 

412. Indien bet beroep in cassatie is inge• 
steld door het openbaa.r ministerie, wordt 
daarvan a.an den verdachte binnen drie dagen 
aanzegging gedaan. 

Bij gebreke van aanzegging · binnen den 
daarvoor gestelden termijn wordt, wanneer 
de raadsman van den verdachte op de terecht
zitt ing dit verzoekt, voor een bepa.a.lden tijd 
uitstel verleend. 

De verdachte kan in het geval van het 
eerste of van het tweede lid ook zijnerzijds 
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alsnog beroep in ca.ssatie instellen, mits binnen 
de acht volgende dagen na de dagteekening 
van het exploot of na den dag waarop uitstel 
is verleend. Hij kan dit in dat geva.l eveneens 
doen door middel eener verklaring bij de be· 
handeling der zaak op de terechtzitting van 
den Hoogen Raad door zijn raadsman af te 
leggen, en is bevoegd bij het instellen van het 
beroep eene schriftuur houdende zijne middelen 
van ca.ssatie bij den Hoogen Raad in te dienen . 

413. Indien de beleedigde partij zich in 
het geding gevoegd heeft, wordt haar van elk 
op de griffie ingesteld beroep in cassa.tie, 
binnen drie dagen na de aanteekening, vanwege 
het openbaar ministerie bij het gerecht dat 
het vonnis of arrest. heeft gewezen, kennis 
gegeven. 

Zij is bevoegd, binnen tien dagen na de 
kennisgeving harerzijds eene schriftuur hou
dende hare middelen over een rechtspunt 
hetwelk uitsluitend hare vordering betreft, 
op de griffie van den H oogen Raad in t e dienen. 
Gedurende <lien tijd is zij bevoegd tot kennis
neming van de processtukken . 

414. Nadat de stukken gedurende den tijd 
van acht dagen op de griffie hebben berust, 
neemt de procureur-generaal deze tegen een 
ontvangbewijs over en levert hij ze met zijn 
voorstel tot het bepalen van een rechtsdag, 
aan d en Hoogen Raad in. 

De voorzitter bepaalt den rechtsdag en 
benoemt een rapporteur ten einde op d ien 
dag het verslag op de terechtzitting uit te 
brengen. 

4:16. De procureur-generaal doet den dag 
voor de behandeling der za.ak bepaald, ten 
minste acht dagen v66r den dag der terecht
zitting a.an den · verdachte aanzeggen. Deze 
t ermijn ka.n, met toestemming van den beklaag
de, worden verkort, mits van die toestemming 
blijkt op de wijze bepaald in artikel 265, 
tweede lid. 

Bij gebreke van het een of antler wordt door 
den Hoogen Raad de aanzegging van een 
nieuwen rechtsdag bevolen, tenzij een ra.a.dsma.n 
voor den verdachte is verschenen. In dit 
laatste geval ka.n echter op <liens verzoek 
uitstel worden verleend. 

In de gevallen waarin op de terechtzitting 
de zaak voor een bepaalden tijd wordt uitge
steld of geschorst, heeft geene nieuwe • aan
·zegging plaats. 

416. Op den bepaalden rechtsdag' doet de 
rapporteur zijn verslag hetwelk moet behelzen 
een overzicht der feiten en d e aanduiding van 
de voorgedragen middelen van cassatie. 

417. Na de voordracht van het verslag 

I wordt den raadsma11 van den verdachte de 
gelegenheid gegeven om het woord te voeren. 
Hij kan mede middelen vari ca.ssatie voor
dragen, die niet bij de schriftuur zijn opgegeven 
en doet in dat geval daarvan v66r de sluiting 
der t erechtzitting schriftelijk opgave a.an den 
Hoogen Raad . 

418. Nadat de raadsman het woord heeft 
gevoerd en hem in ieder geval daartoe de 
gelegenheid is gegeven, of in het geval dat 
geen raadsman voor den verdachte is versche
nen, neemt de procureur-generaal dadelijk of 
op eene nadere terechtzitting zijne conclusie 
die hij aan den Hoogen Raad overlegt. 

De president maakt daarop mondeling ken
baar den dag door den Hoogen Raad voor de 
uitspraak bepaald. 

419. De Hooge Raad verwerpt het beroep 
of vernietigt het vonnis of arrest geheel of 
gedeeltelijk, hetzij op de aangevoerde, hetzij 
op andere gronden. 

Bij vernietiging handelt de Hooge Raad 
overeenkomstig de voorschriften en onder
scheidingen, voorkomende in de artikelen 105 
en 106 van de wet op de rechterlijke organisatie. 

Ingeval van verwijzing vindt in het nieuwe 
rechtsgeding artikel 318, t weede lid , zoo ten 
aanzien van getuigen als van deskundigen, 
tijdens een vorig rechtsgeding in dezelfde zaak 
gehoord, overeenkomstige t oepa.ssing. 

420. Zoo de artikelen der wet waarop de 
oplegging van straf of maatregel berust, niet 
in het" vonnis of arrest zijn vermeld, kan de 
Hooge Raad er mede volstaan, dit alleen te 
dien aanzien te vernietigen en te doen wat de 
rechter had behooren te doen . 

421. Het arrest wordt. door den voorzitter 
of door een der raadsheeren, die over het beroep 
heeft geoordeeld, uitgesproken in eene open
bare zitt ing van den Hoogen Raad, samenge
steld uit vijf leden, den griffier en den procu
reur-generaal. 

422. Een door den griffier onderteekend en 
door den voorzitter gewaarmerkt uittreksel 
van het arrest van den Hoogen Raad, bevatten
de de beslissing en de gronden waarop deze 
berust , wordt zoo spoedig mogelijk door den 
procureur-generaal gezonden aan het openbaar 
ministerie bij het gerecht dat de uitspraak 
heeft gedaan . 
. De procureur-generaal geeft t evens van de 
besli ssing kennis 11,11,n den verdachte. 

TI TEL IV. 

Hooger beroep en beroep in cassatie van beschik
kingen. Bezwaarschriften. 

423. Tegen beschikkingen staat hooger 
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beroep of · beroep in cassatie niet open en is 
een bezwaarschrift niet toegelaten, dan in de 
gevallen bij <lit wetboek bepaald. 

424. Voor zoover niet bijzondere bepalingen 
het recht van beroep van het openbaar minis
t erie regelen, kan <lit van· alle beschikkingen 
van de rechtbank, den rechter-commissaris of 
den kantonrechter, waarbij eene krachtens <lit 
wetboek genomen vordering niet is toegewezen, 
onderscheidenlijk bij het gerechtshof of de 
rechtbank binnen drie dagen in hooger beroep 
komen. Is echter de hoofdzaak niet voor 
hooger beroep vatbaar dan is binnen gelijken 
termijn alleen beroep in cassatie toegelaten. 

Tegen alle zoodanige beschikkingen in hoog
sten aanleg staat het openbaar ministerie 
binnen drie dagen daarna beroep in cassatie 
open. 

De Hooge Raad, het gerechtshof of de recht
bank beslissen zoo spoedig mogelijk. 

425. Het openbaar ministerie voegt, op 
straffe van niet-ontvankelijkheid, bij de pro
cesstukken eene schriftuur houdende_ zijne 
grieven dan wel zijne middelen van cassatie. 

De verdachte door wien beroep is ingesteld, 
is bevoegd zoodanige schriftuur bij den rechter 
die over het beroep moet beslissen, in te dienen, 
zoolang door dezen eene Oesussmg uui,; niet 
is genomen. 

426. De rechtbank, het gerechtshof of de 
Hooge Raad zullen het beroep of · het bezwaar
schrift afwiizen, of bevelen hetgeen overeen
komstig de bepalingen der wet behoort of had 
behooren te geschieden. 

Indien het hooger beroep van of het bezwaar
schrift teiren eene handeling of beschikking van 
den rechter-commissaris gegrond wordt geoor
deeld, kan bij de rechterlijke beslissing voor 
het instellen of voortzetten van dat onderzoek 
een andere rechter-commissaris worden aan
gewezen. 

T ITEL V. 

Bepalingen aan de vwrgaande drie titels gemeen. 

427. Het hooger beroep of het beroep in 
cassatie wordt ingesteld door eene verklaring, 
af te leggen door dengene die van het middel 
gebruik maakt, op de griffie van het gerecht 
door of bij hetwelk de beslissing is gegeven. 

Het bezwaarschrift wordt ingediend op de 
griffie van het gerecht door of bij hetwelk de 
beslissing is gegeven of de handeling is verricht. 

428. De verklaring van den verdachte of 
de inlevering van het bezwaarschrift zoomede 
de indiening van schrifturen kunnen ook ge
schieden door zijn raadsman, indien deze daarbij 

verklaart bepaaldelijk daartoe te zijn gevol
machtigd, of wel door een daartoe bij bijzondere 
volmacht schriftelijk gemachtjgde. 

Verlangt de verdachte die ter zake van het 
feit zich in voorloopige hechtenis bevindt, de 
verklaring zelf af te leggen of het bezwaarschrift 
zelf in te leveren, dan begeeft de griffier zich 
tot hem. 

429. Van de verklaring of inlevering, in 
het voorgaande artikel vermeld, wordt door 
den griffier eene akte opgemaakt, die door 
hem met dengene die de verklaring aflegt of 
het bezwaarschrift inlevert, wordt ondertee
kend. Indien deze niet kan teekenen, wordt 
de oorzaak van het beletsel in de akte vermeld. 

De schriftelijke · volmacht in het eerste lid 
van het voorgaand artikel bedoeld, of, zoo zij 
voor een notaris in minuut is verleden, een 
authentiek afschrift daarvan, wordt a.an de 
akte gehecht. 

De akte wordt bij de processtukken gevoegd. 
430. Van het ingestelde beroep of van de 

inlevering van het bezwaarschrift wordt dade
lijk aanteekening gedaan in een daartoe be
stemd, op de griffie berustend register hetwelk 
door de belanghebbenden kan worden ingezien. 

TITEL VI. 

lntrekking en a/stand van gewone rechtsmiddelen. 

431. Uiterlijk tot den aanvang der behan
deling van het verzet, beroep of bezwaarschrift 
·kan degene door wien het rechtsmiddel is 
aangewend, dat intrekken. Deze intrekking 
brengt mede afstand van de bevoegdheid om 
het rechtsmiddel opnieuw aan te wenden. 

Eveneens kan afstand worden gedaan van 
de bevoegdheid om tegen eene bepaalde be
slissing of handeling zeker rechtsmiddel a.an 
te wenden. 

432. Intrekking en afstand geschieden door 
eene verklaring, af te leggen op de griffie van 
het gerecht door of bij hetwelk de beslissing 
is gegeven of de handeling is verricht. 

De artikelen 428, 429 en 430 zijn van over
eenkomstige toepassing. 

433. Van de intrekkmg door het openbaar 
ministerie gedaan, geschiedt onverwijld aan
zegging aan den verdachte. 

Indien aan de beleedigde partij overeenkom
stig de artikelen 380, 392 of 413 aanzegging 
of kennisgeving is gedaan, wordt haar van 
elke intrekking van het verzet of beroep kennis 
gegeven vanwege het openbaar ministerie bij 
het gerecht hetwelk het vonnis of arrest heeft 
gewezen. 
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B. Buitengewone rechtsmiddelen. 

TITEL VII. 

Gassatie ,, in het belang der wet"." 

434. Indien de procureur-generaal bij den 
Hoogen Raad beroep in cassatie ,,in het belang 
der wet" noodig oordeelt van eenige rechter
lijke beslissing of handeling, waartegen eenig 
gewoon rechtsmiddel niet me'?r openstaat, 
doet hij zich de stukken van het geding op
zenden door tusschenkomst van het openbaar 
ministerie en wordt hij, t en dage voor de be
handeling der zaa.k op zijn verzoek door den 
voorzitter bepaald, op de terechtzitting in 
zijne voordracht en vordering gehoord ; hij 
legt daarbij zijne vordering over. 

De bepalingen omtrent het verslag alsmede 
artikel 421 zijn ten deze van toepassing. 

De Hooge Raad verwerpt het beroep of 
beslist met vernietiging van de uitspraak, in 
het belang der wet, het rechtspunt, zooals de 
rechter had behooren te doen. 

Ingeval van vernietiging wordt een uit treksel 
als bedoeld bij artikel 422, door den procureur
generaal gezonden aan het openbaar ministerie 
bij het gerecht welks uitspraak is vernietigd. 

TIT EL VIII. 

Herziening van arresten en vonnissen. 

435. Herziening van eene in kracht van 
gewijsde gegane einduitspraa.k houdende ver
oordeeling, ·kan worden aangevraa.gd : 

1°. op grond van de omstandigheid dat bij 
onderscheidene arresten of vonnissen, in kra.cht 
van gewijsde gegaan of bij verstek gewezen, 
bewezenverkla.ringen zijn uitgesproken, welke 
niet zijn overeen te brengen ; 

2°. op grond van eenige omstandigheid die 
bij het onderzoek op de terechtzit t ing den 
rechter niet was gebleken en die op zich zelve 
of in verband met de vroeger geleverde bewijzen 
met de uitspraak niet bestaanba.ar schijnt in 
dier voege dat ernstig vermoeden ontsta.at dat 
ware ZIJ t>ekend geweest, het onderzoek der 
za.a.k zou hebben .geleid, hetzij tot vrijspraak 
van den veroordeelde, hetzij tot ontslag van 
rechtsvervolging op grond dat deze niet straf
baar was, hetzij tot niet ontvankelijkverklaring 
van het openbaar ministerie, hetzij tot toepas
selijkverklaring van eene minder zware st raf
bepaling . 

Op gelijke gronden kan herzi.ening worden 
aangevraagd, indien bij het gewijsde een telas
tegelegd feit a.ls bewezen is aangenomen, zonder 
dat ter zo.ke eene veroordeeling is gevolgd. 
Onder ,,veroordeelde" wordt in dezen Titel 

begrepen hij tegen wien zoodanig gewijsde 
is gegeven ; de bepalingen daarvan worden te 
zijnen aanzien overeenkomstig toegepast, met 
dien verstande dat het eerste lid van artikel 459 
geene toepassing vindt. 

436. De aanvrage tot herziening wordt bij 
den Hoogen Raad i.angebracht door het indie
nen van eene vordering door den procureur
generaal of door het indienen van een verzoek
schrift door een veroordeelde te wiens aanzien 
het arrest of vonnis in kracht van gewijsde 
is gegaan of door zijn raadsman. Door den 
raad van rechtsbijstand kan hem op den voet 
van den Derden Titel van het Eerste Boek 
een raadsman worden toegevoegd . 

437. De aanvrage vermeldt de omstandig
heid wa.arop zij steunt met opgave van de 
bewijsmiddelen waaruit van rue omstanilig
heid kan blijken. 

438. Indien de aanvrage niet voldoet a.an 
de vereischten bij het voorgaande artikel 
gesteld, verklaart de Hooge Raad bij met 
redenen omkleede beschikking haar niet-ont
vankeliji<. .m net andere geval zijn de na
volgende bepalingen van toepassing. 

439. Indien de aanvrage betreft het geval 
vermeld in artikel. 435, eerste lid, n°. 1, ver
nietigt de Hooge Raad, de aanvrage gegrond 
achtende, bij met redenen omkleede beschik
king de arresten of vonnissen, met verw,izing 
der zaken • na.ar een gerechtshof dat nog van 
geene daarvan kennis genomen heeft, ten einde 
die gelijktijdig opnieuw t e onderzoeken en 
daarin bij eene en dezelfde uitspraak recht te 
doen, zonder da.1; echter de straf de bij de 
vernietigde arresten of vonnissen opgelegde 
mag te boven ga.an, of straf of ma.atregel mag 
worden opgelegd, zoo die in die arresten of 
vonnissen niet was uitgesproken. Hebben 
reeds alle gerechtshoven van de zaak kennis 
genomen, dan wordt niettemin een daarvan 
aangewezen. I s een der gewijsden door den 
Hoogen Raad in eersten aanleg gewezen, dan 
wordt de za.a.k verwezen naar de t erechtzitting 
van den Hoogen Raad samengesteld a.ls in 
artikel 450 vermeld. 

De veroordeelde die krachtens de vernietigde 
uitspraak vrijheidsstraf ondergaat, is van 
rechtswege vrij en wordt onverwijld in vrijheid 
gesteld, behoudens het bepaalde bij artikel 
448. 

Indien de Hooge Raad de aanvrage niet 
gegrond acht, wijst hij die bij met redenen 
omkleede beschikkim! af. 

44-0. Indien de aanvrage betreft het geval 
vermeld in artikel 435, eerste lid, n°. 2, beveelt 
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de Hooge Raad, no. zich, zoo noodig, door 
tusschenkomst van den procureur-generaal 
nadere berichten te hebben doen overleggen, 
de verdere behandeling op de openbare terecht
zitting op een daartoe door den voorzitter 
te bepalen dag. 

441. Zoodra de behandeling op de openba,re 
terechtzitting is bevolen, benoemt de voorzitter 
een rapporteur. 

De procureur-genera.al doet ten minste tien 
de.gen voor den dag der terechtzitting aan den 
veroordeelde aanzegging van dien dag. 

442. De rapporteur brengt op de terecht
zitting zijn verslag uit, behclzende een over
zicht van de feiten die uit het geding en naar 
aanleicling van de aanvrage tot herziening zijn 
bekend geworden. Daarna wordt het woord 
gevoerd door den procureur-generaal en den 
raadsman van den veroordeelde. 

De Hooge Raad zal hierop den dag der uit
spraak bepalen. Het arrest wordt op de open
bare terechtzitting uitgesproken. 

443. Acht de Hooge Raad de aanvrage 
niet gegrond, dan wijst hij die bij met redenen 
omkleede uitspraak af. 

Acht de H ooge Raad de aanvrage gegrond, 
dan beveelt hij de opschorting of sr.horsing 
van de tenuitvoerlegging van het gewijsde en 
verwijst hij de zaak op den voet van het be
paalde bij artikel 439, ten einde hetzij het 
gewijsde te handhaven, hetzij met vernietiging 
daarvan den verdachte vrij te spreken of als 
niet-strafbaar te ontslaan van alle rechtsver 
volging, het openbaar ministerie niet- ontvan
kelijk te verklaren of den verdachte opnieuw 
te veroordeelen met toepassing van de minder 
zware stra.fbepaling. 

Ten aa.nzien van den veroordeelde die krach
tens het gewijsde vrijheidsstraf ondergaat , is 
het tweede lid van artikel 439 toepasselijk. 

444. Acht de Hooge Raad alvorens eene 
beslissing te nemcn een onderzoek nooclig, 
dan beveelt hlj dit en draagt dat onderzoek 
op aan een daartoe uit zijn midden te benoemen 
ra.adsheer-commissa.ris, doch ka.n clit ook, in
clien de herziening niet betreft een door den 
Hoogen Raad in eersten aanleg gewezen arrest, 
opdragen aan een door hem met name a.an te 
wijzen lid eener rechtbank welke van de zaak 
nog geen kennis heeft genomen. 

445. Het onderzoek bedoeld in het voorgaand 
artikel, geldt a.ls een gerechtelijk vooronder
zoek en wordt overeenkomstig de tweede tot 
en met de v:ijfde afdeeling van den Derden 
Titel van het Tweede Boek gevoerd. De 
getuigen worden beeedigd of wel overeenkom-

stig artikel 216, tweede lid, aangemaand. 
Inclien het onderzoek geschiedt door een raa.ds
heer-commissaris, geldt al hetgeen bepaald is. 
omtrent de rechtbank, den rechter-commissaris, 
den officier van justitie en den griffier, ten 
aa.nzien van den Hoogen Raad, den raadsheer
commissaris, den procureur-generaal en den 
griffier bij den Hoogen Raad, behoudens dat 
de ' raadsheer-commissaris en de procureur
generaal zich bij huiszoeking en schouw kun
nen doen verva.ngen door den rechter-com
missaris en den officier van justitie bij de recht
bank binnen welker rechtsgebied die moet· 
pla.ats hebben. 

446. Na afloop van het onderzoek doet de 
raadsheer- of rechter-commissaris de stukken. 
toekomen aa.n den Hoogen Raad. 

De voorzitter bepaalt een dag tot voort
zetting der openba.re behandeling. 

De procureur-generaal doet aan den veroor
deelde tijdig mededeeling van den dag der 
behandeling. 

447. Acht de Hooge Raad de zaak nog niet 
voldoende onderzocht, dan beveelt hij een 
nader onderzoek, zoo nooclig met aanwijzing 
van een anderen raadsheer- of rechter-commis
saris, met inachtneming van artikel 444 te 
benoemen. 

De artikelen 445 en 446 zijn van toepassing. 
448. Bij de verwijzing kan de Hooge Raad 

een bevel tot gevangenhoucling tegen den ver-
oordeeld"l uitvaardigen. Dit bevel is geld ig 
voor onbepaalden termijn, doch kan door het 
gerechtshof worden opgeheven. De tweede 
a.fdeeling van den Vierden Titel van het Eerste
Boek is van toepassing. In geen geval zal 
de veroordeelde !anger in voorloopige hechtenis. 
mogen blijven dan den nog niet volbrachten 
straftijd hem bij het gewijsde opgelegd. 

De veroordeelde wordt gebracht in de ge
vangenis bestemd tot bewaring van verdachten 
t er plaatse waar het college is gevestigd, waar
na.ar de zaak is verwezen ; ten aanzien van 
jeugclige verdachten is artikel 466 van toe
passing. -

449. De beslissingen van den Hoogen Raad 
genoemd in de artikelen 438, 439, 443 en 448, 
worden zoodra mogelijk van wege den procu
reur-generaal aan den belanghebbende betee
kend en in afschrift toegezonden aan den amb
tenaar belast met de tenuitvoerlegging van het 
gewijsde waarvan de herziening is gevraagcl, 
of van het vernietigde arrest of vonnis. 

450. De Hooge Raad ingevolge verwijzi
ging op grond van artikel 439, eerste lid, of 
van artikel 443, tweede lid, zelf rechtdoencle, 



1921 15 JAN U AR I. 80 

is, op straffe van nietigheid, samengesteld uit 
a.lie leden, de voorzitter en onder-voorzitter 
daaronder begrepen, voor zoover zij niet ver
hinderd zijn zitting te nemen, in welk geval 
daarvan met opgave van redenen in het a rrest 
wordt melding gemaakt. 

Door den Hoogen Raad wordt de beslissing 

6enomen met meerderheid van stemmen. Bij 
staking van stemmen wordt de uitspraak 
gewezen ten voo~deele van den veroordeelde 

451. Het rechtsgeding in de verwezen zaak 
of zaken wordt bij het gerechtshof gevoerd 
met overeenkomstige toepassing van de arti
kelen 391, eerste, tweede en derde lid, 392, 
393, 394, 395, 396, 398 en 400, en van de arti
kelen 500, 502 en 503. met dien verstande da t 
a rtikel 308 buiten toepassing blijft. 

In de gevallen voorzien bij de art ikelen 312 
en 343 wordt het onderzoek gevoerd door een 
daartoe door het gerechtshof aangewezen 
rechter-commissaris die nog geen onderzoek 
in de zaak heeft verri cht . 

452. Het onderzoek en de beraadslaging, 
bedoeld in de artikelen 344 en 346, geschieden 
zoowel naar aanleiding van het onderzoek op 
de terechtzitting in herziening als van het 
onderzoek in vorige terechtzittingen, zooals 
da t volgens daarvan opgemaakt proces-verbaal 
heeft plaat s gehad. 

Ten aanzien van de bij de verwijzing ver
nietigde uitspraken doet het gerechtshof op
nieuw recht ; t en aanzien van de bij de ver
wijzing niet vernietigde uitspraak handhaaft 
het gerechtshof deze met geheele of gedeelte
lijke overneming, aanvulling of verbetering 
der gronden of doet, met geheele of gedeelte
lij ke vernietiging der 1/-itspraak, opnieuw recht 
met inachtneming van artikel 443, tweede .lid. 

453. H et reehtsgeding in de verwezen zaak 
of zaken wordt bij den Hoogen Raad gevoerd 
op den voet van de beide voorgaande artikelen. 
Artikel 462 is alsdan van overeenkomstige 
toepassing, met dien verstande dat in het 
geval van het tweede lid van artikel 451 het 
onderzoek ook kan worden opgedra_gen a.an 
een daartoe door den H oogen Raad uit zijn 
midden aangewezen raadsheer-commissaris. 

454. In geen geval mag eene straf worden 
opgelegd, die de bij het vernietigde arrest of 
vonnis opgelegde te boven gaat. 

Indien bij samenloop van meerdere feiten 
eene hoofdstraf is uitgesproken en de herzie
ning slechts gevraagd is ten aanzien van een 
of meer dier feiten, wordt, in geval van vernie
tiging, bij de uitspraak in herziening de straf 
voor het andere feit of de andere feiten bepaald. 

Indien uit het nieuwe onderzoek blijkt dat 
de verdachte een antler strafbaar feit heeft 
gepleegd dan waarvoor hij veroordeeld is en 
dat strafbare feit hem oorspronkelijk mede 
was te laste gelegd zonder dat daarover was 
beslist, doet de rechter te dier zake uitspraak 
en kan hij hem wegens dat feit veroordeelen , 
zonder da t echter de straf de bij het vernietigde 
arrest of vonnis opgelegde mag te boven gaan, 
of straf of maatregel mag worden opgelegd, 
zoo die in dat arrest of vonnis niet was uitge
sproken. 

Bij de uitspraak wordt bepaald dat de reeds 
vroeger krachtens de vernietigde uitspraak 
voor het feit ondergane straf, en de krachtens 
a rtikel 448 ondergane voorloopige hechtenis 
in mindering zal worden gebracht. 

455 . Indien gedurende de behandeling der 
zaak de veroordeelde overlijdt, wordt het 
geding voortgezet en door den reehter voor 
wien de zaak dient of moet dienen, een bijzon
dere vertegenwoordiger benoemd. De voor
gaande artikelen van dezen Titel zijn dan v.an 
overeenkomstige t oepassing. 

456. Indien van straf opgelegd bij het gewijs
de, door gratie kw ij tschelding is verleend, of in 
geval van voortzetting van het geding tegen den 
benoemden bij zonderen vertegenwoordiger, kan 
in geen geval straf worden opgelegd. 

I s de straf door gratie gewijzigd of vermin
derd , dan wordt in geen geval eene etraf opge
legd, d ie de gewijzigde of verminderde t e 
boven gaat. 

457. De a.an age tot herziening kan na 
het overlijden van den veroordeelde gedaan 
worden door den overlevenden echtgenoot, 
elken bloedverwant in de rechte lijn of in den 
tweeden graad der zijlijn en door den procureur
generaal bij den Hoogen Raad. 

De voorgaande artikelen van dezen Titel zijn 
dan van overeenkomstige toepassing. 

Deze aanvrage strekt alleen tot opheffing 
van de veroordeeling t egen den overledene 
uitgesproken . 

458. Met uitzondering van de leden van en 
de ambtenaren bij den Hoogen Raad, mag 
geen rechterlijk ambtenaar die op eenigerlei 
wijze deel genomen heeft a.an het onderzoek 
of de berechting der zaak waarvan herziening 
wordt gevraagd, a.an het onderzoek of de be
reeht ing in herziening dee! nemen. 

459. Indien a de vernietiging van het 
gewij sde straf of maatregel niet wordt opgelegd, 
wordt , op verzoek van den gewezen veroor
deelde of van zijne erfgenamen, ter zake van 
de ondergane straf eene geldelijke tegemoet-
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koming toegekend. De toekenning heeft pla.ats, 
voor zoover da.artoe, naa.r het oordeel van den 
rechter, gronden van billijkheid aanwezig zijn 
en overigens op den voet van de artikelen 
89-93. 

Ten aanzien van de ondergane voorloopige 
he~htenis vinden rlie artikelen overeenkomstige 
toepassing. 

V I E R D E . B O E K. 

Eenige rechtaplegingen van bijzonderen aard. 

TITEL I. 

Strafvordering ter zake van strafbare feiten waar
van de Hooge Raad in eer.sten aanleg kennts neemt. 

460. Behoudens het bepa.a.lde bij artikel 139, 
geschiedt de opsporing van misdrijven bedoeld 
bij artikel 93 der wet op de rechterlijke orga.ni
satie, geheel a.ls behoorden zij tot de kennis
neming van de rechtbank. 

De officier van iustitie geeft den procureur
generaal bij den Hoogen Ra.ad onverwij ld 
schriftelijk bericht, indien cenig misdrijf te 
zijner kennis komt, met welker opsporing hij 
ingevolge het voorgaande lid is belast. 

461. De a.rtikelen 4-19 der wet van den 
22 April 1855 (Staatsbiad n°. 33), houdende 
regeling der verantwoordelijkheid van de hoof. 
den der Ministerieele Departementen, blijven 
van kracht. 

Zij zijn van toepa.ssing op a.lie a.mbtsmisdrij . 
ven en ambtsovertredingen, begaan door de 
in a.rtikel 92 der wet op de rechterlijke orga.
nisatie en het beleid der justitie opgenoemde 
personen. Al hetgeen in die artikelen voor
komt omtrent Ministers en hootJen van Minis
terifole Departementen geldt ook bij de ver
volging van deze wegens andere a rubtsmisdrij
ven en ambtsovertredingen, dan die zijn om
schreven in de art ikelen 355 en 356 van het 
Wetboek van Strafrecht, en bij de vervolging 
wegens ambtsmisdrijven en ambtsovertre
dingen, begaan door a.lie andere in a.rtikel 92 
voormeld bedoelde personen. 

De procureur-generaal bij den Hoogen Ra.ad 
is verplicht a.an den ontvangen last tot ver
volging onmiddellijk gevolg te geven. 

462. De strafvordering ter zake van straf
bare feiten waarvan de Hooge Raad in eersten 
aanleg kennis neemt, vindt overigens plaa.ts 
met overeenkomstige toepassing van de regelen 
omtrent de strafvordering in eersten aanleg 
van feiten waarvan de rechtbank kennis neemt, 
behoudens de na.volgende uitzonderingen ! 

L0 • Indien de procureur-generaal zulks vor
dert, wordt door den Hoogen Ra.ad een raads-
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heer-commissa.ris uit zijne leden a.a.ngewezen 
2°. In a.fwa.chting van het optreden van den 

procureur-generaal bij den Hoogen Ra.ad, 
geschieden ook ten aanzien van een strafbaa.r 
feit bedoeld bij a.rtikel 93 der wet op de rech
terlijke organisatie, de spoedeischende maat
regelen van de vervolging die aa.n het rechts
geding vooraf gaa.t, a.ls behoorde da.t feit tot 
de kennisneming van de rechtbank. 

3°. Niet van toepassing zijn de bepalingen 
betreffende de verplichtingen van den officier 
van justitie tegenover den procureur-generaal 
bij het gerechtshof en diens toezicht op de 
vervolging van strafba.re feiten. 

4°. Ingeval . van eene huiszoeking of eene 
schouw, ka.n zich de raa.dsheer-commissaris 
doen verva.ngen door den rechter-commissaris, 
de procureur-genera.a l bij den Hoogen Ra.ad 
door den officie.r van jtrntitie bij de rechtbank 
binnen welker rechtsgebied de huiszoeking oi 
de schouw moet geschieden. 

5°. In geval van vervolging bedoeld bij 
artikel 461, zijn niet van toepassing de a.rtikelen 
237-255, 262, 309 en 310, en behelst de dag
va.arding, op straffe van nietigheid, eene op
gave van het feit in den last tot vervolging 
uitgedrukt. 

fio. Tegen de beslissingen van den Hoogen 
Raad is geen beroep of bezwaa.rschrift toege
laten. 

7°. De bepaling van het tweede lid van artikel 
345 geldt zoo dikwijls het feit een misdrijf of 
overtreding oplevert, waarvan een andere 
rechter kennis neemt, en de verdachte de 
verwijzing naa.r dien rechter niet heeft ver
zocht, in welk geval a.an de beleedigde pa.rtij 
de vordering slechts tot zoodanig beloop kan 
worden toegewezen, als waarover de bevoegde 
rechter gelijktijdig met de stra.fzaak uitspraak 
had kunnen doen. 

463. De vervolging der mede-verdachten 
van dengene die voor den Hoogen Ra.ad te
rechtsta.at, heeft voor hetzelfde college plaat.s. 

TITEL II. 

Berechting "an minderjarigen. 

464. De bepalingen van dit wetboek zijn 
ook in zaken betreffende minderjarigen van 
toepn.ssing, voor zoover bij dezen Titel niet 
anders i8 bepaa.ld. 

465. In zaken betreffende minderjarige 
verdachten kan de vervolging worden geschorst, 
indien, gelijktijdig met de vervolging, ten aan
zien van beide of een der ouders een verzoek 
tot ontheffing of een verzoek of eene vordering 
tot ontzetting van de ouderlijke macht of 

{\ 
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van de voogdij over den verdachte aanhangig I dat verhoor voegt de voorzitter der rechtbank, 
is, en wel totdat de beslissing daarop onher- op verzoek van den rechter-commissaris. aan 
roepelijk zal zijn geworden. · den verdachte een raadsman toe. 

In zoodanig geval wordt de schorsing geacht I Het voorgaande lid is niet van toepassiug, 
plaats te vinden wegens het bestaan van een indien het gerecht lijk vooronderzoek ingevolge 
geschilpunt van burgerlijk recht. artikcl 144 is ingesteld. 

466. Voor zoover betreft een minde1iarigen 469 . De raadsman van den minderjarigen 
verdachte die tijdens het begaan van het feit verdachte die tijdens. zijne eerste oproeping 
den leeftijd van achttien jaren nog niet heeft in het gerechtelijk vooronderzoek den leeftijd 
bereikt , kan tot het ondergaan van inverze- van achttien jaren nog niet heeft bereikt, 
keringstelling of voorloopige hechtenis worden kan t ijdens het gerechtelijk vooronderwek bij 
aangewczen zijne woning o; eene andere daar- elk vcrhoor tegenwoordig zijn, waartoe hij 
toe beschikbare plaats. In het bevel worden te!kens wordt opgeroepen op de wijze door
alsdan zoodanige bepalingen opgenomen, als den rechter-commissaris te bepalen. Niette
voor de richtige uitvoering daarvan en tot min kan de rechter -commissaris in het belang 
behoorl ij k toezicht op den verdachte worden van het onderzoek in bepaalde gevallen een 
noodig geoordeeld . verhoor buiten tegenwoordigheid van den 

De opneming van den verdachte in de aan- raadsman bevelen . 
gewezcn plaats door den met dat toezicht 470. lijdens het gerechtelijk vooronderzoek 
belaston persoon geschiedt op vertoon a.ls in tegen een minderjarigen verdachte ter zake 
artikel 536, eerste lid , omschreven. Het van een feit door hem begaan, v66rdat hij den 
tweede lid van dat art ikel is mede van over - leeftijd van a.chttien ja.ren heeft bereikt, wor
eenkomstige t oepassing. den zijne ouders, voor zoover deze de ouderlijke 

467. Voor zoover niet anders is bepaa.ld, ma.cht niet hebben verloren; of zijn voogd 
geschieden a.lie beteekeningen, da.gvaa.rdingen, telkens, op de wijze door den rechter-commis
oproepingen, kennisgevingen, a.anzeggingen of I saris te bepalen, opgeroepen om desverlangd 
a.ndere schriftelij'ke mededeelingen aan den bij elk verhoor van den verda.chte, van een 
minderjarigen verdachte die den leeftijd van getuige of van een deskundige tegenwoordig te 
achttien jaren nog niet heeft bereikt, bovendien zijn. De rechter-commissaris kan echter be
aan zijne ouders of zijn voogd, alsmede aan velen dat een v rhoor buiten tegenwoordig
zijn raadsman, met dien verstande dat, indien heid van ouders of voogd zal geschieden. 
hij bij zijne ouders of zijn voogd inwoont en Indien zij tegenwoordig zijn, worden ouders 
het geven van een afschrift is vereischt, slechts of voogd in de gelegenheid gesteld, nadat de 
een afschrift aan hem en zijne ouders of zijn verdachte of een getuige zijne verklaring heeft 
voogd wordt gelaten. afgelegd, daartegen in te brengen wat tot 

De bepaling van het voorgaande lid geldt verdediging kan dienen. 
alleen ten aanzien van de ouders die de ouder- 471. Indien de minderjarige verdachte die 
lijke macht over den verdachte niet hebben in verzekering is gesteld of zich in voorloopige 
verloren . hechtenis bevindt, tijdens het bega.an van het 

De bepaling van het eerste lid geldt niet feit den leeftijd van achttien ja ren nog niet 
ten aanzien van den raadsman in zaken waar - heeft bereikt, is ten aanzien van zijne ouders 
van het kantongerecht kennis neemt, ook niet of zijn voogd artikel 50 betreffende het recht 
in hooger beroep van zoodanige zaken. In- van mondeling en schriftelijk verkeer van den 
geval van oproeping overeenkomstig artikel raadsman met den verdachte van overeen-
366, geschiedt de oproeping van ouders of komstige toepassing. 
voogd door onverwijlde toezending daarvan 472. De rechter -commissaris wint tijdeus 
over de post. het gerechtelij k vooronderzoek tegen elken 

468. Bij het eerste verhoor van een minder - minderjarigen verdachte die tijdeus het begaan 
jarigen verdachte die tijdens zijne eerste op- van het feit den leeft ijd van achttien jaren 
roeping in het gerechtelijk vooronderzoek den nog ·niet heeft bereikt , zooveel mogelijk inlich
leeftijd van achttien jaren uog niet heeft tingen in omtrent diens opvoeding, karakter, 
bereikt, deelt de met da.t onderzoek belaste ontwikkeling en doorgaand gedrag, ook door 
rechter-commissaris of degene die in opdracht het hooren van getuigen die hem door diens 
van dezen met het verhoor is belast, hem mon- ouders of voogd zijn opgegeven. 
deling mede dat hem een raadsman zal worden Indien het onderzoek naar de persoonlijk
toegevoegd. Ten spoedigste ua. afloop van heid van zoodanigen verdachte die ter zake 
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van het feit ter beschikking van de Regeering 
kan worden gesteld,niet voldoende opandere wijze 
kan plaats vinden, kan de met het gerechtelijk 
vooronderzoek belaste rechter-commissaris het
zij ambtshalve, hetzij op de vordering van den 
officier van iustitie of op het verzoek van den 
verdachte of diens ouders, voogd of raadsman, 
bevelen dat de verdachte ter waarneming zal 
worden overgebra.cht naar een in het bevel 
aan te duiden Rijksgesticht of andere in
richting tot waarneming van minderjarige 
verdachten bestemd. 

Ingeval van het voorgaande lid vinden de 
artikelen 197 en 198overeenkomstigetoepassing, 
met dien verstande dat het bevel houdende 
last tot overbrenging, door den rechter-commis
saris in den regel niet wordt gegeven, dan 
nadat de ouders die de ouderlijke macht niet 
hebben verloren, of de voogd van den verdachte 
ter zake zijn gehoord; althans, op de wijze 
door den rechter-commissari,./ t e bepalen, zijn 
opgeroepen, en dat het verzoek bedoeld bij 
het tweede lid van artikel 198, ook van die 
ouders of van den voogd kan uitgaan. 

De beide voorgaande leden zijn niet van 
toe-passing, indien het gerechteujk vooronder
zoek ingevolge artikel 144 is ingesteld. 

473. Ingeval van artikel 250, eerste lid, 
of 262, eerste lid, stelt de rechtbank den min
derjarige, wegens een feit begaan v66rdat hij 
den leeftijd van achttien jaren heeft bereikt, 
te dier zake buiten vervolging, indien zij op 

.gronden a.an het algemeen belang ontleend dit 
raadzaam acht, of indien de minderjarige den 
leeftijd van zestien jaren nog niet heeft bereikt 
en zij van oordeel is dat artikel 38 van het 
Wetboek van Strafrecht behoort te worden 
toegepast. 

474. Indien de minderjarige verdachte die 
den leeftijd van achttien jaren nog niet heeft 
bereikt, op de terechtzitting van een gerechts
hof of in eersten aanleg op de t erechtzitting 
van eene rechtbank wordt gedagvaard en 
geen raa.dsman heeft, geeft het openbaar minis
terie daarvan schriftelijk kennis aan den voor
zittcr, die alsdan den verdachte een raadsman 
toevoegt. 

47!i . Indien de minderjarige den lee~ijd 
van zestien jaren nog niet heeft bereikt, kan 
de kennisgeving bedoeld bij artikel 263, tweede 
lid, ook geschieden door zijn raadsman. 

476. Het rechtsgeding tegen een minderja
rige die op den dag van de eerste terecht
zitting den leeftijd van achttien jaren nog niet 
heeft bereikt, wordt, tenzij er mede-verdachten 
zijn, die meerderjarig zijn of dien leeftijd we! 

bereikt hebben, niet in het openbaar behandeld. 
Tot bijwoning van de.ze niet openbare terecht
zitting kan echter de kantonrechter of de voor
zitter van de rechtbank of het gerechtshof 
bijzonderen toegang verleenen. 

Tot bijwoning van de t erechtzittingen waarin 
het rechtsgeding tegen zoodanigen minder
jarige wordt behandeld, worden, ook al zijn 
er zoodanige mede -Yerdachten, zijne ouders 
of zijn voogd opgeroepen. Indien zij t egen
woordig zijn, worden zij, nadatde minderjarige, 
·een der mede-verdachten, een getuige of een 
deskundige zijne verklaring heeft afgelegd, in 
de gelegenheid gesteld daartegen in te brengen, 
wat tot verdediging kan dienen. 

Niettemin kan de rechtbank, hetzij ambts
halve, hetzij op de vordering van het openbaar 
ministerie , bevelen dat een verhoor van den 
minderjarige, van een getuige of van een 
deskundige buiten tegenwoordigheid van ouders 
of voogd gesr.hiede. 

477. Indien de minderjarige op den dag 
van de eerste terechtzitting den leeftijd van 
achttien jaren nog niet heea bereikt en ter 
zake van het feit t er beschikking van de 
Regeering kan worden· gesteld, is hij verplicht 
in persoon te verschijnen. De verdachte wordt 
op deze verplichting bij de dagvaarding of 
oproeping opmerkzaam gemaakt. 

Bij niet-verschijning stelt het gerecht het 
onderzoek tot een alsdan te bepalen dag uit, 
met bevel dat hij tegen dien dag worde voor
gebracht. Indien de verdachte ook op die 
nadere terechtzitting blijkt niet te zijn versche
nen, wordt verstek verleend en het onderzoek 
der zaak voortgezet. 

478. Indien de minderjarige tijdens het 
begaan van het feit den leeftijd van achttien 
jaren nog niet heeit bereikt en ter zake van het 
feit ter beschikking van de Regeering kan wor
den gesteld, worden in den regel zijne ouders 
of zijn voogd en evenzoo zijn werkgever en 
een of meer zijner onderwijzers, voor zoover 
deze bijzondere inlichtingen kunnen verschaffen, 
vanwege het openbaar ministerie gedagvaard 
als getuigen om te worden gehoord over de 
opvoeding, het karakter, de ontwikkeling en 
het doorgaand gedrag van den verdachte. 

De ingevolge het voorgaande lid gedagvaarde 
getuigen kunnen zich niet verschoonen op grond 
van bloed- en aanverwantschap met den 
verdachte ; intusschen worden de in artikel 
217 bedoelde personen buiten eede gehoord. 

479. Indien de minderjarige den leeftijd van 
zestien jaren nog niet heeft bereikt, komen alle 
bevoegdheden, den verdachte bij dit wetboek, 

r,t 
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met uitzondering va.n den Zesden Titel van ,. a.an samenwonende 
het Tweede Boek, toegekend, met uitsluiting stuk uitgereikt. 
va.n hemzelven toe a.an zijn ra.adsma.n. 

ouders wordt slechts oon 

Deze bepa.ling geldt niet in za.ken wa.a.rva.n 
het ka.ntongerecht kennis neemt, ook niet in 
hooger beroep va.n zooda.nige za.ken. 

Tegen het instellen, niet instellen, intrekken 
of afstand doen door den ra.a.dsma.n van eenig 
rechtsmiddel, kan, in het geva.l van het eerste 
lid, de wettige vertegenwoordiger van den 
verda.chte binnen drie dagen nadat de t ermijn 
voor het instellen daa.rvan is verstreken, een 
bezwaa.rschrift indienen bij den voorzitter 
va.n het college in feitelijken aanleg, voor 
hetwelk de za.ak wordt vervolgd of het la.atst is 
vervolgd. De voorzitter beslist t en spoedigste ; 
de wettige vertegenwoordiger a. lsme<1e ci.e 
raadsman worclen gehoord, a.lthans, op de 
wijze door den voorzitter te bepa.len, opgeroepen. 
Indien het bezwaa.rschrift gegrond wordt 
bevonden, loopt de termijn voor het instellen 
of intrekken van het rechtsmiddel a lsnog 
gedurende drie dagen. 

480. De straf van berisping, indien deze in 
eene mondelinge vermaning bestaat, wordt ten 
uitvoer gelegd door den kantonrechter, den 
voorzitter van het college a.at <ie veroordeeling 
heeft uitgesproken, of, indien dit uit meer 
clan eene kamer bestaat, door het lid van het 
college, hetwelk het voorzitterschap bekleedt 
in de kamer die de veroordeeling heeft uitgespro
ken. 

De tenuitvoerlegging geschiedt in eene 
me~-openoare terechtzitting zoodra mogelijk 
na het uitspreken van de veroordeeling. 

De genoemde rechterlijke ambtenaren '!rnn
nen daarbij de hulp inroepen van de openbare 
burgerlijke of gewapende macht. 

Bij die t enuitvoerlegging kunnen de ouders · 
die niet de ouderlijke macht hebben verloren, 
of de voogd van den veroordeelde desverlangd 
tegenwoordig zijn, waartoe zij door den griffier 
van het college of van het kantongerecht 
schriftelijk worden opgeroepen. 

Indien de straf van berisping in eene schrif
telijke vermaning besta.at, wordt zij t en uit
voer gelegd door de beteekening vanwege het 
openbaar ministerie a.an den veroordeelde van 
eene schriftelijke vermaning gegeven door een 
der in het eerste lid genoemde rechters, naar 
de daarbij gemaakte onderscheidingen. 

481. Alie beteekeningen, dagvaardingen, 
oproepingen, kennisgevingen, aanzeggingen of 
andere mededeelingen a.an ouders of voogd 
vinden enkel plaats, indien deze eene bekende 
verblijfplaats binnen het rijk in Europa hebben: 

TIT EL III. 

Vervolging en berechting van rechterlijke ambte-
naren. 

482. Indien een rechterlijk ambtenaar voor 
zijn kantongere bt, zijne rechtbank, zijn 
gerechtshof of voor een gerecht binnen het 
ressort van zijne rechtbank of zijn gerechtshof 
zou moeten worden vervolgd en berecht, 
wordt, op verzoekschrift van het openbaar 
ministerie naar de gewone regelen met de 
vervolging belast, door den Hoogen Raad een 
antler gerecht van gelijken rang als het anders 
bevoegde aangewezen, voor hetwelk de ver
volging en berechting der zaak zal plaats heb
ben. 

Niet temin kunnen de spoedeischende maat
regelen van de vervolging die a.an het rechts
geding vo6rafgaat, ook bij of door het anders 
bevoegde gerecht worden genomen. 

De aanwijzing geldt ook voor de mede
verdachten van den rechterlijken ambtenaar. 

Bij het verzoekschrift worden de processtuk
ken en, voor zoover noodig, de stukken van 
overtuiging overgelegd. 

483. De beschikking van den Hoogen Raad 
wordt vanwege den procureur-generaal a.an 
den verdachte beteekend. 

De procureur-generaal geeft van de beschik
king tevens schriftelijk kennis aan den verzoeker 
en zendt daarvan afschrift toe aan het open 
baar ministerie bij het aangewezen gerecht. 

TITEL IV. 

Verschooni11{/ en wraking van rechters. 

484. Een rechter wordt op zijn verlangen 
van elke bemoeiing in eene zaak verschoond, 
indien er te zijnen aanzien fei ten of omstandig
heden bestaan, waardoor in het algemeen dt> 
rechterlijke onpartijdigheid schade zou kunnen 
lijden. 

485. De redenen van verschooning worden 
a.lie tegelijk voorgedragen. 

Een nieuwe verschooning kan door den
zelfden rechter slechts worden voorgedragen 
om redenen welke na de eerste voordracht 
zijn ontstaan of bekend geworden. 

Tijdens het onderzoek t er terechtzitting kan 
eene verschooning niet meer worden voorge
dragen na de voordracht der zaak door het 
openbsar ministerie , bedoeld bij artikel 280, 
tenzij om redenen welke eerst in den loop van 
dat onderzoek zijn ontstaan of bekendgeworden . 

486. Over eene voorgedragen verschooning 
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wordt door het college waarin de rechter 
zitting heeft of, indien deze een kantonrechter 
is, door de rechtbank ten spoedigste beslist. 

Het bevoegde college zal, alvorens te beslissen, 
den r~chter kunnen uitnoodigen, de voorge
dragen verschooning schriftelijk dan wel 
mondeling toe te lichten. Deze geeft a.an de 
uitnoodiging gevolg. 

Bij de beslissing kan tevens worden bepaald 
dat bcpaalde handelingen of beslissingen van 
den rechter wiens verschooning is aangenomen, 
van onwa.arde zullen zijn. 

487. De rechter die zijne verschooning 
heeft voorgedragen, is, in afwachting van de 
beslissing daaromtrent, in de zaak uitgesloten 
van alle bemoeiingen die uitstel gedoogen ot 
door andere rechters kunnen worden verricht. 

Wordt de verschooning eerst tijdens het 
onderzoek t er terechtzitting voorgedra1rnn. 
dan wordt dat onderzoek geschorst. Wordt 
de verschooning aangen,omen, dan wordt het 
onderzoek ter terechtzitting opnieuw aange
vangen, hetz,i onmiddellijk, hetzij op eene 
latere terechtzitting. De beslissing wordt 
op de terechtzitting waarin het onderzoek der 
zaak wordt hervat of opnieuw aangevangen, 
uitgesproken. 

488. Ingeval er ten aanzien van een rechter 
feiten of omstandigheden bestaan, waardoor 
in het algemeen de rechterlijke onpartijdigheid 
ernstig schade zou kunnen lijden, kan diens 
wraking schriftelijk of, ter terechtzitting, 
mondeling worden voorgedragen door het 
openbaar ministerie en door den verdachte. 

489. Zoo redenen van wraking ten aanzien 
van meer dan een rechter bestaan, kan eene 
verdere wraking niet worden voorgedragen, 
dan nadat over de vroegere is beslist. 

De redenen van wraking worden alle tegelijk 
voorgedragen. 

Eene nieuwe wraking kan ten aanzien van 
denzelfden rechter slechts worden voorgeclragen 
om redenen welke na de eerste voordracht zijn 
ontstaan of bekend geworden. 

Tijdens het onderzoek op de terechtzitting 
kan eene wraking niet meer worden voorge , 
dragen na de voordracht der zaak door het 
openbaar ministerie, bedoeld bij artikel 280, 
tenzij om redenen welke eerst in den loop 
van dat onderzoek zijn ontstaan of bekend 
geworden. 

Wordt de wraking op de terechtzitting 
voorgedragen, dan kan der rechte, ingeval 
van klaarblijkelijk misbruik, bepalen dat vol
gende voorclrachten tot wraking niet ontvan
kelijk zullen zijn. 

490. Ingeval de rechter a.Ileen rechtspreekt 
of a.ls eenig rechter bemoeiing in de zaak 
verricht, worden de redenen van wraking aan 
hemzelven voorgedragen en door hem daarop 
onverwijld beslist. De verdachte wordt zoo 
noodig gehoord, althans opgeroepen. 

Tegen eene afwijzende beslissing staat het 
openbaar ministerie een dag daarna, den 
verdachte die de wraking heeft voorgedragen, 
een dag na. de uitspraak, voorlezing of beteeke
ning overeenkomstig artikel 495, hooger beroep 
open bij het college waarin de rechter zitting 
heeft, of, indien deze een kantonrechter is, bij 
de rechtbank. Op het beroep wordt ten 
spoedigste in raadkamer beslist. 

Buiten het geval bedoeld bij het eerste lid, 
wordt over de voorgeclragen wraking ten 
spoedigste beslist door het college waarin de 
rechter zitting heeft. 

Behoudens de bepaling van het tweede lid 
staat tegen beslissingen in zake van wraking 
geen rechtsmiddel open. 

491. Het bevoegde college zal, alvorens in 
eersten aanleg of hooger beroep te beslissen, 
den rechter kunnen uitnoodigen, zich omtrent 
de voorgeclragen redenen van wra.king sqhrifte. 
lijk of mondeling te verklaren. Deze geeft 
a.an de uitnoodiging gevolg. 

Bij de beslissing kan tevens worden bepaald 
dat bepaalde handelingen of beslissingen van 
den rechter wiens wraking is aangenomen, van 
onwaarde zullen zijn. 

492. De rechter die gewraakt wordt, is, in 
afwachting der beslissing daaromtrent, in de 
zaak uitgesloten van alle bemoeiingen die 
uitstel gedoogen of door andere rechters kunnen 
worden verricht. 

Wordt de wraking eerst tijdens het onderzoek 
op de terechtzitting voorgeclragen, dan wordt 
dat onderzoek geschorst. Wordt zij aangeno
men, dan wordt het qnderzoek op de terecht
zitting opnieuw aangevangen, hetzij onmiddel
lijk, hetzij op eene latere terechtzitting. De 
beslissing wordt op de terechtzitting waarin 
het onderzoek der zaak wordt hervat of opnieuw 
aangevangen, uitgesproken. 

493. Rechters die verklaard hebben zich 
te willen verschoonen of wier wraking wordt 
voorgeclragen, onthouden zich, wanneer zij 
in een college zitting hebben, op straffe van 
nietigheid, van deelneming aan de beslissing 
over de verschooning of wraking. 

Ingeval de verschooning of wraking eerst 
tijdens het onderzoek op de terechtzitting van 
een rechterlijk college wordt voorgedragen, 
wordt ter vervanging van elk lid d~t verlangt 
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verschoond te worg.en of wiens wraking voor
gedragen wordt, door den president een rechter 
aangewezen om met de andere rechters die aan 
dat onderzoek deelnemen, over de verschooning 
of wraking te beslissen. 

494. Indien ten gevolge van het eerste 
lid van het voorgaande artikel de beslissing 
over eene voorgedragen verschooning of 
wraking niet kan zijn bij het college waarin de 
rechter zitting heeft, wordt daartoe een antler 
gerecht van gelijken rang aangewezen. 

Hetzelfde geldt, indien tengevolge van 
aangenomen verschooning of wraking het 
onderzoek der zaak niet kan plaats hebben bij 
den rechter naar de gewone regelen bevoegd. 

De aanwijzing geschiedt overeenkomstig 
artikel 482. 

Artikel 483 is mede van toepassing. 
Indien het gevolg van het eerste lid van 

artikel 493 of van aangenomen verschooning 
of wraking is dat het getal leden van den 
Hoogen Raad, voor de beslissing over eene 
voorgestelde verschooning of eene voorgedragen 
wraking, of we! voor het onderzoek der zaak 
gevorderd, ontbreekt, oordeelt de Raad met het 
overblijvende getal. 

495. Alie beslissingen over verschooning 
of wraking zijn met redenen omkleed. 

De beschikkingen over de wraking, worden 
den verdachte voorgelezen of, indien deze 
niet bij de beslissing aanwezig is, hem beteekend. 

496. Onder rechters worden in dezen Titel 
begrepen de raadsheeren en de kantonrechters, 
alsmede de raadsheeren-, rechters- en kanton
rechters-plaatsvervangers. 

TITEL V. 

Geschillen over rechtsmacht. 

497. Een geschil over rechtsmacht is aan
wezig · 

10. wanneer twee of meer rechters zich de
zelfde zaak gelijktijdig hebben aangetrokken; 

2°. wanneer twee of meer rechters zich tot 
onderzoek van dezelfde zaak onbevoegd ver
klaren en hunne uitspraken met elkander in 
strijd zijn. 

Onder rechters zijn in dezen Titel begrepen 
de personen of colleges, aan welke bij bijzondere 
wetten rechtsmacht is opgedragen, met dien 
verstande dat enkel geschillen waarbij ook 
andere rechters betrokken zijn, overeenkomstig 
de bepalingen van dezen 'Pitel worden berecht. 

498. Bij het bestaan van een geschil over 
rechtsmacht kan bij den bevoegden rechter 
een met redenen omkleed, schriftelijk verzoek 
tot regeling van rechtsgebied door elken 

ambtenaar die de vervolging heeft ingesteld, 
en door den verdachte, worden ingediend. 

Van de inlevering van het verzoekschrift 
wordt doo~ den griflier onverwij ld schriftelijk 
kennis gegeven aan de rechters tusschen wie 
het geschil bestaat, en, voor zoover het verzoek 
niet van hen is uitgegaan, aan de ambtenaren 
die de vervolging hebben ingesteld, en aan 
den verdachte. 

Door de bij b.et voorgaande lid bedoelde 
kennisgeving wordt de vervolging geschorst. 
Niettemin kunnen spoetleischende maatregelen 
bij of door de gerechten tusschen welke het 
geschil bestaat, worden genomen. Ieder der 
rechters tusschen wie het geschil bestaat, is 
bevoegd tot het nemen van alle maatregelen 
die met betrekking tot de voorloopige hechte-
nis kunnen worden genomen. . 

De tot ke nisneming van het geschil bevoegde 
rechter kan bevelen dat e.en aanhangig gerech
telijk vooronderzoek zal worden voortgezet. 

De schorsing der vervolging eindigt, zoodra 
de beschikking over het geschil onherroepelijk 
is geworden. 

499. De beschikking wordt ten spoedigste 
genomen, nadat de verdachte is gehoord, 
althaus opgeroepen. 

Bij de beschikking wordt t evens bepaald, 
of en in hoever de handelingen en beslissingen 
van den rechter aan wien het onderzoek der 
zaak wordt onttrokken, zullen sta.ndhouden. 

D e beschik.king wordt den verdachte binnen 
drie dagen beteekend. Zij wordt door den 
griflier aan de rechters tusschen wie het geschil 
bestaat, onverwijld schriftelijk medegedeeld. 

Tegen de beschikking der rechtbanken en 
gerechtshoven staat het openbaar ministerie 
binnen drie dagen daa.rna en den verdachte 
binnen drie da.gen na de beteekening beroep 
in cassatie open. De bepaling van het voor
gaa.nde lid is op de beschikking in cassatie 
toepasselijk. 

TITELVI. 

Strafvordering in rijksbela.'!! ingzaken. 

500. De bepalingen van dit wetboek, met 
uitzondering van die betreffende het gerech
telijk vooronderzoek en het bezwaarschrift 
tegen de dagvaariling, gelden in Rijksbelasting
zaken, voor zoover daarvan niet bij dezen 
Titel is afgeweken of. in bijzondere wettena.nders 
is bepaald. 

501. Indien het bestuur der belastingen in 
het belang van zijne vervolging het instellen 
van een gerechtelijk vooronderzoek noodzake
lijk oordeelt, is artikel 144 van toepa.ssing, 
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met dien verstande dat ten deze de artikelen 
195, 201, eerste lid, en 206 niet van toepassing 
zijn uitgezonderd, en geldt te zijnen aanzien 
hetgeen in dat artikel omtrent den ambtcnaar 
van het openbaar ministerie bij het kantonge
recht is bepa.ald. 

502. Te beginnen met het uitbrengen van 
de dagvaarding ter terechtzitting in eersten 
aanleg worden, wat betreft de vervolging tot 
bepa.alde straffen welke krachtens bijzondere 
wetten aan het bestuur der belastingen is op
gedragen. alle bemoeiingen waarmede bij dit 
wetboek de officier van justitie en de procureur
generaal bij het gerechtshof zijn belast, zoo in 
eersten aanleg als in hooger beroep door den 
met die vervolging belasten bijzonderen ambte
naar verricht en worden te zijnen aanzien de 
bepalingen van dit wetboek overeenkomstig 
toegepast. Het aanteekenen van hooger beroep 
kan namens dien ambtenaar geschieden door 
een persoon daartoe door het bestuur der 
belastingen aangewezen. 

Indien op de terechtzitting in eersten aanleg 
<:>f hooger beroep zich voordoet het geval van 
artikel 291, betreffende meineed, is niettemin 
ook het openbaar ministerie bevoegd te vorderen 
dat het instellen van een gerechtelijk vooronder
zoek door den rechter zal worden bevolen. 

503. Nadat den verdachte op de terechtzit
ting de gelegenheid is gegeven het laatst het 
woord te voeren, worden de stukken gesteld 
in handen van het openbaar · ministerie dat 
hetzij in dezelfde hetzij in eene volgende 
terechtzitting zijne conclusie zal nemen. 

De verdachte en zijn raadsman zijn bevoegd 
om dadelijk tegen die conclusie schriftelijke 
bedenkingen tot wederlegging van feiten wii.ar
in zij oordeelen dat het openbaar ministerie 
gedwaald heeft, aan de rechtba.nk aan te bieden. 

504. De termijn voor het instellen van 
hooger beroep bedraagt voo,: den bijzonderen 
ambtenaar en het openbaar ministerie twee 
maanden na de uitspraak en voor den ver
clachte veertien dagen !anger. 

505. Is ingevolge een vonnis o! arrest bij 
verstek gewezen, lijfsdwang op den verdachte 
toegepa.st of beslag op zijne goederen gelegd, 
dan kan hij tegen dat vonnis of arrest in geen 
geval later verzet doen dan uiterlijk binnen 
clriemaal vier en . twintig uren daama. 

Het verzet brengt van rechtswege dagvaar
cling mede tegen de eerstkomende gewone 
terechtzitting welke gehouden wordt nadat 
sedert den dag van het verzet zeven <la.gen 
zullen_ zijn verstreken. Is ook het openbaar 
ministerie wederpartij in de zaak geweest, dan 

is het verzet slechts geldig, indien het is gedaau 
aan beide wederpa.rtijen en bij exploten waar
van de dagteekeningen niet meer dan acht 
dagen mogen verschillen. Het verzet brengt 
in dat geval van rechtswege dagvaarding 
voor beide zaken mede op de eerstkomende 
gewone terechtzitting welke gehouden wordt 
nadat sedert den dag van het laatst beteekende 
exploot zeven de.gen zullen zijn verstreken. 

506. Al hetgeen ten aanzien van het beroep 
in cassatie met betrekking tot het openbaar 
minist_erie bij het college dat het beroepen 
vonnis of arrest heeft gewezen, is voorgeschre
ven, is op den bijzonderen ambtenaar van 
toepassing, voor zoover de vervolging van hem 
uitgaat. De laatste zin van het eerste lid 
van artikel 502 is van overeenkomstige toepa.s
sing. 

Indien het beroep in cassatie door dien 
ambtenaar is ingesteld, kan, na de voordracht 
van het verslag, door of namens het bestuur der 
belastingen tot toelichting van het beroep het 
woord worden gevoerd. 

507. De tenuitvoerlegging van veroordee
lingen gewezen op de vervolgingen door bij
zondere ambtenaren ingesteld, geschiedt in 
naam van het bestuur der belastingen. 

Indien hechtenis of plaatsing in eene tucht
school ter vervanging van boete of verbeurd
verklaring van bepaalde voorwerpen moet wor
den: toegepast, geschieden de overlegging en 
het bericht, bedoeld in het laatste lid van artikel 
542, a.an de voormelde ambtenaren die alsdan 
de stukken stellen in handen van het openbaar 
ministerie, ten einde die straf te doen 
toepassen. 

508. Indien het verzoekschrift om gratie 
betreft eene straf tot welke de vervolging 
door bijzondere ambtenaren is ingesteld, 
geschiedt, in het geval van artikel 529, de 
kennisgeving bedoeld bij het derde lid van dat 
artikel, a.an die ambtenaren en is, buiten het 
geval van genoemd artikel, van toepassing 
artikel 530, met <lien verstande dat, waar in 
dat artikel het openbaar ministerie op welks 
last de uitvoering moet plaats hebben, wordt 
genoemd of bedoeld, daaronder ten deze worden 
verstaan de bijzondere ambtenaren met de 
vervolging tot de stra~ belast. 

509. Indien de veroordeeling betreft eene 
straf tot welke de vervolging door bijzondere 
ambtenaren is ingesteld, wordt de curator 
bedoeld bij artikel 533, eerste lid, op de vor
dering van die ambtenaren benoemd, nadat het 
openbaar ministerie ter zake is gehoord. 

510. Is de verdachte een rechtspersoon, dan 
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treedt voor de beteekening aan zijn persoon 
of zijne woonplaats overeenkomstig artikel 
551. in de plaats eene beteekening overeen
komstig artikel 4 onder 2° van het Wetboek 
van Burgerlijke Rechtsvordering. 

511. Toepassing van lijfsdwang of beslag 
op goederen t er uitvoering van een arrest of 
vonnis geschiedt met inachtneming van de 
vormen te <lien aanzien voorgeschreven bij het 
Wetboek van Bnrgerlijke Rechtsvordering, en 
in naam van het bestuur der belastingen. 

TITEL VII. 

Rechterlijke bevelen tot handhaving der openbare 
orde. 

512. In het geval van ontdekking op 
heeterdaa.d van eenig strafbaar feit waardoor 
de open bare orde ernstig is aangera.nd en 
ter zake waarvan voorloopige hechtenis niet 
is toegelaten, kunnen de maatregelen in de 
navolgende bepalingen omschreven , worden 
toegepast, indien tegen den verdachte gewichti
ge bezwaren bestaan en er groot gevaar is voor 
herhaling of voortzetting van dat feit. 

513. De officier van justitie van de plaats 
waar het feit is gepleegd, is bevoegd den 
Yerdachte te doen aanhouden en hem onver
wijld te doen geleiden voor den rechter-com
missaris. 

De officier van justitie doet de getuigen, 
deskundigen en tolken door een dienaar der 
openbare macht mondeling of schriftelijk op
roepen om te verschijnen voor den rechter
commissaris. 

De verdachte wordt tot het einde van het 
onderwek op last van den officier van justitie 
in verzekering gesteld. 

514. De officier van justitie is bij het onder
zoek door denrechter-commissaris tegenwoordig 
en doet, na de zaak te hebben voorgedragen, 
de vorderingen welke hij in verband met de 
bepalingen van dezen Titel noodig oordeelt. 

De rechter-commissa.ris onderwekt aan
stonds de zaak. Het onderzoek geldt a.ls een 
gerechtelijk vooronderzoek en wordt overeen
komstig de bepalingen van de tweede tot en 
met de vijfde afdeeling van den Derden Titel 
van het Tweede Boek gevoerd. 

De rechter-commissaris is bevoegd, zoo 
noodig onder bijvoeging van een bevel tot 
medebrenging, te gelasten dat door hem 
aangewezen getuigen, deskundigen en tolken 
voor hem zullen verschijnen. De oproeping 
geschiedt overeenkomstig het tweede lid van 
het voorgaande artikel. 

In dat geval kan de rechter-commissaris het 

onderzoek voor ten hoogste vier en twintig 
uren schorsen. 

515. Indien de rechter-commissaris geen 
termen vindt tot toepassing van eenigen maat
regel op grond van artikel 512, beveelt hij de 
onmiddellijke invrijheidstelling van den ver
dachte. 

In het andere geval geeft de rechter-com
missaris den verdachte voor een bepaalden 
termijn de noodige bevelen ter· voorkoming 
van herhaling of voortzetting van het feit en 
vordert van hem eene bereidverklaring tot 
nakoming van di" bevelen. D e termijn eindigt 
van rechtswege op het oogenblik dat het ter 
zake van het strafbare feit gewezen vonnis in 
krarht van gewijsde is gegaan, of, indien daarbij 
straf of maatregel is opgelegd, zoodra het vonnis 
kan worden t enuitvoergelegd. 

De rechter-commissaris kan tevens verlangen 
dat voor de nakoming van de bevelen, in den 
vorm door hem te bepalen, zekerheid zal worden 
gesteld. 

Omtrent de zekerheidstelling gelden de bepa 
lingen van artikel 80, derde en vierde lid. 

De bevelen mogen de godsdienstige of staat -
kundige vrijheid niet beperken. 

516. Indian de bereidverklaring wordt 
afgelegd en de verlangde zekerheid gesteld. 
beveelt de rechter-commissaris de onmiddellijke 
invrijheidstelling van den verdachte. 

517. Indien de bereidverklaring niet wordt 
afgelegd of de verlangde zekerheid niet gesteld, 
beveelt de rechter-commissaris dat de ver
dachte in verzekering zal worden gesteld. 

De verzekering is van. kracht gedurende een 
termijn van vijf dagen welke ingaat op den 
dag der tenuitvoerlegging. Artikel 65, derde 
lid, is van toepassing. Het bevel tot inver
zekeringstelling is dadelijk uitvoerbaar. 

Op de vordering van den officier van justitie 
kan het bevel tot inverzekeringstelling door 
den rechter-commissaris eenmaal voor gelijken 
termijn worden verlengd. De verdachte wordt 
in de gel\)genheid gesteld op de vordering te 
worden gehoord. 

De rechter-commissa.ris beslist met inachtne
ming van het eerste lid zoomede van de artikelen 
515 en 516. 

De verdachte kan van het bevel tot inver
zekeringstelling binnen drie dagen na de 
tenuitvoerlegging in hooger beroep komen bij 
de rechtbank die zoo spoedig mogelijk beslist, 
na den verdachte te hebben gehoord, althans 
opgeroepen. 

518. Zoodra hot groote gevaar voor herha
ling of voortzetting van het feit is geweken, 
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beveelt de o:fficier van justitie de onmiddellijke 
invrijheidstelling van den verdachte. 

De rechter-commissaris kan te allen tijde, 
hetzij ambtshalve, hetzij op de vordering van 
den o:fficier van justitie of op het verzoek van 
den verdachte de invrijheidstelling van den 
verdachte bevelen. Artikel 516 is van toe
passing. 

De rechtbank kan, ambtshalve of op het ver
zoek van den verdachte, het bevel tot inverze
keringstelling opheffen. Artikel 69, tweede 
lid, is van toepassing. 

Het bevel kan mede worden opgeheven bij 
de uitspraak van het vonnis ter zake van het 
in artikel 512 bedoelde feit gewezen. De 
ophe:ffing wordt daarbij steeds bevolen, indien 
straf of maatregel ter zake van dat feit niet 
wordt opgelegd. 

519. Indien de verdachte de hem gegeven 
bevelen niet nakomt, is iedere opsporingsambte
naar bevoegd hem a.an te houden en onverwijld 
opnieuw te geleiden voor den o:fficier van 
justitie. De opsporingsambtenaar ka.n, ter 
aanhouding van den verdachte, elke plaats 
betreden. De artikelen 120-123 zjjn van 
toP.passing. 

In dit geval of indien de verdachte niet kon 
worden aangehouden, vordert de o:fficier van 
justitie onverwijld dat de rechter-commissaris 
t er zake een onderzoek zal instellen. Deze 
geeft daara.a.n zoo spoedig mogelijk gevolg. 

Ten aanzien van het onderzoek en het 
oproepen van getuigen gelden de voorgaande 
bepalingen van dezen Titel. 

520. Indien de rechter-commissaris op 
grond van het onderzoek bedoeld in het voor
gaande artikel, daa.rtoe termen vindt, beveelt 
hij de onmiddellijke invrijheidstelling van den 
verdachte. 

In het andere geval beveelt de rechter-com
missaris, indien de verdachte zich a.an over
treding der hem gegeven bevelen heeft schuldig 
gemaakt, dat deze in verzekering zal worden 
gesteld. De artikelen 517, tweede, derde en 
vijfde lid, en 518, met uitzondering van den 
tweeden zin van het tweede lid, zijn van 
toepassing. 

In elk geval kan de rechter-commissaris, 
indien hem blijkt dat de verdachte de hem 
gegeven bevelen niet is nagekomen, bij het 
bevel, bedoeld in het eerste of tweede lid, 
tevens de zekerheid vervallen verkla.ren a.an 

de bepa.lingen van dezen Titel genomen vor
dering staat geen beroep open. 

522. Ten a.anzien van de ondergane inver
zekeringstelling vinden de a.rtikelen 89-93 
overeenkomstige toepassing. 

V IJ F D E B O E K . 

Tenuitvoerlegging en kosten. 

TIT EL I. 

Tenuitvoerlegging. 

EERSTE AFDEELING. 

Alge1neene bepalingen. 

523. De tenuitvoerlegging van rechterlijke 
beslissingen geschiedt op last van het openbaar 
ministerie bij het gerecht da.t de beslissing 
heeft gegeven of tot hetwelk de rechter van 
wien de beslissing afkomstig is, behoort. 

524. De beleedigde partij die zich in het 
geding over de strafzaa.k gevoegd heeft, doet 
zelve het vonnis of arrest, voor zoover hare 
vordering a.angaat, ten uitvoer leggen, op de 
wijze bepaald voor vonnissen in burgerlijke 
zaken. 

525. Indien bij dit wetboek eenige beteeke
ning, dagva.arding, oproeping, kennisgeving, 
aa.nzegging of andere mededeeling is voorge
schreven, geschiedt deze, indien niet anders 
is bepaald, op last van het openbaar ministerie 
dat de zaak opspoort, vervolgt of het laatst 
vervolgd heeft. 

526. Het openbaar ministerie kan, voor de 
tenuitvoerlegging van rechterlijke of eigen 
beslissingen, den noodigen bijzonderen of 
algemeenen last geven a.an de deurwaarders 
en aan de opsporingsambtenaren. Tenzij de 
last uitga.at van den procureur-genera.al bij 
het gerechtshof, wordt deze niet gegeven a.an 
de ambtenaren genoemd in artikel 141 n°. 1 en 
no. 2. 

Het openbaar ministerie roept voor die 
tenuitvoerlegging zoo noodig de tusschenkomst 
in van het openbaar ministerie in a.ndere 
rechtsgebieden, dat dan gelijken last kan 
geven, als in het voorgaa.nde lid bedoeld. 

Artikel 147 is ten aanzien van alle ambtenaren 
door of op wier last de tenuitvoerlegging ge
schiedt, van toepassing. 

TWEEDE AFDEELING. 

Uitvoerbaarheid van beslissingen. 

den Staat. 527. Voor zoover niet anders is bepaald, 
Artikel 83 is van overeenkomstige toepassing. mag geen beslissing worden ten uitvoer .gelegd, 
521. Tegen de beslissing tot afwijzing van zoolang daartegen nog eenig gewoon rechts

eene door den officier van justitie krachtens I middel openstaat en, zoo dit is aangewend, 
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totdat het is ingetrokken of da.a.rop is beslist. 
528. Voor zoover betreft veroordeelende 

vonnissen of a.rresten, blijft ook nadat zij in 
kracht van gewijsde zijn gegaan, indien de 
veroordeelde dit uitdrukkelijk verlangt, de 
tenuitvoerlegging opgeschort gedurende de 
volgende acht da.gen. 

Indien de za.ak beeindigd is door een arrest 
gewezen op een beroep in ca.ssa.tie, loopt de 
termijn van den da.g waa.rop de kennisgeving 
is g schied, bij het tweede lid van artikel 422 
voorgeschreven. 

529. Binnen den in het voorgaand artikel 
bepaalden termijn ka.n de veroordeelde een 
verzoekschrift om gratie ongesloten i"nleveren 
of doeu inleveren op de griffie van het gerecht 
dat het vonnis of arrest heeft uitgesproken. 

Door deze inlevering blijft de tenuitvoer
leggiug opgeschort, zoolang op het verzoek 
niet is beschikt. 

De griffier houdt aanteekening va.n den dag 
der inlevering ; hij geeft daa.rvan onverwijld 
schriftelijk kennis a.an het openbaar ministerie 
op welks last de tenuitvoerlegging van het 
vonnis of arrest moet plaats hebben, en ver
zendt het verzoekschrift onmiddellijk a.an den 
:Minister van Justitie, t en einde a.an den Ko
ning te worden ingeleverd. 

530. Ook buiten het geval bij het voorgaand 
aii,ikel bedoeld, blijft de tenuitvoerlegging 
opgeschort, wolang niet beschikt is op een 
verzoekschrift om gratie, met welks indiening 
het openbaar ministerie dat met de tenuitvoer
legging is belast, op de in de beide volgende 
leden genoemde wijze of va.nwege den Minister 
van Justitie schriftelijk is bekend gemaa.kt. 

Te dien einde geeft het rechterlijk college 
of de ka.ntonrechter in wiens handen een ver
zoekschrift om gratie is gesteld, a.an dat open
baar ministerie van de indiening onverwijld 
schriftelijk kennis. 

In de geva.llen waarin het a dvies wordt 
ingewonnen va.n denRoogen Raa.d,geeftdezevan 
de indiening schriftelijk kennis aa.n den pr ocu
reur-generaa.l die dat openbaa.r ministerie 
da.armede onverwijld schriftelijk in k<>nnis 
stelt . 

531. Indien echter de tenuitvoerlegging is 
toegelaten of niet van de geheele straf gratie 
is verleend, wordt het vonnis of arrest zoodra 
mogelijk ten uitvoer gelegd. 

Voor zoover de straf bestaa.t in geldboete of 
verbeurdverklaring van bepaalde voorwerpen, 
wordt door den ambtenaa.r in wiens naam· de 
tenuitvoerlegging geschiedt, een bepaalde ter
mijn van ten hoogste twee maa.nden gesteld, 

binnen welken de e:eldboete moet wordim 
voldaa.n , of de verbeurd verklaarde voorwerpen 
moeten worden uitgeleverd of wel het geldelijk 
bedrag waa.rop zij bij de uitspra.ak zijn geschat, 
moet worden beta.aid. Die termijn kan door 
dien a.mbtenaa.r telkens worden verlengd. doch 
mag nimmer den duur van Mn jaar te boven 
gaan. 

532. Indien v66r de tenuitvoerlegging van 
een in kra.cht va.n gewijsde gegaan vonnis of 
arrest, houdende veroordeeling tot vrijheids
stra.f of tot de stra.f van berisping, de veroordeel
de krankzinnig is geworden, beveelt het ge
recht dat het vonnis of arrest heeft uitgesproken, . 
de opschorting der tenuitvoerlegging. 

De opschorting wordt bevolen, hetzij op de 
vordering van he1; openba.ar ministerie, hetzij 
op het verzoekschrift van den ra.adsman va.n 
den veroordeeld . Ten aanzien van den 
ra.adsma.n gelden de bepalingen van den 
Derden Titel van het Eerste Boek. 

Na het herstel wordt het bevel tot opschor
ting door hetzelfde gerecht, op vordering 
van het openbaar ministerie, ingetrokken. 

533. Indien, ondanks de krankzinnigheid 
van den veroordeelde, de tenuitvoerlegging 
van andere dan bij het voorgaand artikel 
bedoelde straffen mogelijk is, wordt de curator 
op de gewone wijze tot voldoening a.an het 
vonnis of arrest uitgenoodigd. Zoo de ver
oordeelde nog geen curator heeft, wordt deze 
zoo noodig te dien einde benoemd op de vor
dering va.n het openbaar ministerie op welks 
last de tenuitvoerlegging moet plaats hebben. 

Ten aanzien van de vervangende hechtenis is 
het voorgaand artikel van toepassing. 

DER])E AFDEELING. 

Tenuitvoerlegging van bevelen t-Ot vrijheidsbe
neming en veroordeelende vonnissen of arresten, 

534. De last tot tenuitvoerlegging van een 
bevel tot vrijheidsbeneming of veroordeelend 
vonnis of arrest behelst eene zoo nauwkeurig 
mogelijke aa.nduiding van den te vatten 
persoon, eene opgave van de beslissing of het 
bevel waarop de aanhouding steunt, en eene 
vermelding va.n de plaats waa.rheen de aane:e
houdene moot worden overgebracht, of van 
den rechter of ambtenaa.r . voor wien hii moet 
worden geleid. 

De ambtenaar die overeenkomstig den 
ast een persoon heeft aangehouden, geleictt 
dezen onverwijld naar de plaats of voor den 
rechter of ambtenaar, in den last ver meld. 

Indien de aangehoudene beweert niet te 
zijn de persoon tegen wien de last is gericht, 
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zal hij, indien hij kra.chtens het voorgaande 
lid na.ar eene a.ndere plaa.ts moet wordAn 
overgebracht, t e voren in de gelegenheid worden 
gesteld om te worden gehoord door den ka.n
tonrechter, den commissaris van politie of 
den burgemeester ter plaatse wa.ar hij is 
a.angehouden. 

535. De met de tenuitvoerlegging belaste 
a mbtenaar kan ter a.anhouding van den te 
va.tten persoon elke plaats betreden. De 
artikelen 120-123 zijn van toepassing. 

536. De opneming van een persoon tegen 
wien een bevel tot vrijheidsbeneming of ver
oordeelend vonnis of arrest wordt ten uitvoer 
gelegd, in de da.artoe bestemde gevangenis , 
rijkswerkinrichting of tuchts.chool , geschiedt 
hetzij op vertoon van het bevel tot voorloopige 
hechtenis of inverzekeringstelling, of wel 
van het veroordeelend vonnis of arrest of een 
uittreksel daarvan, hetzij op vertoon van den 
last tot tenuitvoerlegging van het openbaar 
ministerie. 

In het laatste geva.l doet de a mbtenaa.r die 
den last heeft gegeven, het bevel tot voorloopige 
hechtenis of inverzekeringstelling of, ingeval 
van tenuitvoerlegging van vrijheidsstraf, het 
veroordeelend vonnis of arrest of een uittreksel 
da.arvan ten spoedigste toekomen a.an het 
hoofd van het gesticht. 

537. De hoofden van geva.ngenissen, rijks
werkinrichtingen en tuchtscholen zijn verplicht 
een register te houden volgens een door den 
Minister van Justitie vast t e stellen model. 

538. In het register worden bij de opneming 
van een persoon tegen wien een bevel tot 
vrijheidsbeneming of veroordeelend vonnis of 
arrest wordt ten uitvoer gelegd, diens na.a.m, 
voorna.a.m, beroep, geboortepla.a.ts en woon- of 
verblijfpla.ats ingeschreven. Indien het een of 
a.nder onbekend is, wordt da.arva.n melding 
gema.akt. 

De inschrijving wijst verder a.an : 
den rechter of den a.mbtenaa.r, wiens beslissing 

wordt ten uitvoer gelegd ; 
de dagteekening van die beslissing ; 
den da.g en het uur, wa.a.rop de opneming 

geschiedt, en zoo mogelijk het oogenblik wa.arop 
de -vrijheidsbeneming is aa.ngeva.ngen ; 

bij veroordeeling, den duur der stra.f. 
De inschrijving wordt mede onderteekend 

door den a.mbtena.a. r die het bevel, vonnis 
of arrest ten uitvoer legt. Deze ontvangt 
van het hoofd van het gesticht de schriftelijke 
verkla.ring da.t de opneming heeft pla.a.ts geha.d, 
welkc verkla.ring hij overlegt a.an den ambtena.ar 
op wiens last de tenuitvoerlegging is geschied. 

539. In het bovengemeld register wordt 
ter zijde van de inschrijving aangeteekend de 
da.g en het uur wa.arop het verblijf van den 
gevangene of verpleegde in het gesticht ophoudt, 
met vermelding van de beslissing kra.chtens 
welke, of ,a.n eenige a.ndere oorza.ak ten 
gevolge wa.arvan dit pla.ats heeft. 

Het hoofd van het gesticht onderteekent de 
inschrijving a.lsmede de aanteekeningen in dit · 
a.rtikel bedoeld. 

540. De invrijheidstelling geschiedt door 
het hoofd va.ri het gesticht, zoodra de duur van 
den straftijd is verstreken of de geldigheid 
van het bevel ophoudt , of zoodra. door het 
daartoe bevoegd gezag hem da.artoe de last 
wordt verstrekt . 

541. De rechtba.nken waken voor de nako
ming van de voorschriften der artikelen 536-
540 en doen te dien einde de gevangenissen, 
rijkswerkinrichtingen en tuchtscholen binnen 
ha.ar rechtsgebied door commissarissen uit 
ha.ar midden op onbepaalde tijden, doch ten 
minste twee ma.al 's jaa.rs, bezoeken . 

Van de bevindingen wordt telkenmale 
schriftelijk versla.g geda,a,n a.an den Minister 
van · Justitie. 

De officieren van justitie zijn verplicht tot het 
bezoeken en het doen van verslag op den voet 
a.ls in de voorgaande leden i s vermeld. 

542. De tenuitvoerlegging van vonnissen 
of arresten, houdende veroordeeling tot boete 
of verbeurdverklaring van bepa.alde voorwer
pen, geschiedt, indien de za.ak door het openba.ar 
ministerie is aa.nhangig gema,a,kt, in naam van 
het openbaa.r ministerie met het doen uitvoeren 
van het vonnis of arrest bela.st, door het be
voegd bestuur. Indien door het openba.ar 
ministerie en den veroordeelde binnen tweemaa.l 
vier en twintig uren na. de uitspraa.k a.fsta.nd is 
geda.an van de bevoegdheid om rechtsmiddelen 
a.an te wenden, knnnen beta.ling en uitlevering 
binnen driemaa.l vier en twintig uren na de 
uitspra.a.k ter griffie geschieden. 

·Indien hechtenis of pla.a.tsing in eene tucht
school ter vervanging van boete of verbeurd
verklaring van bepa,a,lde voorwerpen moet 
worden toegepast, geeft het met de uitvoering 
belast bestuur, onderoverleggingvandestukken, 
van de niet-voldoening aa.n het vonnis of 
arrest onverwijld schriftelijk bericht a.an het 
bij het voorgaande lid bedoelde openbaa.r 
ministerie. 

543. Indien iemand overeenkomstig de 
bepalingen van artikel 74 van het Wetboek 
van Stra.frecht de vervolging wenscht te 
voorkomen, za.l hij, voorzien van eene schrifte-
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lijke machtiging van het openbaar ministerie 
bij het tot berechting der za.a.k bevoegde 
kantongerecht, binnen den termijn bij die 
machtiging daartoe bepaald, ten kantore van 
den met de invordering der boeten belasten 
ambtenaar of op de griffie va.n dat kantonge
recht of va.n het kantongerecht binnen welks 
rechtsgebied zijne woonplaats gelegen is, het 
·maximum der gestelde boete moeten betalen 
en de aan verbeurdverklaring onderworpen 
voorwerpen moeten afgeven of de waarde 
waarop zij door het openbaar ministerie zijn 
geschat, moeten voldoen. 

VIF.RDE AFD!i!KLING 

Rechtsgeding tot herkenning van veroordeelden 
of van andere gevonniste penonen. 

544. Indien iemand die tot het ondergaan 
van straf is aangehouden, blijft ontkennen de 
veroordeelde te zijn, of indien daaromtrent 
niettegenstaa.nde erkentenis twjjfel blijft be
staan, beslist het gerecht dat in eersten aanleg 
van het strafbaar feit heeft kennisgenome n 
of hij al of niet de veroordeelde is. 

545. Tot het onderzoek wordt, op de vorde
nng van het openbaar ministerie. in eene door 
het gerecht te bepalen terechtzitting m ' t 
den meesten spoed overgegaa.n. 

Het openbaar ministerie doet den aange-· 
houdene, de getuigen die van zijnentwege 
zullen gehoord worden en die waarop de 
a.a.ngehoudene zich beroept, dagvaarden. In
dien het openbaar ministerie weigert een 
getuige te dagvaarden, kan het gerecht, op 
bet verzoek va.n den aa.ngehoudene, de dag
vaarding bevelen , onverminderd de bevoegd
heid va.n den a.angehoudene om zelf getuigen 
te dagvaarden. 

Bij de dagvaarding wordt a.an den aange
houdene opgave gedaan van den naam, het 
beroep en de woon- of verblijfpla.at s, of bij 
onbekendheid van een of antler, de aanduiding 
zoo nauwkeurig mogelijk van de getuigen die 
vanwege het openbaar ministerie, met inacht
nemmg va.n het bepa.alde bij het eerste lid, 
worden gedagvaard. 

lndien de zaak bij een rechterlijk college is 
aangebra.cht, wordt den a.angehoudene door 
cten voorzitter een raadsman toegevoegd. Ten 
a.anzien van den raadsman gelden de bepa
lingen van den Derden Titel van het Eerste 
Boek. 

546. Het onderzoek en de beslissing ge
schieden overeenkomstig de bepalingen van 
den Zesden of Zevenden Titel van het Tweede 
Boek of van den Eersten Titel van het Vierde 

Boek, naa.r gelang de zaak bij eene rechtba.nk, 
bij een kantongerecht, of bij den Hoogen 
Raad is aangebracht. 

547. Indien het gerecht de identiteit niet 
aanneemt, gelast het de invrijheidstelling. In 
het andere geval wordt de tenuitvoer!Pgging 
geacht te zijn aangeva.ngen op het oogenblik 
der vrijheidsbeneming. 

548. De vonnissen en arresten, houdende 
beslissingen omtrent de indentiteit, zijn va t
baar voor zoodanig beroep als tegen de von
nissen of arresten waarbij over het strafbaar 
feit uitspraak werd geda.an, openstond. 

Het beroep wordt naar de gewone regelen 
ingesteld en vervolgd. Het onderzoek en de 
beslissing geschieden overeenkomstig den Twee
den of Derden Titel van het Derde Boek, 
naar gelang hooger beroep dan wel beroep in 
cassatie is ingesteld . 

549. Ten aanzien van personen die tot het 
ondergaan van eenigen maatregel zijn aange
houden, vindt deze afdeeling overeenkomstige 
toepassing, met dien verstande dat, indien 
cie 1aem1te1t wordt aangenomen, tot toepas
sing van den maatregel wordt overgegaan . 

VIJFDE AFDEELING . 

Uitbrengen van exploten en doen van verklaringen 
en mededeel;ngen. 

550. Voor zoover geene oproepingen, ken
nisgevingen of a.ndere mededeelingen krachtens 
dit wetboek op andere wjjze zijn toegelaten, 
geschieden alle daa,rbij voorgeschreven betee
keningen, dagvaa.rdingen, oproepingen, kennis
gevingen, aanzeggingen of andere mededee
lingen bij exploot en we!, indien dit op last van 
het openbaar ministerie of van andere ambte
naren daartoe bij de wet gemachtigd, wordt 
uitgebracht, bij e loot van een deurwaarder 
of dienaar der openbare macht, en anders biJ 
exploot van een deurwaarder. 

551. De exploten a.an het openbaar ministe
rie geschieden a.an zijne leden in persoon of 
aan het parket. 

Alie a.ndere exploten geschieden : 
aa.n hen die in verzekerde bewaring zijn, in 
persoon; 

aan alle anderen in persoon of aan hunne 
woonplaats hier te lande ; is die woonplaats 
niet bekend, aan zijne verblijfplaats hier te 
lande ; is ook deze niet bekend, dan geschiedt 
de beteekening door middel van aanplakking 
van het afschrift; de aanplakking geschiedt aan 
het gebouw waa.r de rechter zetelt die van de 
zaak moet kennisnemen dan we! het laatst 
kennisgenomen heeft ; gaat echter het exploot 
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uit van het openbaar ministerie, dan geschiedt 
de aanplaklring aan het gebouw van het gerecht 
waartoe dat openbaar ministerie behoort. 

Alles op straffe van nietigheid. 
Ingeval van aanplaklring wordt, bij bekende 

verblijfplaats buitenslands, door den ambte
naar met de beteekening belast, tevens een 
afschrift bij aangeteekenden brief verzonden 
aan hem tot wien het exploot is gericht. 

552. Met uitzondering van het geval dat 
de beteekening door middel van aanplakking 
geschiedt, wordt in het exploot melding ge
maakt van den persoon met wien is gesproken 
en wordt aan dezen a.fschrift gelaten. 

Ingeval de ambtenaar met het doen van het 
exploot belast, noch den persoon aan wien het 
gericht is, noch iemand van diens huisgenooten 
aan zijne woon- of verblijfpla.ats vindt, zal 
hij het afschrift terstond t er hand stellen aan 
het hoofd van het plaatselijk bestuur of een 
door dezen aangewezen ambtenaar, die het 
oorspronkelijke voor gezien zal moeten teekenen 
en het afschrift zoo mogelijk aan den persoon 
aan wien het gericht is, zal moet en doen toeko
men, zonder dat van dit laa.tste echter in 
rechten zal behoeven te blijken. 

Alles op strafie van nietigheid. 
Bij bekende verblijfplaa.ts buitenslands wordt 

door den ambtenaar met de beteekening be
last, tevens een afschrift bij aangeteekenden 
brief verzonden aan hem tot wien het exploot 
i~ gericht. 

553. De nietigheid bij de artikelen 551 en 
552 gesteld, wordt door vrijwillige verschijning 
gedekt. 

554. In alle gevallen waarin bij dit wetboek 
eene schriftelijke oproeping. kennisgeving of 
mededeeling is voorgeschreven, geschiedt deze 
hetzij op de gewone wijze over de post, hetzij 
per telegram, hetzij door uitreiking op andere 
wijze, doch dan aan den betrokkene in perso0n 
of op andere voidoende wijze. 

555. Indien de laatste dag van een termijn 
binnen welken eenige aanteekening of verklaring 
t er griffie moet geschieden, op een zooda.nigen 
valt waarop de griffie gesloten is, kan die aan
teekening of verklaring gedaan worden op den 
eerstvolgenden dag waarop de griffie geopend is . 

TITELII. 

Kosten. 

556. Indien de zaak eindigt zonder opleg
ging van straf of maatregel, worden den gewezen 
verdachte of zijnen erfgenamen uit 's Rijks kas 
vergoed alle kosten door hem gemaakt tot 

dagvaarding en schadeloosstelling van getuigen 
of deskundigen, tot het doen van exploten of 
tot overlegging of afgifte van stukken, en zijne 
reiskosten tot het bijwonen ter terechtzitting 
van onderzoek en uitspraken, met uitzonde
ring van de kosten welke noodeloos zijn ge
maakt. 

Ook indien de zaak eindigt met oplegging 
van stra.f of ma.atregel worden alle kosten door 
den gewezen verdachte gemaakt tot dagvaa.rding 
en schadeloosstelling van getuigen of deskundi
gen, tot het doen van exploten of tot overleg
ging of afgifte van stukken, hem of zijnen erf
gena.men vergoed, voor zoover de aa.nwending 
dier kosten door het belang van het onderzoek 
werd gevorderd. Voor zoover de aanwending 
dier kosten door de intrekkingtvan dagva.ardingen 
of rechtsmiddelen door het openbaa.r ministerie 
nutteloos is geworden, worden zij alle vergoed, 
met uitzondering van de zoodanige welke 
noodeloos zijn ge!fiaakt. 

Het bedrag van de vergoeding wordt op 
verzoek van den gewezen verdachte of van 
zijne erfgenamen en met inachtneming van 
vorenstaande regelen en van de bepalingen 
van het tarief van gerechtskosten in strafzaken 
vastgesteld, zoodra de zaak beeindigd is. De 
vaststelling geschiedt bij het gerecht in feite
lijken aanleg, waarvoor de zaak tijdens de 
beeindiging daarvan werd vervolgd of anders 
het laatst werd vervolgd, en wel door den 
kantonrechter of door den voorzitter van het 
gerecht. De voorzitter kan een der raads
h 13nt1 of rechters, die over de zaak hebben 
gezeten, daartoe aanwijzen. De kantonrech
ter of de voorzitter, raadsheer of rechter geeft 
voor het bedrag van de vergoeding een bevel
schrift van tenuitvoerlegging af. 

De gewezen verdachte kan op het verzoek 
worden gehoord. Indien hij dit verla.ngt, 
wordt hij gehoord, althans opgeroepen. Dit 
lid geldt mede ten aanzien van de erfgenamen 
van den gewezen verdachte. 

557. De kosten van uitlevering of overbren
ging van voorwerpen ingevolge een bevel van 
den rechter-commissaris of van den officier 
van justitie worden den betrokken persoon op 
de begrooting van den rechter-commissaris of 
we! van den officier van justitie uit 's Rijks 
kas vergoed. 

De rechter-commissaris of de officier van 
justitie geeft da.arvoor een bevelschrift van 
tenuitvoerlegging af. 

Slotbepaling. 

Het in werlring treden van het Wetboek van 
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8trafvordering wordt nader bij de wet geregeld. 
Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's Gravenhage, den 15den J anuari 

1921. 
WILHELMINA. 

De Minister van Justitie, HEEMSKJ<:RK . 

(Uitgeg. 28 Jan. 1921.) 

15 Januari 1921. WET tot wijziging van de 
Octrooiwet 1910 (Staatsbl,ad n°. 313). S. 15. 

Bijl. Hand. 2• Kamer 1918/19, n°. 307, 1-3; 
1919/20, n°. 70, 1-5; 1920/21 n°,. 26, 1-2. 

Hand. idem 1920/21, b/,ad,z. 375, 376. 

Hand. l• Kamer 1920/21, bladz. 73, 109, 
110, 192, 193, 224, 225. 

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

dat aanvulling en wijziging van de wet van 7 
November 1910 (Staatsblad n°. 313) tot rege
ling van het octrooirecht voor uitvindingen, 
wenschelijk is ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raa d van State, enz. 
Art. I. De wet van den 7den November 

1910 (Staatsblad n°. 313) wordt aangevuld en 
gewijzigd a.ls volgt : 

1. In artikel 2 wordt tusschen de woorden 
,,wanneer zij" en ,,door eene beschrijving" in
gevoegd : ,,op het tijdstip van indiening der 
aanvrage". 

2. Na artikel 5 wordt een nieuw artikel 
ingevoegd, luidende : 

,,Artikel 5A. Elke aanvrage om octrooi mag 
slechts strekken tot het verkrijgen van uitslui
tende rechten op eene uitvinding." 

3. In artikel 6 wordt na ,,8" gevoegd ,,SA". 
4. Artikel 7, eerste lid, wordt gelezen als 

volgt: 
,,Hij, die in een der landen, toegetreden tot 

de Internationale Unie tot bescherming van 
den industrieelen eigendom, overeenkomstig 
de in dat land geldende wetten, octrooi of be
scherming van een gebruiksmodel h eeft aan
gevraagd, geniet, onder voorbehoud van de 
rechten van derden, gedurende een termijn 
van ·twaalf maanden na die aanvrage, binnen 
het Koninkrijk een recht van voorrang t er ver
krijging van een octrooi voor da tgene, waar
voor door hem de in den aanhef van dit lid 
genoemde bescherming werd aangevraagd." 

Aan artikel 7 wordt een derde en vierde lid 
toegevoegd , luidende : 

,,3. Hij, die van het recht van voorrang wil 
gebruik ma.ken, moet daarop schriftelijk be
roep doen in de aanvrage onder vermelding 
van den datum, waarop en van het land , waar 
de aanvrage, waarop hij zich beroept , werd 

' ingediend ; tevens moet hij qe ,daarvoor door 
den Octrooiraad vast te stellen bewijzen over
leggen voor een door dien Raad te bepalen 
tijdstip. 

4. Het recht van voorrang gaat t e niet, 
indien bij de aann-age daarop geen beroep is 
gedaan, alsmede, wa.nneer de daarvoor gevor
derde bewijzen niet v66r het daarvoor gestelde 
tijdstip worden overgelegd." 

5. De in artikel 8, eerste lid voorkomende 
woorden : ,,hier t e la.nde" worden vervangen 
door: ,,binnen het Koninkrijk" en het mede 
a ldaa,r voorkomende woord ,,Staten" door 
,,landen" . 

Het tweede lid va.n artikel 8 wordt gewijzigd 
als volgt: 

,,De erkenning van Staatswege van tentoon
stellingen binnen het Rijk in Europa geschiedt 
door den Minister, met de uitvoering van deze 
wet belast ; die van tentoonstellingen in de 
Kolonien en bezitt · gen in andere werelddeelen 
door de landvoogden ." 

6. Na artikel 8 wordt een nieuw artikel 
ingevoegd, luidende : 

,,Artikel SA. De aanvrager, wien door een 
der aanvraag-afdeelingen of een der afdeelingen 
van beroep van den Octrooiraad te kennen is 
gegeven , dat zijne aanvrage strekt tot het 
verkrijgen van uitsluitende rechten op meer 
dan een uitvinding, wordt, zoo hij binnen drie 
maanden nada.t e desbetreffende beslissing 
onherroepelijk is geworden, eene nieuwe aan
vrage om octrooi voor het als eene afzonderlijke 
uitvinding aan te merken gedeelte indient met 
vermelding van de oorspronkelijke aanvrage, 
geacht deze aanvra-ag reeds te hebben inge
diend op het t ijdstip der oorspronkelijke aan
vrage." 

7. In artikel 10, lste lid, worden de woorden 
,,dan heeft de werkgever aanspraak op octrooi" 
vervangen door ,,heeft de werkgever a-anspraak 
op octrooi". 

De la-at ste volzin van het 2de lid van artikel 
10 wordt gelezen : 

,,Elk vorderingsrecht van den uitvinder 
krachtens deze bepaling, vervalt na verloop 
van drie jaren sedert de dagteekening van het 
octrooi." 

8. In artikel 12, l ste lid vervalt het woord 
,,nieuwe". 

Artikel 12, 3de lid , wordt als volgt gelezen : 
,,Behoudens die gevallen zijn voor een aan

vullingsoct rooi de in artikel 35 genoemde 
bedragen niet verschuldigd. Slechts is voor 
de verleening van zulk een octrooi een bedrag 
va.n f 60 verschuldigd, te beta.Jen op den laat-
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sten dag der maand, volgende op die, waarin 
het begon 'te werken." 

9. Artikel 14, lste lid wordt gelezen : 
,,De Octrooiraad maakt deel uit van het 

Bureau voor den Industrieelen Eigendom ; bij 
algemeenen maatregel van bestuur wordt de 
verhouding tusschen dien Raad en dat. Bureau 
nader geregeld". 

Het 2de lid wordt gelezen : 
,,Hij wordt verdeeld in: 
a. eene centrale afdeeling ; 
b. aanvraagafdeelingen; 
c. afdeelingen van beroep. 
Eene aanvraagafdeeling kan uit een lid 

bestaan." 
In artikel 14, 3de lid, wordt tusschen ,,Voor

zitter" en ,,en de andere leden" ingevoegd ,, , een 
of meer ondervoorzitters". 

10. Artikel 15, 2de lid, sub a, wordt gelezen: 
,,a. het aantal ondervoorzitters en leden 

van den Octrooiraad ;". 
Het 2de lid, sub b, van artikel 15 wordt ge

lezen als volgt : 
,,b. de wijze van samenstelling en de bevoegd

heid der afdeelingen om werkzaamheden te 
verrichten, aan den Octrooiraad opgedragen ;". 

Aan artikel 15, 2de lid, wordt sub ,,j" de 
volgende bepaling toegevoegd : 

,,j. het bedrag, dat voor de afgifte van een 
bewijs van voorrang verschuldigd is;" 

aan artikel 15, 2de lid, w:ordt sub ,,k" de 
volgende bepaling toegevoegd : 

,,k. de bedragen, welke verschuldigd zijn 
voor de inschrijving van een memorie van grie
ven, als bedoeld in artikel 24 A, l ste lid, en 
artikel 27, en van een bezwaarschrift, als be
doeld in artikel 25, lid 4." 

11. In artikel 18, l ste lid, lste volzin, wordt 
tusschen ,,getuigen" en ,,te hooren" ingevoegd: 
,,en deskundigen"; 

in den 2den volzin wordt ,,of een opgeroepen" 
vervangen door ,.en een opgeroepen". 

Aan het slot van het l ste lid van genoemd 
artikel wordt een nieuwe volzin toegevoegd, 
luidende : ,.De deskundigen leggen in handen 
van den Voorzitter van den Octrooiraad of 
van de afdeeling den eed of de belofte af, dat 
zij naar hun geweten verslag zullen doen en 
bovendien, indien de Voorzitter dit verlangt, 
den eed of de belofte tot volledige geheim
houding." 

12. Artikel 20 wordt gewijzigd als volgt: 
De eerste volzin van het eerste lid wordt ge

lezen: 
,.De aanvrage om octrooi moet den naam en 

de woonplaats van den aanvrager vermelden, 

alsmede de tijdstippen waarop en de landen, 
waarin een aanvrage voor dezelfde uitvinding 
werd ingediend, en vergezeld zijn van een 
volmacht om den Octrooiraad in staat te stel
len zelf inlichtingen in die andere landen in 
te winnen; de aanvrage moet door den aan
vrager of diens schriftelijk gemachtigde onder
teekend zijn." 

De tweede volzin van het eerste lid vervalt. 
De derde volzin van het eerste lid wordt 

tweede en wordt gelezen : 
,.Indien de aanvrager niet binnen het Rijk 

in Europa woont, is hij verplicht binnen cl.at 
Rijk dornicilie te kiezen bij een gemachtigde, 
welke keuze, behoudens schriftelijk ter kennis 
van den Octrooiraad te brengen wijziging van 
het gekozen dornicilie, wordt geacht van kracht 
te blijven ook na de verleening van het octrooi." 

Aan het eerste lid wordt een volzin toege
voegd, luidende : 

,,Heeft die wij ziging van dorniciliekeuze plaa ts 
na de verleening van het octrooi, dan behoeft 
cl.egene, bij wien dornicilie gekozen wordt, geen 
gemachtigde te zijn." 

Het tweede lid wordt gelezen : 
,,De aanvrage moet verder eene korte aan

duiding bevatten van datgene, waarop de 
uitvinding betrekking heeft." 

Het derde lid vervalt. 
Het vierde lid wordt derde lid en wordt ge

lezen als volgt : 
,,De aanvrage moet vergezeld zijn zoowel 

van eene duidelijke en volledige beschrijving 
van de uitvinding, als van eene nauwkeurige 
aanduiding van datgene, waarvoor het uitslui'. 
tend recht verlangd wordt. De beschrijving 
moet zoo noodig van daarmede overeenstem
mencl.e teekeningen vergezeld zijn, desverlangd 
door modellen, monsters en proefnemingen 
worden toegelicht en overigens van zoodanigen 
aard zijn, dat de uitvinding daaruit door een 
deskundige kan worden begrepen, en aan de 
hand van die beschrijving toegepast." 

13. Artikel 21 wordt als volgt gelezen: 
,,Bij de aanvrage is een bewijs over te leggen, 

cl.at een heel.rag, waarvan de hoegrootheid nader 
bij algemeenen maatregel van bestuur worclt 
vastgesteld, <loch cl.at een heel.rag van f 100 r. iet 
zal te boven gaan, bij het Bureau voor cl.en 
Industrieelen Eigendom is gestort. 

Indien v66r het samenstellen der aanvraag
afdeeling de aanvrage wordt ingetrokken, worcl.t 
de helft van het gestorte bedrag teruggegeven ." 

14. Na artikel 21 wordt een nieuw artikel 
ingevoegd, luidende : 

,,Art. 21 A . Eerst bij inzending van het 
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bewijs, dat een bedrag, dat ingevolge deze 
wet of het octrooireglement geeischt wordt, is 
gestort, worden de aanvrage en de andere stuk
ken, waarvoor het bed.rag verschuldigd is, 
geacht te zijn ingediend." 

15. In den eersten volzin van het eerste 
lid van artikel 22 wordt in plaats van : ,,inge
komen" gelezen: ,,ingediend". 

16. Art. 23 wordt gelezen als volgt : 
,,1. Na de inschrijving stelt de Octrooiraad 

de aanvrage ten vooronderzoek in handen van 
een lid van of een ambtenaar bij den Octrooi
raad. 

2. Indien een aanvrage voo1· dezelfde uit• 
vinding in een antler land werd ingediend, is 
de aanvrager verplicht, op verzoek van den 
vooronderzoeker, mede te deelen de bezwaren, 
welke t egen zijn aanvrage om octrooi bij hare 
behandeling daar te lande zijn geopperd. 

3. Is de vooronderzoeker van oordeel, dat 
een a.anvrage niet aan de wettelijk gestelde 
eischen voldoet, dan geeft hij den aanvrager 
daarvan kennis onder mededeeling van de 
bestaande bezwaren en stelt hem in de gelegen
heid tot opheffing daarvan, hetzij door zich 
schriftelijk binnen een behoorlijken termijn 
tegen de aangevoerde bezwaren te verweren, 
hetzij door aanvulling of verbetering van de 
oorspronkelijke aanvrage. 

4. Is de vooronderzoeker van meening, dat 
de aanvrage voldoende is onderzocht, dan 
brengt hij zijn oordeel omtrent de aanvrage zoo 
spoedig mogelijk ter keµnis van den Octrooiraad, 
welke Raad clan onverwijld eene aanvraagaf. 
deeling samenstelt, die de aanvrage verder in 
behandeling zal nemen. 

5. Nadat de aanvrager door de aanvraag. 
afdeeling is gehoord, althans behoorlijk is 
opgeroepen, en hem zoo noodig behoorlijk ge
legenheid is gegeven hare bezwaren op te heffen, 
geeft zij hare beslissing zoo spoedig mogelijk. 

6. Alvorens omtrent de al of niet openbaar
making van de aanvrage te beslissen ka:n de 
aanvra.agafdeeling aan den vooronderzoeker 
een nader onderzoek opdragen. 

7. De vooronderzoeker wordt zoo noodig 
door de aanvraagafdeeling gehoord." 

17. Artikel 24 zal worden gelezen als volgt: 
,,1. Indien de aanvraagafdeeling van oor

decl is, dat de aanvrage niet voor geheele of 
gedeeltelijke octrooi-verleening in aanmerking 
komt, besluit zij tot niet-openbaarmaking. 
In het tegenovergestelde geval besluit zij tot 
openbaarmaking. 

2. Van de besluiten der aanvraagafdeeling 
wordt den aanvrager binnen 14 dagen kennis 

gegeven, onder opgave bij niet geheel open • 
ba.armaking van de gronden, waarop het besluit 
steunt." 

18. Tusschen de artikelen 24 en 25 worden 
het volgende art,ikel ingevoegd : 

,,Art. 24A. 1. Binnen drie maanden na de 
eindbeslissing k:tn de aanvrager in beroep 
komen bij den Octrooiraad, door indiening 
van een met reclenen omkleede memorie van 
grieven. 

2. Over het beroep beslist een afdeeling 
van beroep van den Octrooiraad, den aanvrager 
gehoord, althans behoorlijk opgeroepen. AJ. 
vorens t e beslissen kan de afdeeling van beroep 
aan den vooronderzoeker een nader onderzoek 
opdragen. 

3. De leden, die dee] uitmaakten van de 
aanvraagafdeeling, en het lid, aan wien het 
vooronderzoek der aanvrage werd opgedragen, 
mogen geen dee! uitmaken van de afdeeling van 

. beroep, in het vorige lid bedoeld. 
4. De vooronderzoeker wordt zoo noodig 

door de afdeelin.g van beroep gehoord. 
5. Van een besluit van een afdeeling van 

beroep wordt den aanvrager binnen 14 dagen 
kennis gegeven." 

19. Artikel 25 wordt gelezen als volgt : 
,,1. De openbaarmaking geschiedt, zoodra 

geen beroep meer openstaat of de aanvrager 
van zijn recht van beroep afstand heeft gedaan, 
door vermelding van de daartoe strekkende 
besluiten in een door het Bureau voor den In
dustrieelen Eigendom uit te geven b!ad. 

2. Indien de aanvrager het verlangen daar
toe te kennen geeft onder overlegging van een 
bewijs, dat een bedrag van f 25 bij het Bureau 
voor den Industrieelen Eigendom is gestort, 
zal de Octrooiraad de openbaarmaking voor 
ten hoogste drie maanden kunnen opschorten. 

3. Gedurende vier maanden, volgende op 
de dagteekening van het in het eerste lid be
doelde blad, waarin het besluit tot openbaar
making eener aanvrage is vermeld, ligt die 
aanvrage met de daarbij behoorende beschrij
ving, teekeningen, modellen en monsters bij 
den Octrooiraad voor een ieder t er inzage. 

4. Binnen dien termijn kan door een ieder 
tegen de verleening van het aangevraagde 
octrooi bezwaar worden gemaakt door inzending 
bij den Octrooiraad van een met redenen om
kleed bezwaarschrift, dat duidelijk naam en 
woonplaats van hem, door wien bezwaar wordt 
gemaakt, moet vermelden en door dezen of 
<liens schriftelijk gemachtigde onderteekend 
moet zijn. De gemachtigde vertegenwoordigt 
den opposant voor de geheele behandeling 
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van het bezwaarschrift, behoudens vervanging 
of herroeping. Indien de opposant niet binnen 
het Rijk in Europa woont, is hij verplicht bin
hen dat Rijk domicilie te kiezen bij een ge
machtigde. De bezwaren moeten gegrond zijn 
op de bepalingen dezer wet en kunnen, voor 
zoover zij een rechtstreeks belanghebbende als 
bedoeld in de artikelen 9, 10 en 11 betreffen, 
slechts door dezen worden ingesteld. 

5. De uitvinder, die krachtens het 3de lid 
van artikel 10 verzoekt, dat zijq naam in het 
octrooi worde gemeld, wendt zich daartoe 
binnen den bovengenoemden termijn met een 
verzoekschrift tot den Octrooiraad. Ten aan
zien van dat verzoekschrift, den gemachtigde 
van den uitvinder en de keuze van domicilie 
door een uitvinder, niet wonende binnen het 
Rijk in Europa, geldt het bepaalde in het voQr• 
gaande lid." 

20. Artikel 26 wordt gelezen : 
,,1. Zijn bezwaar- of verzoekschriften als 

bedoeld in artikel 25 of 32 ingekomen, dan wor
den deze gesteld in handen van de aanvraag. 
afdeeling, die over de openbaarmaking heeft 
geoordeeld. De aanvraagafdeeling wordt tot 
drie leden aangevuld, indien zij uit een lid 
bestond. Deze afdeeling stelt den aanvrager 
in de gelegenheid van !lie geschriften kennis 
te nemen en beslist na afloop van den in artikel 
25 bedoelden termijn en na aanvrager, oppo
santen en verzoekers gehoord of althans be
hoorlijk opgeroepen te hebben, omtrent de 
geheele of gedeeltelijke verleening van het 
octrooi en over de verzoeken. 

2. Indien tegen de verleening van een octrooi 
bezwaar is gemaakt op grond, dat de opposant 
aanspraak heeft op octrooi overeenkomstig 
art. 9 of art. 10, of aanspraak heeft op een 
mede-eigendomsrecht overeenkomstig artikel 
11, hetzij voor den geheeleninhoud deroorspron
kelijke aanvrage, hetzij voor zoodanig dee! a-ls 
vatbaar is voor een zelfstandig octrooi, kan 
de afdeeling treden in een onderzoek van dat 
bezwaar; bevindt zij dit gegrond, zoo verleent 
zij het aangevraagde octrooi geheel of gede~l
telijk aan den opposant, of kent zij hem het 
mede-eigendomsrecht toe, waarop hij aanspraak 
heeft, een en antler voor zoover de opposan t 
het verlangen daartoe v66r de beslissing aan 
den Octrooiraad heeft kenbaar gemaakt. Deze 
beslissing staat eene vordering krachtens artikel 
53 niet in den weg. 

3. Het door de afdeeling genomen besluit, 
dat • met redenen moet zijn omkleed, wordt 
binnen 14 dagen aan den aan-v-rager, de oppo
santen en de verzoekers schriftelijk medegedeeld. 

19:ll. 

4. Zijn in den termijn, genoemd in artikel 
25, geene bezwa-ar- of verzoekschriften als 
bedoeld in artikel 25 of 32 ingekomen, dan 
wordt het octrooi geacht te zijn verleend in 
den vorm, waarin de aanvrage is openbaar 
gemaakt." 

21. Artikel 27 wordt gelezen : 
,,1. Binnen drie maanden na de ·eindbeslis

sing kunnen de aanvrager, de opposanten en 
de verzoekers in beroep komen door indiening 
bij den Octrooiraad van een met redenen om• 
kleede en door hen of hun schriftelijk gemach
tigde onderteekende memorie van grieven. 
De Octrooiraad stelt de andere belanghebben
den in de gelegenheid van de memorie kennis 
te nemen. 

2. Over het beroep beslist, den aanvrager, 
de opposanten en de verzoekers gehoord, al
thans behoorlijk opgeroepen, eene afdeeling 
van beroep van den Octrooiraad. Omtrent de 
samenstelling en het besluit dier afdeeling geldt 
hetgeen in artikel 24 A is bepaald." 

22. .Artikel 28 wordt als volgt gelezen : 
,,1. Het octrooi, verleend op eene aanvrage, 

welke overeenkomstig artikel 25 voor een ieder 
ter inzage heeft gelegen, verkrijgt als dagtee
kening en begint, onverminderd het bepaalde 
bij artikel 44, te werken den dag na dien, waar
op de in artikel 25, 3de lid, bedoelde termijn 
is verloopen, zonder dat bezwaar- of verzoek
schriften zijn ingediend, of, zoo die wel zijn 
ingediend, den dag na dien, wa arop de in 
artikel 27 bedoelde termijn is verloopen, zonder 
dat beroep is ingesteld, van het instellen van 
beroep door alle daartoe bevoegden is afstand 
gedae.n of wel na ingesteld beroep den dag 
na dien, waarop het octrooi door eene afdeeling 
van beroep is verleend. 

2. Binnen veertien dagen na dien dag wordt 
van de verleening van het octrooi onder door
loopend nummer in een daartoe bestemd open
baar register van den Octrooiraad aanteekening 
gedaan en hiervan zoodra mogelijk in het in 
artikel 25 bedoelde blad melding gemaakt. 
Het octrooi wordt met de beschrijving. der 
uitvinding als afzonderlijke bijlage in het in 
artikel 25 bedoelde blad opgenomen, nadat het 
in artikel 35 eerstbedoelde bedrag van f 60 
i~ voldaan. 

3. Binnen veertien dagen na de dagteeke
ning van het aan het slot van het vorig lid 
bedoelde blad wordt door den Octrooiraad 
aan hem, wien octrooi is vcrleend, een bewijs 
van zijn recht verstrekt . 

4. Van afwijzing eener aanvrage wordt, 
nadat daartegen geen beroep meer openstaat 

7 



1921 16 JANUARI. 98 

of we! tot afwijzing door den Octrooiraad na J bedoelde aanvrage geen beroep meer openstaat, 
ingesteld beroep is besloten, eveneens binnen I doet do afdeeling, die de aanvrage het laatst 
veertien dagen in een daartoe bestemd openbaar ! · behandeld heeft, indien zij van oordeel is, dat 
register van den Octrooiraad aanteekening ge- I het geheim blijven der aanvrage in het belang 
daan en zoodra mogelijk in het in art. 25 be- I van 's Lands defensie is, hiervan mededeeling 
doelde blad melding gemaakt." aan den Octrooi.J:aad, welke het besluit tot 

23. In . de eerste zinsnede van artikel 29 openbaarma.king opschort en ten spoedigste 
wordt in plaats van ,,dezer afdeeling" gelezen : de aanvrage opzendt ·aan onzen Minister van 
,,van deze en de volgende afdeeling ." Oorlog of van Marine of aan beiden. Deze 

Het sub d nn dit artikel voorkomende ,,24" opzending brengt voor · den Minister en de 
wordt vervangen door ,,25". personen, die hij over de aanvrage raadpleegt, 

Het sub / van <lit artikel voorkomende ,,26" de verplichting tot geheimhouding mede. 
wordt vervangen door ,,25". 

24. Na artikP! 29 wordt een nieuwe afdeeling 
ingevoegd, luidende : 

,,Afdeeling III. Van de verleening van 
octrooien, waarYan het geheim blijven van de 
uitvinding in het belang van 's Lands defensie 
kan z.ijn." 

D :ze afdeeling behelst de volgende artikelen : 
,,Art. 29A. Op de verleening va,n de in 

deze afdeeling bedoelde octrooien zijn de be
palingen van de vorige afdeeling toep~sselijk, 
voor zoover hieronder daarvan niet wordt 
afgeweken." 

,,Art. 29B. 1. De vooronderzoeker doet, in
dien het geheim blijYen van de uitvinding naar 
zijn oordeel van b~lang kan zijn voor 's Lands 
defensie, hiervan door tusschenkomst van den 
Octrooiraad mededeeling aan den aanvrager. 

2. E en kennisgeving als in het voorgaande 
lid bedoeld brengt voor den aa.nvrager de ver
plichting mede tot algeheele geheimhouding 
betreffende zijn uitvinding, waaronder begrepen 
het niet aanvragen van een octrooi in het bui
t enland en het niet overdragen van de rechten, 
nit de aanvrage voortvloeiende, aan een ander 
clan den Staat. Indien geheimhouding van 
de uitvinding niet meer mogelijk is, is hij ver
plicht dit zoo spoedig ·mogelijk na ontvangst 
van de kennisgeving met redenen omkleed aan 
den Octrooiraad me.de te deelen. 

3. De verplichting tot geheimhouding ein
cligt zoodra de aanvrage openbaar is gemaakt, 
een besluit tot niet-openbaarmaking onherroe
pelijk is geworden of den aanvrager door den 
Octrooiraad is medegedeeld, dat er geen aan
leiding meer bestaat voor geheimhouding. 

4. Het voorloopig onderzoek en de verdere 
behandeling van aanvragen voor uitvindingen, 
waarvan het geheim blijven van belang kan 
zijn voor 's Lands defensie, geschieden zoo 
spoedig mogelijk , zoo noodig met achterstelling 
van andere aanvragen". 

,,Art. 290. 1. ·zoodra van een besluit tot 
openbaarmaking Yan een in deze afdeeling 

2. Onze Minister:, aan wien zoodanige octrooi~ 
aanvrage ter kennisneming is toegezonden, 
doet zoo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 
drie maanden, aa den Octrooiraad onder 
terugzending van die aanvrage toekomen : 

a. of eene schriftelijke verklaring, dat hij 
geen gebruik zal maken van de geboden gele
genheid om te bevorderen, dat de Staat de 
rechten, uit de aanvrage voortvloeiende, zal 
overnemen; 

b. of de acte van overdracht van de rechten 
voortvloeiende uit de octrooi-aanvrage, indien 
zoodanige acte tusschen den Staat en den aan
vrager mocht tot stand gekomen zijn ; 

c. of een afschrift van Ons besluit, waarbij 
de wenschelijkheid van onteigening wordt uit
gesproken." 

,,Art. 29D. 1. De acte, waarbij de rechten 
van den aanvrager worden overgedragen aan 
den Staat, wordt zoo spoedig mogelijk na ont
vangst in het daarvoor bestemde register inge
schreven. 

2. Het aan den Octrooiraad toe t e zenden 
afschrift van Ons besluit, waarbij de Onteige
ning van de recht•n, uit een aanvrage voort
vloeiende, wordt uitgesproken, wordt door 
den Octrooiraad ingeschreven in het daarvoor 
bestemde register. 

3. Voor zoover betreft de rechten uit de 
octrooi-aanvrage voortvloeiende heeft het in. 
bet 2de lid bedoelde afschrift dezelfde kracht 
al,s een acte van overdracht aan den Staat 
ten aanzien van die aanvrage zou hebben. 

4. In de gevallen, bedoeld in het l ste en 
2de lid, zal het besluit tot opanbaarmaking 
niet ten uitvoer gelegd worden en wordt het 
octrooi geacht verleend te zijn ten name van 
den Staat der Nederlanden en verkrijgt als 
dagteekening en begint te werken den dag na 
<lien der inschrijving in het register, bedoeld 
in het lste en 2de lid. 

5. Binnen 14 dagen na <lien dag wordt van 
de verleening aanteekening gedaan in het daar
voor bestemde regfoter." 
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,,Art. 29E. De in deze afdeeling bedoelde 
octrooien, alsmede de daarbij_ behoorende be
schrijvingen der uitvinding, worden niet in het 
in artikel 25 bedoelde blad opgenomen." 

,,Art. 29F. Indien de Staat zelf een octrooi
aanvrage heeft ingediend voor een uitvinding 
waarvan de Staat het geheim blijven van belang 
acht voor 's La,nds defensie, gelden de regelen 
voor ge,vone octrooi.aanvragen, met dien ver

stande, dat in plaats van een besluit tot open
baarmaking een besluit tot octrooi-verleening 
zal genomen worden". 

25. Art. 32, lid 3, eerste volzin, wordt als 
volgt gelezen : 

,,Een verzoek tot verkrijging van eene ··ver
klaring, als in het vorig lid bedoeld, moet met 
redenen zijn omkleed, duidelijk naam en woon
plaats van den verzoeker vermelden en door 
dezen of <liens schriftelijk gemachtigde onder
teekend zijn." 

Art. 32, lid 3, derde volzin wordt gelezen: 
,,Indien de verzoeker . niet in het Rijk in 

Europa woont, is hij verplicht binnen dat Rijk _ 
domicilie te kiezen bij een gemachtigde_." 

Art. 32, lid 4 en 5 vervallen ; lid 6 wordt 
lid 4. 

26. Aan artikel 33, 2de lid, wordt een derde 
volzin toegevoegd, luidende : 

,,Wanneer de titel een overeenkomst of een 
besluit van den Octrooiraad is, moet daarin 
vermeld worden het bedrag van de aan den 
octrooihouder te betalen vergoeding, indien 
<lit bedrag bestaat in eene beta.ling ineens. 
Indien de vergoeding niet bestaat in eene beta
ling in eens of indien de titel is een aanvaarde 
wilsbeschikking, moet bij de inschrijving ver
meld worden het bedrag waa.rop partijen en 
- in het geval van aanvaard'.l wilsbeschikking 
- degene, die inschrijving varzoekt, de waarde 
van de licentie waardeeren, welke waardeering 
de Octrooiraad het reeht heeft te doen beee
digen door petrtijen of door dengene, die inschrij 
ving verzoekt. Voor de insehrijving is ver
sehuldigd een evenredig reeht van 2 pet. met 
een minimum van f 10." 

27. Art. 34, lid 4, 2de volzin, wordt als volgt 
gelezen: 

,,Voor het hier bedoelde verzoek gelden de 
bepalingen van de artikelen 32, 3de lid, en 27, 
met deze afwijking, dat voor den octrooi-aan, 
vrager de octrooihouder in de plaats treedt. 
Het verzoek wordt in eerste instantie behan
deld door de afdeeling van den Octrooiraad, 
bij welke aanhangig is geweest de aanvrage, 
die heeft geleid tot het octrooi, waarvan lieentie 
wordt verzoeht, welke afdeeling den oetrooi-

houder in de gelegenheid stelt van het verzoek 
kennis te nemen en beslist na den verzoeker 
en den octrooihoucler te hebben gehoord, al
thans behoorlijk te hebben opgeroepen.''. 

In artikel 34, lid 5, vervalt de laatste zin
snede. 

28. Art. 35, lste lid, wordt gelezen als 
volgt: 

,,Op . den laatsten dag der maand, volgende 
op die, waarin het oetrooi begon te werken, 
is de oetrooihouder verplicht een bedrag van 
f 60 te betalen, en vercler elk jaar op den laat
sten dag der ma.and van de clagteekening van 
zijn oetrooi ingevolge bedoelde bepaling, voor 
het eerst het jaar na clat dier dagteekening : 

de eerste en de tweede maal telkens f 60 ; 
de derde, de vierde en de vijfde maal telkens 

f 80; 
de zesde, de zevende en de achtste maal 

telkens f 100; 
de negende, de tiende en de elfde maal tel

kens f 120; 
de twaaUde, de dertiende en de veertiende 

maal telkens f 140 ." 
In artikel 35, lid 2, wordt tussehen ,,betalin

gen" en ,,geschieden" ingevoegd : ,,en die vol
gens artikel 12". 

29. Art. 37, lste lid, wordt gelezen: 
,,Het oetrooi en met inachtneming van het 

bepaalde in artikel 29B, 2de lid, de aanspraak 
op oetrooi, ingevolge hoofdstuk I van deze 
wet, zijn vatbaar voor overdraeht in vollen 
of in mede-eigendom ; zij gaan over bij erf
opvolging.'' 

30. Aan het slot van artikel 38, lste lid, 
wordt toegevoegd: 

,,In deze aete moet tevens worden vermeld 
het bedrag, waarvoor het oetrooi of het recht, 
voortvloeiende uit de oetrooi-aanvrage is over
gedragen, indien dit bedrag bestaat in eene 
betaling in eens. Indien <lit bedrag niet bestaat 
in eene beta.ling in eens, of in het _geval van 
erfopvolging, moet de acte bevatten het be
drag, waaro'p partijen of - ingeval van erf
opvolging - degene, die ·de inschrijving ver
zoekt, de waarde van het oetrooi of van het 
recht, voortvloeiende uit de ootrooi-aanvrage, 
waardeeren, welke waardeering de Oetrooiraad 
het reeht heeft te doen beeedigen door partijen 
of door dengene, die inschrijving verzoekt_ 
Voor de inschrijving is versehuldigd e.f/n even
redig recht van 2 pet. met een minimum van 
f 10.'' 

Art. 38 3de lid wo1-dt gelezen : 
,,De overdraeht werkt tegenover derden 

eerst wanneer de aete in het daarvoor bestemde 

7* 
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register van den Octrooiraad is ingeschreven. 
Tot het doen verrichten van deze inschrijving 
zijn beide partijen gelijkelijk bevoegd." 

31. Het in het lste lid van artikel 44 voor
komende ,,24" wordt vervangen door ,,25". 

Het in het 2de lid voorkomende ,,24" wordt 
vervangen door ,,25". 

32. Tusschen de artikelen 44 en 45 wordt 
ingevoegd het volgende artikel : 

,,Art. 44A. 1. Hij, die de verplichtingen 
ingevolge het bepaalde in artikel 29 B, 2de lid, 
en artikel 29 0, lste lid, niet nakomt, wordt 
gestraft met hechtenis van ten hoogste zes 
maanden of geldboete van ten hoogste zes 
duizend gulden. 

2. Het strafbare feit, in dit artikel bedoeld, I 
wordt beschouwd als overtreding." 

33. Art. 46, 2de lid, wordt als volgt gelezen : 
,,Hij, die woorden of teekens in verband met 1 

eenig goed aldus gebruikt, dat in strijd met 
de waarheid, de indruk kan worden gevestigd, 
hetzij alsof voor dat goed eene bescherming 
is verleend of aangevraagd, hetzij alsof in Ne
derland eene bescherming is verleend of aange
vraagd, wordt gestraft met hechtenis van t en 
hoogste drie maanden of geldboete van ten 
hoogste vijftienhonderd gulden." 

Het 3de lid van genoemd artikel wordt ge
lezen: 

,,Hij, die eenig goed, in verba.nd waarmede 
woorden of teekens aldus zijn gebruikt, dat 
in strijd met de waarheid, de indruk kan worden 
gevestigd, hetzij alsof voor dat goed eene be
scherming is verleend of aangevraagd, hetzij 
alsof in Nederland eene bescherming is verleend 
of aangevraagd, verkoopt, te koop aanbiedt, 
afievert, ten verkoop in voorraad heeft of binnen 
het Rijk in Europa invoert, wordt gestraft 
met dezelfde straffen, als in het vorig lid zijn 
bepaald." 

Aa-n artikel 46 wordt een 4de lid toegevoegd, 
luidende : 

,,4. De in dit artikel strafbaar gestelde feiten 
worden beschouwd als overtredingen. Op de 
strafbare feiten, genoemd in lid 2 en lid 3, 
zijn het 2de en 3de lid van artikel 45 van 
toe passing." 

34. Art. 47 lste lid wordt gelezen als volgt : 
,,De duur van een octrooi is, behoudens de 

volgende bepalingen, vijftien jaren, te rekenen 
van zijne dagteekening." 

35. Het in het tweede lid van artikel 48 
voorkomende ,,24" wordt vervangen door : 

· ,,25". 
36. In het eerste lid van artikel 49 wordt 

,,art. 35" vervangen door ,,de artikelen 12 en 

35", en wordt ,,24" vervangen door : ,,25". 
In artikeZ 49, lid 2, wordt ,,art. 35" vervangen 

door ,,de artikelen 12 en 35". 
37. In het eerste lid van artikel 50 ver

valt : ,,in artikel 28, lste lid bedoelde" . 
Het in het derde lid van artikel 50 voorko

mende : ,,De Octrooiraad beslist in algemeene 
vergadering en niet clan na verhoor", wordt 
vervangen door: ,,Op zoodanig verzoek beslist 
de Octrooiraad, niet dan na verhoor". 

Het in het vierde lid van genoemd artikel 
voorkomende ,,24" wordt vervangen door 
,,25". 

38. De in het 2de lid van artikel 51 voor
komende woorden: ,,in art. 28 lste lid, bedoelde" 
vervallen. 

Het in het zevende lid voorkomend~ ,,24" 
wordt vervangen door: ,,25". 

39. Art. 52 wordt gelezen : 
,,Een octrooi, en de rechten voortvloeiende 

uit een octrooiaan.vrage kunn.en worden ont
eigend overeen.komstig de bepalingen der alge
meene wet, bedoeld in art. 151 der Grondwet." 

40. In artikel 53, lste lid wordt tusschen : 
,,8" en ,,9" ingevoegd : ,,8 A". 

In het 2de lid wordt tusschen ,,vorige" en 
,,vermelde" ingevoegd ,,lid". 

De in het 9de lid voork<imende woorden : 
,,in art. 28 late · lid bedoelde" vervallen. 

41. Art. 54 tweede lid wordt gelezen : 
,,Overigens gelden de gewone voorschriften 

betreffende de rechtspraak. Echter za\ een 
geschil omtrent een octrooi, door den Staat 
verkregen ingevolge de artikelen 29 A tot en 
met 29 F, aanhangig worden gemaakt bij een 
tot den rechter gericht verwekschrift, aan de 
wederpartij beteekend ; de rechter beschikt op 
het verzoekschrift nadat partijen in ra.adkamer 
zijn gehoord, althans zijn opgeroepen." 

42. Na artikel 57 wordt een nieuw artikel 
ingevoegd, luiden e : 

,,Art. 57 A. Van alle rechterlijke uitspraken 
in zake octrooirecht wordt door den griffier van 
bet college, door hetwelk die uitspra.ak werd 
gedaan, binnen eim maand kosteloos een los 
afschrift gezonden aan den Octrooiraad". 

·43. In het eerste lid van artikel 59 worden 
de woorden: 

,,bij den Octrooiraad worden ingediend door 
aanbieding aan" vervangen door : ,,worden 
ingediend bij". 

Het tweede lid van genoemd artikel wordt 
gelezen: 

,,Voor de toepassing van art. 6 geldt het 
tijdstip van indiening bij het Hulpbureau als 
tijdstip van indiening bij den Octrooiraad". 
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Aan artikel 59 wordt een nieuw derde lid 
toegevoegd, luidende : 

,,Art. 21 is van toepassing met dien ver
stande, dat het ingevolge dit artikel verschul
digde bedrag zal worden gestort bij het Hulp
bureau." 

44 . In artikel 60 wordt in plaats -van ,,inge
komen" gelezen : ,,ingediend". 

45 . De in het eerste lid van artikel 61 voor
komende woorden: ,,dat de aanvrage niet aan 
de in art. 24, tweede lid, gestelde voorwaarden 
voor openbaarmaking voldoet", worden ver
vangen door ,,dat een dier stukken niet voldoet 
aan de form~ele vereischten, welke daaraan 
bij wettelijk voorschrift zijn gesteld." 

46. ,,In het eerste lid van artikel 62 wordt 
in plaats van ,,tijdstip van ontva,ngst" gele
zen: ,,tijdstip van indiening". 

47. Art. 63, lste lid, wordt als volgt gele
zen : Ingezetenen van eene Nederlandsche 
Kolonie of bezitting in een antler werelddeel 
kunnen memories van grieven als bedoeld in 
de artikelen 24 A en 27, bezwaar- en verzoek
schriften als bedoeld in artikel 25, ·lid 4 en 
lid 5, en verzoeken als in de artikelen 32, 3de 
lid, en 34, 4de lid, bedoeld, indienen bij het in 
hunne kolonie of bezitting b~staande Hulp
bureau voor den Industrieelen Eigendom." 

48. Art. 65 vervalt. 
49. Art. 66 wordt artikel 65 ; in h~t bij 

dat artikel aan de wet van 28 Augustus 1851 
(Staatsblad 125) toegevoegde artikel 98 wordt 
in plaats van ,,24" gelezen ,,25". 

Art. II. Tusschen de artikelen 65 en 67 
wordt ingevoegd : 

Art. 66. Aan de wet van 28 Augustus 1851 
(Staatsblad n°. 125) wordt toegevoegd een Vlde 
titel: ,,Over de onteigening van de rechten, 
voortvloeiende uit een aanvrage om octrooi." 

Deze titel bevat de volgende bepalingen : 
Art. 104A. 1. Door Ons kan de wensche

lijkheid van onteigening worden uitgesproken 
van de rechten, uit eene octrooi-aanvrage 
voortvloeiende. . Afschrift van Ons desbetref
fend besluit wordt aan den Octrooiraad toe
gezonden. 

2. De Octrooiraad wijst onverwijld na ont
vangst van het afschrift, in het lste lid bedoeld, 
drie deskundigen aan die, bij gemotiveerd 
rapport, zoo spoedig mogelijk het bedrag der 
schadeloosstelling zullen vaststellen, dat den 
aanvrager bij onteigening zal worden uitge
keerd. Alvorens hun onderzoek a,an te vangen 
leggen de deskundigen in handen van den 
Voorzitter van den Octrooiraa,d eene belofte 
tot volledige geheimhouding af. Het rappor..,, 

wordt bij den Octrooiraad ingediend en door 
dezen onverwijld aan Ons aangeboden. 

3. Binnen een maand na ontvangst van 
het rapport, in het voorgaande lid bedoeld, 
zal door Ons, of de onteigening ten behoeve 
van den Staat worden uitgesproken, nadat de 
aldus vastgestelde schadeloosstelling aan den 
aanvrager zal zijn betaald of ·geconsigneerd, 
of worden besloten, dat er, gelet op het in het 
2de lid bedoelde rapport, tot onteigening geen 
aanleiding besta.at ; van het besluit zal den 
Octrooiraad ten spoedigste afschrift worden 
gezonden. 

Art. 104B. Bijaldien door Ons wordt be
sloten, dat er geen aanleiding bestaat tot ont
eigening der rechten, uit de octrooi-aanvrage 
voortvloeiende, zal de Staat den aanvrager, 
op zijn verzoek, de schade vergoeden, welke 
hij daardoor mocht hebben geleden; het bedrag 
van het te dezer zake verschuldigde wordt, 
tenzij dit bij minnelijke schikking kan worden 
bepaald, vastgesteld door de commissie van 
deskundigen, bedoeld in artikel 104A, 2de 
!id. 

Art. 1040. In geval van oorlog in den zin 
van artikel 73 dezer wet is op de rechten, 
welke aan eene aanvrage om octrooi kunnen 
worden ontleend, het bepaalde in artikel 104 
dezer wet van toepassing. 

Art. III. Op de octrooi-aanvragen, ten aan
zien waarvan bij het in werking treden dezer 
wet reeds een besluit tot al of niet openbaar
making is genomen, zijn, zoolang omtrent de 
al of niet verleening van het octrooi nog niet 
definitief is beslist, de voorschriften dezer wet 
niet van toepa-ssing. 

Art. IV. Deze wet treedt in werking op 
een door Ons te bepalen tijdstip. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 15den Janu

a.ri 1921. 
WILHELMINA. 

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

De Minister van Justitie, HEEMSKERK. 

De Minister van Kownien, DE GRAAFF. 

(Uitgeg. 25 April 1921.l 

15 Januari 1921. Wet, houdende goedkeuring 
van het op 11 Mei 1920 te Caracas tusschen 
Neilerland en de Vereenigde Staten van 
Venezuela gesloten verdrag tot h erstel der 
diplomatieke betrekkingen tusschen de 
beide Staten. S. 16. 

Wu WILHELMINA, ENZ • • . doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging geuomen hebben, 
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dat het op 11 Mei 1920 te Oamcas tusschen 
Nederland en de Vereenigde Staten van Vene
zuela gesloten verdrag tot herstel der diplo
matieke betrekkingen tusschen de beide Staten 
wettelijke rechten betre~; 

Gelet op het tweede lid van artikel 59 der 
Grondwet; . 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Het nevens deze wet in afiliuk ge

voegde op 11 Mei 1920 te Caracas 'tusschen 
NederlamJ, en de Vereenigde Staten van Vene
zuela gesloten verdrag tot herstel der diplo
matieke betrekk.ingen tusschen de b eide Sta.ten 

wordt goedgekeurd. 
2. Deze wet treedt in werking met ingang 

van den dag na dien harer afkondiging. 
Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 15den Janu

ari 1921. 
WILHELMINA. 

De Jlfinister van Buitenlandsche Zaken, 
VAN KARNEBEEK. 

(Uitgeg. 31 Jan. 1921.) 

De Regeering van Hare Majesteit de Koningin 
der Nederlanden en de Regeering van de Ver
eenigde · Staten van Venezuela, bezield door 
den oprechten wensch om de diplomatieke 
betrekkingen tusschen de beide Staten te her
stellen, hebben tot hare gevolmachtigden be
noemd, t. w.: 

Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden 
den Heer W. B. Engelbrecht, Speciaal Gedele
geerde der Nederlanden, 

en 
De President der Vereenigde Staten van 

Venezuela den Heer Dr. E. Gil Borges, Minister 
van Buitenlandsche Zaken, die na elkander 
hunne in goeden en behoorlijken vorm bevonden 
volmachten te hebben medegedeeld, zijn over
eengekomen nopens het volgende : 

Art. 1. De diplomatieke betrekkingen tus
schen het Koninkrijk der Nederlanden en de 
Vereenigde Staten van Venezuela zullen her
steld zijn na de bekrachtiging van dit verdrag. 

A1·t. 2. De beide Regeeringen zullen het 
protocol van 20 Augustus 1894 blijven toe
passen. 

Art. 3. Tot tijd en wijle, dat een handels
verdrag gesloten zal worden, zullen de Hooge 
Contracteerende Partijen elkander wederkee
rig de behandeling verzekeren op den voet der 
meest begunstigde natie ter zake van alles 
wat betreft den handel, de nijverlieid en de 
scheepvaart. Deze beha,ndeling zal om niet 

eschieden, indien de aan eene derde l\fogend-

heid te verleenen concessie om niet geschiedt ! 

indien zoodanige concessie voorwaardelijk ge
schiedt, dan zal zij slechts worden toegestaan 
tegen hetzelfde of een evenredig voordeel, 
waaromtrent door de beide Partijtln bij over
cenkomst zal worden bepaald. 

Art. 4. De Heer H. Thielen zal voor de 
bevoegde Venezolaansche Gerech_ten de aan
spraken jegens den Venezolaanschen Staat 
kunnen doen gelden, gegrond op de verliezen; 
die hij beweert, dat de firma H. Thielen & C0 • 

geleden heeft ten gevolge der gebeurtenissen 
welke in Caracas hebben plaats .gehad op 13 

en 14 December 1908. 
De Hooge Contracteerende Partijen· komen 

overecn, dat er geen aanleiding tot diploma 
tieke interventie zal bestaan, behoudens in 
het geval van rechtsweigering of klaarblijke
lijke onrechtvaardigheid. 

Indien de Nederlandsche Regeering van mee
ning is, dat een dezer gevallen zich heeft voor
gedaa-n, dan za! zij zulks ter kennis brengen 
der Regeering van Venezuela. 

Indien de Hooge Contracteerende Partijen 
ter zake niet tot overeenstemming kunnen 
geraken, dan zal het geschilpunt onderworpen 
worden aan de uitspraak van een scheidsge
recht, bestaande uit drie rechtsgeleerden. Ieder 
der Hooge Cont,racteerende Partijen zal eenen 
scheidsman aanwijzen en de aldus benoemde 
scheidslieden zullen den derden aanwijzen. 

Indien de Hooge Contracteerende Partijen 
het niet eens kunnen worden ter zake der 
regeling der arbitrale procedure, dan zullen 
de voorschriften gevolgd worden vervat in de 
Haagsche Conventie van 29 Juli 1899 voor 
de vreedzame beslechting van internationale 
geschillen. Insgelijks zullen de bepalingen der 
genoemde Conventie worden gevolgd bij de 
keuze van den derden scheidsman, voor het 
geval, dat de beide scheidslieden met betrekki-ng 
tot deze keuze niet tot overeenstemming zou
den kunnen geraken. 

Art. 5. Het bepaalde sub art. 3 van dit 
verdrag zal ophouden van kracht te zijn, in
dien binnen vijf jaren te rekenen van de be
krachtiging dezer overeenkomst het in genoemd 
art. 3 bedoelde handelsverdrag niet gesloten is. 

Indien geen der Hooge Contracteerende Par
tijen binnen de Jaatste drie maandcn van den 
in het voorafgaande lid vermelden termijn haar 
voornemen kenbaar maakt om het bepaalde 
sub art . 3 te doen ophouden van kracht t e 
zijn, dan wordt de duur van voorzegd art. 3 
stilzwijgend beschouwd met een jaar verlengd 
te zijn en zoo voorts. 
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Art. 6. Deze overeenkomst zal bekrachtigd 
worden op de wijze zooals de Grondwet der 
Contracteerende Staten bepaalt en de akten 
van bekrachtiging zullen zoo spoedig mogelijk 
te Caracas worden uitgewisseJd. 

Ten blijke waarvan de ondergeteeke.nden dit 
verdrag in dubbel in de Nedel'landsche en 
Spaansche taJen hebben geteekend en van 
hunne zegels voorzien. 

Gedaan te Caracas, den 11 Mei 1920. 
(L. 8.) W. B. ENGELBRECHT. 

VERTALING . 

El Gobiemo de Su Majestad Ja Reina de 
los Paises Bajos y el Gobierno de los E stados 
Unidos de Venezuela, animados de! sincero 
cleseo de 1·establecer !as relaciones diplomaticas 
de sus dos Paises, han nombrado por sus 
Plenipotenciarios a saber : 

Su Majestad la Reina de los Paises Bajos 
al Senor W. B. Engelbrecht, Delegado Espe
cial de Jos Pa-ises Bajos 

y 
El Presidente de Jos Estados Unidos de 

Venezuela al Senor Doctor E. Gil Borges, Minis
tro de R elaciones Exteriores, quienes despues 
de ha ber canjeado sus plenos poderes y encon
trandolos en buena y debida forma, han con
venido en lo siguiente : 

Art. 1°. Las relaciones dipJomaticas entre 
el Reino de los Paises Bajos y los )l:stados 
Unidos de Venezuela quedaran restablecidas 
desde Ja ratificaci6n de! presente convenio. 

Art. 2°. Ambos Gobiernos continuaran ob
servando el protocolo de 20 de Agosto de 
1894. 

Art. 3°. Mientras se celebra un tratado de 
<Jomercio, !as Altas Partes Contratantes se 
garantizan en todo lo relativo al comercio, a 
la industria y a la navegaci6n el tratamiento 
de la naci6n mas favorecida. Este tratamiento 
sera acordado gratuitamente si la concesi6n 
hecha a favor de una ter cera Potencia fuere 
g r atuita; y si la concesi6n fuere condicional, 
mediante la misma o equivalente compensa
ci6n que se fijara por convenio entre las 
Partes. 

Art. 4°. El Senor H. Thielen podra susten
tar ante los Tribunales Venezolanos compe
tentes las pretensiones contra el Estado de 
Venezuela fundadas en !as perdidas que pre
tende ha.her sufrido la sociedad H. Thielen y 
Cia, por los su cesos ocurridos en Caracas el 
13 y el 14 de diciembre de 1908. 

Las Atlas Partes Contratantes convienen 
en que no ha bra lugar a intervenci6n diploma-

ti9a sino en el caso de denegaci6n <le justicia 
o injusticia evidente. 

Si el Gobierno de los Paises Bajos considera 
que se ha presentado uno de estos casos, lo 
participara al Gobierno de Venezuela. 

Si las Altas Partes Contratantes no pudier en 
ponerse de acuerdo a este respecto, se sonle
tera la cuesti6n a la decisi6n de un Tribunal 
compuesto de tres juristas. Cada una de 
!as Altas Partes Contratantes elegira un Ar
bitro y los Arbitros asi nombrados elegiran el 
tercero. 

Si !as Altas Partes no pudieren ponerse de 
acuerdo en las reglas de! procedimiento arbitral, 
se observaran !as estabJecidas en la Convenci6n 
de La Haya de 29 de Julio de 1899, para el 
arregJo pacifico de los conflictos internacionales. 
Igualmente se observara lo clispuesto en dicha. 
Convenci6n para la elecci6n de! tercero para 
el casa de que los Arbitros no pudieren ponerse 
de acuerdo para hacer esta designaci6n. 

Art. 5°. Cesaran los efectos de! articulo 3° 
de la Convenci6n si dentro de los cinco anos 
a contar de su ratificaci6n no se hubiere cele
brado el tratado de comercio a que se re fiere 
dicho articulo 3°. 

Si ninguna de las .Altas Partes Contratan
tes not ifica re su intenci6n de hacer cesar los 
efectos de dicho articulo 3° dentro de los tres 
iiltimos meses del termino mencionado en el 
parrafo anterior, se en tendera prorrogada la 
duraci6n de dicho articulo 3° por un ano mas 
y asi su cesivamente. 

Art. 6°. Esta Convenci6n sera ratificada 
conforme a las Constituciones de los Pafaes 
Contratantes, y !as ratificaciones seran canje
adas en Caracas en el mas breve termino posible 
a contar de la fecha de su aprobacion. 

En fe de lo cual los su scritos firma mos la 
presente Convenci6n, que se hace por dupli
cado en los idiomas holandes y castellano, y 
Ja sellamos con nuestros r espectivos sellos, en 
Caracas, el 11 de Mayo de 1920. 

(L. 8.) E. GIL BORGES. 

15 Januari 1921. WET tot wijziging en aan
vulling van het derde hoofdstuk der Staats
begrooting voor het dienstjaar 1918. S. 17. 

Bij deze wet worden eenige artikelen ver
hoogd en ingevoegd. 

Tengevolge hiervan wordt het totaa l der 
Iste afdeeling van gezegd hoofdstuk nader 
vastgesteld op f 420,361.50, dat der Ilde af. 
deeling op f 2,395,500, dat der IIIde afdeeling 
op f 6,742,250, dat der IVde afdeeling op 
f 43,645 en het eindcijfer van het hoofdstuk 
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III der Staatsbegrooting voor het dienstjaar 
1918 op f 9,611,756.50. 

15 Januari 1921. WET tot wijziging en ver
hooging van het vijfde hoofdstuk der 
Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1920. 
s. 18. 

Bij deze wet worden eenige artikelen ver
hoogd en ingevoegd. 

Tengevolge hiervan worden verhoogd : Afdee
ling II met f 2,114,975; afdeeling III met 
f 2,060,450 ; afdeeling V met f 60,000 en het 
totaal der begrooting met f 4,235,425. 

15 Januari 1921. WET tot verklaring van 
het algemeen nut der onteigening van 
eigendommen, noodig voor het onderhoud 
van de bestrating en het maken van een 
trottoir in de Transvaalstraat te '&-Gra
venhage. S. 19. 

15 Januari 1921. WET tot verhooging van 
het vijfde hoofdstuk der Staatsbegrooting 
voor het dienstjaar 1919. S. 20. 

Bij deze wet worden eenige artikelen ver
hoogd en verminderd. 

Tengevolge hiervan worden de navolgende 
afdeelingen verhoogd als volgt : 

Afd. I met f 8,000; afd. II met f 141,000; 
afd. III met £'2,726, 200; afd. IV met f 334,600; 
terwijl afd. V wordt verminderd met f 31,454.42; 

Het eindcijfer der begrooting wordt verhoogd 
met f 3,151,345.57;;. 

15 Januari 1921. WET tot verklaring van 
het algemeen nut der onteigening van 
eigendommen, noodig voor en ten behoeve 
van het bouwen van een nieuw ziekenhuis 
aan den Linker Maasoever te Rotterdam. 
s. 21. 

15 Januari 1921. WET tot vaststelling van 
de begrooting van inkomsten en uitgaven 
van het Staatsvisschershavenbedrijf te 
]Jmuiden voor het dienstjaar 1921 en 
nadere regeling van de uitkeering aan 
's Rijks middelen wegens rente van kapi
talen uit 's Rijks schatkist aan dat bedrijf 
verstrekt. S. 22. 

De begrooting wordt vastgestelcl op f 1,525,800. 

15 Januari 1921. WET tot verhooging en aan
vulling van het ne,gende hoofdstuk der 
Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1920. 
s. 23. 

Bij deze wet worden eenige artikelen ver-

hoogd en ingevoegd en wordt de omschrijving 
van een artikel gewijzigd. 

Tengevolge hiervan wordt verhoogd het 
totaal der Ude afdeeling met f 3,835,845.82 ; 
dat der Vlde a.fdeeling met f 70,000 en het 
eindcijfer van voormeld hoofdstuk met 
f 3,905,845.82 ' · 

15 Januari 1921. WET tot verklaring van het 
algemeen nut der onteigening ten behoeve 
van uitbreiding van het stationsemplace
ment Epe. S. 24. 

15 Januari 1921. WET tot verklaring van het 
algemeen nut der onteigening van eigen
do=en in de gemeenten Heumen, Nij
m,egen en Beuningen, noodig voor den 
a.anleg van een kanaal van de Maa& nabij 

. Mook tot de Waal. S. 25. 

15 JaniW,ri 1921. WET tot verklaring van het 
algemeen nut der onteigening ten behoeve 
van a-anleg van een spoorweg van Gou,da, 
over Waddinxveen en Bo&koop naar Alphen. 
s. 26. 

15 Januari 1921. WET tot goedkeuring van 
eene met de gemeente 's-Gravenhage ge
sloten overeenkomst tot ruiling van grond. 
S. 27. 

15 J anuari 1921. WET tot verklaring van 
het algemeen nut der onteigening van 
eigendo=en, noodig voor den bouw van 
arbeiderswoningen te Lekkerkerk. S. 2,8. 

15 Januaei 1921. WET tot verklaring van 
het algemeen nut der onteigening van ei
gendo=en, noodig voor den bouw van 
arbeiderswoningen te Hazerawoude. S. 29. 

15 Januari 1921. BESLUIT tot na.dere wijzi
ging van het Koninklijk besluit van 2 
December 1916 (Staatablad n°. 522) . tot 
vaststelling van algemeene regelen voor 
het verleenen van subsidien ten behoeve 
va.n werkloozenkassen. S. 30. 

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

Arbeid va.n 22 November 1920, La. A, afdeeling 
Werkloosheidsverzekering en .Arbeidsbemid
deling; 

Den ·Ra.ad va.n tate gehoord (adYies van 
21 December 1920, n°. 37); 

Gelet op het nader rapport van Onzen Mi
nister van Arbeid van 13 Januari 1921, no. 
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593 A. Z., afd. Werkloosheidsverzekering en 
Arbeidsbemiddeling ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Art. 1. Artikel 11, lid 1 van Ons besluit 

van 2 December 1916 (Staatsblad n°. 522), 
zooals dat is gewijzigd bij Ons besluit van 
9 Janua.ri 1919 (Staatsblad n°. 7), zal worden 
gelezen a.ls volgt : 

Het bestuur eener vereeniging, da.t bezwaar 
heeft tegen eene beslissing van het gemeente
bestuur of van den Directeur bedoeld in het 
vorige artikel, kan binnen een maa.nd na ont
vangst dier beslissing daartegen in beroep 
komen bij Onzen Minister, die niet beslist, dan 
na de in artikel 25 vermelde Commissie te 
hebben gehoord. Onze Minister kan in zijne 
beslissing, ook wanneer het gemeentebestuur 
of de Directeur terugstorting in de werkloozen
kas niet gevorderd hebben, die terugstorting 
binnen een in de beslissing te noemen termijn 
voor het bestuur der vereemgmg verplicht 
stellen. Onze Minister neemt zijne beslissing 
zoo spoedig mogelijk. 

2. Dit besluit treedt in werking op den 
tweeden <lag na dien der dagteekening van 
het Staatsblad, waarin het is geplaatst. 

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. 

's-Gravenhage, den 15den Januari 1921. 

WILHELM.INA. 

De .Minister van Arbeid, AALBERSE. 

( Uitgeg. 24 Jan. 1921.) 

15 Januari 1921. KONINKLIJK BESLUIT, hou
dende vaststelling van voorschriften en 
modellen naar aanleiding van de artikelen 
4 en 9 der Leerplichtwet. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
12 Januari 1912, n°. 378, afdeeling Lager Onder
wijs Algemeen ; 

Gelet op de artikelen 4 en 9 der Leerplicht
wet; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
Art. I. Voor de verlfiaring, bedoeld in 

artikel 4, vierde en vijfde lid, der Leerplicht
wet, wordt vastgesteld het bij <lit besluit 
behoorende formulier : rrwdel I. 

2. Voor de mededeeling, bedoeld in artikel-

4, zesde lid, der Leerplichtwet, wordt vast
gesteld het bij dit besluit behoorende formulier: 
model II. 

3. Voor de mededeeling aan den inspecteur 
van het lager onderwijs van de opgaven, inge
volge artikel 4, vierde en vijfde lid, der Leer
plichtwet aan den burgemeester verstrekt, 
wordt vastgesteld het bij dit besluit behoorende 
formulier : model Ill. 

4. Voor de kennisgeving, bedoeld in artikel 9 
eerste en tweede lid , der Leerplichtwet, wordt 
vastgesteld het bij <lit besluit behoorende 
formulier: model IV. 

5. Voor de mededeeling aan den inspecteur 
van het lager onderwijs van de kennisgevingen, 
ingevolge artikel 9, eerste en tweede lid, der 
Leerplichtwet aan den burgemeester gedaan, 
wordt vastgesteld het bij dit besluit behoorende 
formulier : model V. 

6. De opgaven, ingevolge artikel 4, vierde 
lid, der Leerplichtwet aan den burgemeester 
verstrekt, de inhoudt der mededeelingen, 
ingevolge artikel 4, zesde lid, dier wet aan den 
burgemeester gedaan, en de kennisgevingen, 
ingevolge artikel 9, eerste en tweede lid, dier 
wet aan den burgemeester ingediend, worden 
door dezen binnen acht dagen na het verstrijken 
van de maand, waarin hij ze heeft ontvangen, 
aan den inspecteur van het lager onderwijs 
medegedeeld. 

De opgaven, ingevolge artikel 4, vijfde lid, 
der Leerplichtwet ieder jaar op nieuw aan den 
burgemeester verstrekt, worden door dezen 
uiterlijk op 8 Februari aan den inspecteur 
van het lager onderwijs medegedeeld. 

7. De mededeeling, bedoeld in artikel 9, 
laatste lid, der Leerplichtwet, geschiedt door 
de hoofden der openbare en bijzondere lagere 
scholen. 

in de gemeenten echter, waar de aangifte 
voor plaatsing op de openbare lagere scholen 
ter gemeente-secretarie geschiedt, wordt de 
mededeeling, voor zoover die scholen betreft, 
door den burgemeester gedaan. 

8. Voor de mededeeling, bedoeld in artikel 9, 
laatste lid, der Leerplichtwet, wordt vastge
steld het bij dit besluit behoorende formulier : 
rrwdel VI. 

9. De mededeeling, bedoeld in artikel 9, 
laatste lid, der Leerplichtwet, wordt binnen 
acht dagen na het verstrijken van iedere 
ma.and, waarin eene in dat artikel vermelde 
aangifte is gedaan, aan den inspecteur van het 
lager onderwijs gezonden. 

10. Dit besluit wordt geacht 
te zijn getreden op 1 Januari 1921. 

in werking 
Met gelijke 
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dagteekening in Ons besluit van 13 November 
1900, n°. 25, vervallen. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is bela-st met de uitvoering 
van dit besluit, hetwelk in de Nederlandsche 
Staatsco11rant zal worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den 15den Januari 1921. 

WILHELMINA. 
De jJf iniste1· van Onderwijs, K i,nsten 
en w etenschappen, J. TH. DE VISSER. 

17 Ja,nuai-i 1921. BESLUJ:T, bepalende de be
kendmaking in het Stootsblad van het op 
11 Mei 1920 met Duitsch/,and gesloten ver• 
drag nopens de verleening van crediet en 
den uitvoer van steenkolen. S. 31. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Gezien het op 11 Mei 1920 tusschen Neder
l,and en Duitschl,and gesloten verdrag nopens 
de verleening van crediet en den uitvoer van 
steenkolen, welk verdrag en het daarbij be
hoorend protocol zijn goedgekeurd bij de wet 
van den 3lsten Juli 1920 (Staatsblad n°. 681) ; 

Overwegende dat de akten van bekrachti
ging van dit verdrag op 28 December 1920 
te 's -Gravenha{le zijn uitgewisseld; 

Op de voodrracht van Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken van den 14den Januari 
1921, Directie van het Protocol, n°. 989 ; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
de bekendmaking van meergenoemd verdrag 

en protokol, waarvan een afdruk in Nederland
schen 1 en Duitschen tekst hierbij is gevoegd, 
te bevelen door de plaatsing van dit besluit 
in het Staatsblad. 

Onze Ministers, Hoofden van Departemen
ten va,n Algemeen Bestuur, zijn belast, ieder 
voor zooveel hem betreft, met de uitvoering 
van hetgeen ten. deze wordt vereischt. 

's-Gravenhage, den 17den Januari 1921. 
WILHELMINA. 

De lrlinister van Buitenlandsche Zaken, 
VAN KARNEBEEK. 

(Uitgeg. 31 Jan. 1921.) 

18 Januari 1921. BESLUIT ter uitvoering van 
artikel 12 der Ouderdomswet 1919. S. 32. 

WIJ WILHELJ.'1INA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Arbeid van 14 Januari 1921, n°. 80, afdeeling 
Arbeidersverzekering ; 

Gezien artikel 12 der Ouderdomswet 1919; 

1 Zie voor den Nederlandschen tekst 31 Juli 
1920, s. 681. 

Hebben goedgevonden en verstaan te 
bepalen: 
Art: 1. 1. Bij de aanvraag tot het sluiten 

van een verzekering als bedoeld in artikel 10 
of artikel 24 der Ouderdomswet 1919 kan hij, 
wiens toelating tot die verzekering wordt ver
zocht, een persoon, hetzij natuurlijk persoon, 
hetzij rechtspersoon, aanwijzen, aan wien het 
bedrag, bedoeld in artikel 12 dier wet, moet 
worden uitgekeerd. 

2. De naam, de voornamen, de geboorte
datum en de woonplaats van den aangewezen 
persoon worden op het formttlier van aanvraag 
tot het sluiten der. verzekering vermeld. 

2. l. De persoon, wiens toelating tot de 
verzekering, bedoeld in artikel 10 of artikel 24 
der Ouderdomswet 1919, is verzocht, die geen 
gebruik heeft gemaakt van de bevoegdheid 
in artikel l omschreven, kan zoowel v66r als 
na zijn toelating tot die verzekering alsnog 
een persoon aanwijzen, aan wien het bedrag, 
in artikel 12 dier wet bedoeld, moet worden 
uitgekeerd. 

2. De aanwijzing, in het eerste lid van dit 
artikel bedoeld, geschiedt schriftelijk bij den 
Raad van Arbeid, in wiens gebied de persoon, 
die de aanwijzing doet, woont. 

3. De aanwijzing wordt, nadat daarop het 
tijdstip, waarop zij door den Raad van Arbeid 
is ontvangen, is aangeteekend, onverwijld aan 
het bestuur dei: R ijksverzekeringsbank ge
zonden. 

8. l. Hij, die een persoon heeft aangewezen 
voor de uitkeering van het bedrag, in artikel 12 
der Ouderdomswet 1919 bedoeld, kan die aan
wijzing herroepen en kan een anderen persoon 
voor die uitkeering aanwijzen. 

2. Indien evenwel voor de uitkeering is 
aangewezen een instelling van weldadigheid, 
als bedoeld in artikel 1 der Armenwet, is in 
afwijking van het bepaalde in het voorgaande 
lid herroeping van de aanwijzing alleen mogelijk, 
wanneer het bestuur van de betrokken instel
ling blijkens overgelegde schriftelijke verklaring 
daartegen geen bezwaar heeft. 

3. De herroeping en de aanwijzing, in het 
eerste lid bedoeld, geschieden . schriftelijk bij 
den Raad van Arbeid, in wiens gebied de per
soon woont, die de herroeping en de aanwijzing 
doet. 

4. Nadat op de stukken is aangeteekend 
het tijdstip, waaro zij door den Raad van 
Arbeid zijn ontvangen, worden zij onverwijld 
aan het bestuur der Rijksverzekeringsbank 
gezonden. 

4. Het bestuur der Rijksverzekeringsbank 
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geeft aan hem, die een aanwijzing, of een her
roeping' heeft ingediend als bedoeld in de ar
tikelen l 2 en 3, een bewijs, vermeldende 
onder meer: 

a. den naam, de voornamen, den geboorte
datum en de woonplaats van den aangewezen 
persoon; 

b. den naam, de voomamen, den geboorte
datum en de 'woonplaats van den persoon, 
wiens aanwijzing is herroepen. 

5. Ingeval meerdere aanwiJzingen voor de 
uitkeering van .het bedrag, in artikel 12 der 
Ouderdomswet 1919 bedoeld, zijn gesohied, 
welke niet zijn herroepen, wordt gevolg gegeven 
aan de aanwijzing, welke het laatst door den 
Raad van Arbeid is ontvangen. 

6, Formulieren, waarbij de aanwijzing en 
de herroeping als bedoeld in de artikelen 2 . 
en 3 kunnen gesobieden, worden vastgesteld 
door Onzen Minister van Arbeid en kosteloos 
verkrijgbaar gesteld aan de kantoren der Raden 
van Arbeid en aan de postkantoren. 

7. Geen gevolg wordt gegeven aan aanwijzin
gen en herroepingen als bedoeld in de artikelen 
2 en 3, welke bij . een Raad van Arbeid zijn in
gediend meer dan 10 dagen na den dag, waarop 
hij, die de aanwijzing of de herroeping deed, 
is overleden. 

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

's-Gravenhage, den 18den ·Januari 1921. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, AALBERSE. 

( Uit,geg. 3 Febr. 1921.) 

18 Januari 1921. BESLUIT tot wijziging van 
het Koninklijk besluit van den 7den Juli 
1920 (Staatsblad n°. 353), houdende vast
stelling van regelen ten aanzien van de 
loonen van de werklieden bij 's Rijks 
Munt. S. 33. 

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

Financien, van den 14den Januari 1921, n°. 
104, Generale Thesaurie ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 
Art. 1. Artikel 15 van het Koninklijk besluit 

van 7 Juli 1920 (Staatsblad n°. 353) wordt 
gelezen als volgt : 

,,Boven en behalve het loon, naar de regelen 
van dit Besluit toe te kennen, genieten de werk
lieden, bij wijze van tijdelijke toelage, voor 
hunne wettige of wettelijk erkende, zoomede 
voor de uit een vroeger huwelijk van hun echt-

genoot gesproten kinderen beneden den leeftijd 
van 18 jaar, die zij op den l sten Januari van 
het jaar bezitten, een kindertoelage tot een 
bedrag van f 1 per week en per kind. 

De verdere voorwaarden, gesteld voor eene 
toelage voor ambtenaren in artikel 20 van het 
Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambte
naren 1920 (Staatsblad n°. 37), zooals dat laat
stelijk is vastgesteld bij Koninklijk besluit van 
16 December 1920 (StaatBblad n°. 900), vinden 
ten deze overeenkomstige toepassing. 

2. Tussohen de artikelen 16 en 17 van bet 
in artikel 1 van <lit besluit genoemde Konink, 
lijk besluit wordt ingevoegd een nieuw artikel 
16a, luidende als volgt : 

,,In a,fwijking, voor zoover noodig, van het 
bepaalde in artikel 1 van <lit besluit, bedraagt 
het weekloon van een werkman, die gehuwd 
is of gehuwd is geweest, ongeacht eventueele 
kindertoelage, te rekenen van 1 October 1920, 
niet minder dan f 30,60." 

Onze Minister van Financien is belast met 
de uitvoering van <lit besluit, hetwelk in het 
StaatBblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan de Alge
meene Rekenkamer. 

's-Gravenhage, den 18clen. Jannari 1921. 
WILHELl\UN A. 

De .Minister van Financien, DE VRIES. 

( U·itgeg. 31 Jan. 1921.) 

19 Januari 1921. BESLUIT tot wijziging van 
het Koninklijk besluit van 29 Juli 1919 
(StaatBblad n°. 532), gewijzigd bij het Ko. 
ninklijk besluit van 13 Augustus 1920 
(St=tsblad n°. 707). S. 34. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen · Minister van 
Landbouw, Nijverheid en Handel van 20 
December 1920, Directie van den Landbouw, 
n°. 19686, 2de Afdeeling ; 

Gelet op de Paardenwet 1918 (StaatBblad 
no. 419); 

Den Ra~d van State gehoord ( advies van 
11 Januari 1921, n°. 41); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemclen Minister van 17 Januari 1921, n°. 915, 
Directie van den Landbouw, 2de Afdeeling ; 

Hebben goedgevonden en verstaan te 
bepalen: 

Eenig artikd. 
Het derde 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 
(Staatsblad n°. 419), gewijzigd bij het Konink-
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ijk besluit van 13 Augustus 1920 (Staatsblad 
n°. 707), vervalt. 

Onze Minister van Landbouw, Nijverheid 
en Handel is belast met de uitvoering van dit 
besluit, hetwelk in het StaatBbT,a,d, za.1 worden 
gep aatst, en waarvan afschrift zal worden 
gezonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 19 Januari 1921. 
WILHELMINA. 

De .Min. van Laruibouw, Nijve:rheid en Handel, 
H. A. VAN lJSSELSTEIJN. 

( Uitgeg. 11 Febr. 1921.) 

20 Januari 1921. BESLUIT tot schorsing van 
het besluit van den Raad der gemeente 
Hee:rewaarden van 28 December 1920, 
strekkende tot het verle.enen van eervol 
ontslag aau den ambtenaar ter secretarie, 
aldaar. S. 35. 

Geschorst tot 1 Augustus 1921. 

20 Januari 1921. BESLUIT, houdende nadere 
wijziging van het Reisbesluit 1916. S. 36. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financien van 28 December 1920, n°. 131, 
afdeeling Personeel ; 

Gezien Ons besluit van 16 September 1920. 
no. 51; 

Herzien Ons besluit van 29 October 1915 
(Staatsblad n°. 451) ; 

Den Raad van Sta-t,e gehoord (advies van 
11 Januari 1921 no. 38) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 17 Ja.nuari 1921 n°. 83, 
a fdeeling Personeel ; 

Hebben goedgevonden en verstaan te 
bepalen: 
In artikel 2 van Ons besluit van 29 O.c-tober 

1915 (Staatsblad n°. 451) worden met ingang 
van 1 J anuari 1921 de navolgende wijzigingen 
aangebra.cht, te weten : 

l. Onder ,,Derde klasse B" wordt in plaats 
van : ,,De hoofdcommiezen en commiezen ter 
directie der directe belastingen, invoerrechten 
en a.ccijnzen" gelezen : De hoofdcommiezen 
en commiezen der directe belastingen, invoer
rechten en a.ccijnzen. 

2. Onder ,,Vierde kla.sse A" wordt in plaats 
van: 

a. ,,De Rijksklerken der lste klasse der 
directe belastingen, invoerrechten en accijn
zen" gelezen : De adjunctcommiezen der 
directe belastingen, invoerrechten en accijnzen. 

b. ,,De commiezen, aide-essa.ieurs en pla.ats
bekleedende ontvangers van den waarborg 

en de bela.sting der gouden en zilveren werken", 
gelezen: De commiezen, surnumerairs e1i plaats
bekleedende ontvangers van den waarborg 
en de belasting der gouden en zilveren werken. 

3. Onder ,,Vierde klasse B": 
a. wordt in plaats van : ,,De kommiezen 

lste en 2de klasse en de kommiezen te water 
lste klasse der directe belastingen, invoer
rechten en accijnzen" gelezen: De kommiezcn 
der lste klasse en de ko=iezen te water der 
lste klasse der directe belastingen. invoer
rechten en accijnzen . 
. b. vervalt de vermelding : ,,De Rijkskler

ken der 2de kla.sse der directe belastingen, 
invoerrechten en accijnzen". 

4. Outler ,,Vijfde klasse" wordt in pla.ats 
van: 

a. De kommiezen 3de klasse en de kom
miezen te water 2de klasse der directe belas
tingen, invoerrechten en accijnzen gelezen : 
De kommiezen der 2de klasse en de kommiezen 
te water der 2de kla.sse der directe belastingen, 
invoerrechten en a.ccijnzen. 

b. ,,De Rijksklerken der 3de kla.sse der 
directe belastingen, invoerrechten en a.ccijn
zen", gelezen : De Rijksklerken der directe 
bela.stingen, invoerrechten en a.cciinzen. 

Onze voornoemde Minister is bel&st met de 
uitvoering van dit besluit, da.t in het Staats
b7.ad zal worden geplaatst en waarva.n afschrift 
za.J worden gezonden a.an den Raad van State. 

's-Gravenhage; den 20,tcn J anuari 1921. 
WILHELMINA. 

De llliniste1· van Financim, DE VRIES. 
( Uitgeg 1 Febr. 1921. ) 

24 Januari 1921. BESLUIT tot aanvulling van 
het Bezoldigingsbesluit_ Burgerlijke Rijks
ambtenaren 1920(Staatabladn°. 37). S. 37. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken, tijdelijk V oorzitter van 
den Raad van Ministers van 23 December 1920, 
L. A. Kabinet ; 

Den Raad van State gehoord (a,dvies van 
18 Janua.ri 1921), n°. 31) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen 
Minister van Binnenlandsche Zaken, tijdelijk 
V oorzitter van den Raad van Ministers van 
21 Januari 1921, La. A. Kabinet ; 

Overwegende dat het wenschelijk is gebleken 
het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambte
na.ren 1920 (Staatsb7.ad n°. 37) aan te vullen ; 

H ebben goedgevonden en verstaan te 
bepalen: 
Gerekend met ingang van 1 Januari 1921, 
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wordt in bijlage A van voornoemd Bezoldi
gingsbesluit ingevoegd : in schaal. 60, f 5500-
f 7000, onder Oorlog, na de vermelding daarin 
van Chef voor personeele zaken bij het Staats
bedrijf der artillerie-inrichtingen : 

,,Hoofdadministrateur". 
Onze Ministers zijn, ieder voor zooveel zijn 

Departement van Algemeen Bestuur aangaat, 
belast met d~ uitvoering van dit besluit, het
welk in het Staatsblad zal worden geplaatst 
en waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
de onde~scheidene Ministerieele Departementen, 
aan den Raad van State en aan de Algemeene 
Rekenkamer. 

's-Gravenhage, den 24sten J anuari 1921. 

WILHELMINA. 

De M inister van Binnenlarul8che Zaken, 
tijdilijk Voorzitter van den Raad van M inisters, 

CH. RUYS DE BEERENBROUCK. 

(Uitgeg. 3 Febr. 1921.) 

24 J anuari 1921. BESLUIT, houdende nadere 
W1Jz1ging van het Koninklijk besluit van 
22 Maart 1904 (Staatsblad n°. 65), waarbij 
aan het bestuur der provincie Noordhol
land vergunning is verleend op een terrein 
in de gemeente Castr·icum een gesticht voor 
krankzinnigen op te richten. S. 38. 

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

Binnenlandsche Zaken van 18 J anuari 19.21, 
n°. 242, 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: 
te bepalen, dat het in het bij a rt. II van 

Ons besluit van 21 Februari 1917 (Staatsblad 
n°. 222), aan art. 2 van Ons besluit van 22 
Maart 1904 (Staatsblad n°. 65), toegevoegde 
derd!) lid, zooals dat lid wordt gelezen ingevolge 
Ons besluit van 2_0 Augustus 1920 (Staatsblad 
n°. 177), in de plaat s van ,,25 vrouwen" wordt 
geleze_n ,,50 vrouwen". 

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

's-Gravenhage, den 24sten J anuari 1921. 

WILHELMINA. 

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

( Uitgeg. 10 Febr. 1921.) 

24 Januari 1921. BESLUIT tot wijziging van 
het Koninklijk besluit van 2 December 
1918 (Staatsblad n°. 7il), houdende reor
ganisatie van het Provinciaal Ziekenhuis 
nabij Santpoort. S. 39. 

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

Binnenlandsche Zaken van 18 J anuari 1921, 
n°. 658, afdeeling Armwezen; 

Gelet op de wet van 27 April 1884 (Staats
bl,ad n°. 96). laatstelijk gewij zigd bij de wet 
van 27 November 1919 (Staatsblad n°. 784) ; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 

E enig Artikel. 
Aan artikel 4 van Ons besluit van 2 Decem

ber 1918 (Staatsblad n°. 771) wordt een nieuw 
tweede lid toegevoegd, lnidende a ls volgt : 

,,Bovendien mogen gedurende het tijdvak, 
eindigencle 31 Augustus 1921, in het gesticht 
voor krankzinnigen nog 20 vrouwen worden 
verpleegd." 

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

's-Gravenhage, den 24sten J anuari 1921. 

WILHELMINA. 

De Mini°Bter van Binnenlandsche Zaken, 
CH. RUYS DE BEERENBR0UCK. 

( Uitgeg. 10 Febr. 1921.) 

24 Januari 1921. BESLUIT, betreffende ver
hooging van de tegemoetkoming in de 
studiekosten en vergoeding van college
gelden aan hen, die in opleiding zijn of 
worden genomen voor ijker bij het IJk
wezen in Nederlarul8ch- l ndie. S. 40. 

W1J WILHELMI.t~A. ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Kolonien van 19 J anuari 1921, 9de Afdeeling 
Onclerafdeeling A, 11°. 14; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
Art. 1. In Ons besluit van 13 October 1920, 

n°. 63 (Nederlarul8ch Staatsblad n°. 784), wordt 
t usschen : 

,,4 October 1912, n°. 23, laatstelijk gewijzigd 
bij Ons besluit van 14 April 1917; n°. 7" en 
,,te bepalen als volgt :" ingevoegd: ,,30 Juni 
1919, n°. 40 (lndisch Staatsblad n°. 705)". 

2. Dit besluit wordt geacht in werking te 
zijn getreden op 1 Januari 1920. 

Onze Minister van Kolonien is belast met 
de uitvoering van dit besluit , hetwelk in het 
Staatsblad zal worclen geplaatst en waarvan 
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afschrift zal warden gezonden aan de Algemeene I van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal 
Rekenkamer. warden geplaatst. 

's-Gravenhage, den 24sten Januari 1921. 's-Gravenhage, den 25sten Januari 1921. 
WILHELMINA. WILHELMINA. 

De Minister van Onderwijs, Kunsten en Weten-
De 11finister van Kolonien, DE GRAAFF. schappen, J. TH. DE VISSER. 

( Uitgeg. 14 Febr. 1921.) ( Uitgeg. 14 Febr. 1921.) 

25 Januari 1921. WET tot wijziging ,an art. 
17 der Crisis-enquetewet 1918. S. -il . 

WrJ WILHELMINA, ENZ ... doen te weten : 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 
dat het wenschelijk is den termijn, bedoeld 
in art. 17 der Crisis-enquetewet 1918, te ver
lengen; 

Zoo is bet, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. In art. 17 der Crisis-enquetewet 1918 

wordt in p aats van ,,1 Januari 1921" gelezen 
,,1 Juni 1922". 

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

Lasten en bevelen, enz. 

Gegeven te s-Gravenhage, den 25sten 
Januari 1921. 

WILHELMINA, 

De ,11inister van Binnen/,andsche Zaken, 
CH. RUYS DE BEERENBROUCK. 

(Ui tgeg. 10 Febr. 1921.) 

25 Januari 1921. BESLUIT-tot bekendmaking 
van den tekst der Leerplichtwet - wet 
van 7 Juli 1900 (Staatsblad n°. 111) -, 
zooals die wet is gewijzigd bij de wet van 
31 December 1920 (Staatsblad n°. 967). 
s. 42. 

WIJ WlLHEk'1INA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
22 Januari 1921 n°. 890, afdeeling Lager 
Onderwijs Algemeen; 

Gelet op de LEl{lrplichtwet - wet van 7 Juli 
1900 (Staatsblad n°. 111) - en op de wet 
van 31 December 1920 (Staatsblad n°. 967) ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
den tekst der Leerplichtwet - wet van 

7 Juli 1900 (Staatsblad n°. 111) -, zooals die 
wet is gewijzigd bij de wet van 31 December 1920 
(Staatsblad n°. 967), algemeen bekend te maken, 
door bijvoeging van dien gewijzigden tekst in 
zijn geheel bij <lit besluit. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering 

TEKST DER LEERPLICHTWET - wet var, 
• 7 Juli 1900 (Sta.atsblad n°. 111) - zooals 
zij is gewijzigd bij de wet van 31 December 
1920 (Staatsblad n°. 967). 

TITEL I. 

Van het gewoon lager onderwijs. 

Art. 1. Ouders, voogden en anderen, krach
tens wet of overeenkomst met de verzorging 
van kinderen belast, zijn verplicht, voor zoover 
die kinderen bij hen, in de inrichting onder hun 
beheer of-met hen bij anderen inwonen, zorg 
te dragen, dat aan die kinderen gedurende 
den tijd en overeenkomstig de regelen, in 
deze wet gesteld, voldoende Jager onderwijs 
wordt verstrekt. 

Deze- verplichting wordt door hen nageleefd : 
1 °. of door te zorgen, dat het kind als 

Ieerling op eene Iagere school wordt geplaatst 
en dat het die school geregeld bezoekt ; 

20. of door aan het kind huisonderwijs te 
verstrekken of te doen verstrekken. 

2. Onder Jagere scholen, bedoeld in artikel 1, 
worden verstaan alle scholen voor Jager onder
wijs, hetzij openbare, hetzij bijzondere, waar 
onderwijs wordt gegeven in de vakken, vermeld 
onder ar-h in artikel 2 der Lager-onderwijswet 
1920. 

Het schoolbezoek wordt geacht geregeld 
plaats te vinden, indien gedurende twee 
achtereenvolgende maanden niet meer dan twee 
schooltijden zonder geldige reden warden 
verzuimd. 

Het huisonderwijs, bedoeld sub 2°. in artikel 1, 
omvat de vakken, genoemd onder a--g in artikel 
2 der Lager-onderwijswet 1920 in verband met 
een goeden leergang. 

3. De verplichting om, voor zoover aan 
schoolonderwijs de voorkeur gegeven wordt, 
te zorgen, dat het kind op eene Jagere school 
wordt geplaatst, vangt aan uiterlijk, zoodra. 
het den Jeeftijd van zeven jaren heeft bereikt. 

Deze verplichting eindigt, zoodra het kind 
zes jaren leerling eener ,agere school is ge
weest en het alle klassen doorloopen heeft, 
of, voor zoover het onderwijs •gegeven wordt 
in kla.ssen, die samen een angeren leertijd 
dan zes jaren innemen, zoovele kla.ssen, as] 
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samen een leertijd van zes jaren omvatten, 
met dien verstande, dat in het laatste geval 
de verplichting niet eindigt, voordat het kind 
den twaalfjarigen leeftijd bereikt en de klasse, 
waarin het bij het bereiken van dien leeftijd 
geplaatst was, doorloopen heeft. Een kind, 
dat bij zijne toelating op de school terstond 
in eene hoogere klasse wordt geplaatst, wordt 
geaoht den Ieertijd, dien de lagere klasse of 
klassen innemen, doorloopen te hebben. 

De verpliohting eindigt in ieder geval, 
.ndien het kind de klasse heeft doorloopen, 
waarin het bij het bereiken van den dertien
jarigen leeftijd was geplaatst. 

4. De verpliohting om, voor zoover aan 
huisonderwijs de voorkeur gegeven wordt, 
te zorgen, dat aan het kind zoodanig onderwijs 
wordt verstrekt, vangt aan uiterlijk, zoodra 
het kind den leeftijd van zeven jaren heeft 
bereikt. 

Ten aanzien van een kind, waaraan voor 
of sinds het bereiken van het zesde levensjaar 
huisonderwijs in den zin dezer wet wordt 
verstrekt, eindigt deze verplichting bij het 
bereiken van den leeftijd van twaalf jaren, 
indien het kind alsdan zes achtereenvolgende 
jaren onderwijs heeft genoten. 

Ten aanzien van een kind, dat op een later 
tijdstip, dan in het vorige lid bedoeld, aanvangt 
huisonderwijs te genieten, eindigt de verplich
ting bij het bereiken van den leeftijd van 
dertien jaren. 

Ouders, voogden en andere in artikel 1 ge
noemde verzorgers worden geacht niet aan 
hunne verplichting tot het verstrekken van 
huisonderwijs te voldoen, zoolang zij niet aan 
den burgemeester hunner woonplaats bij eene 
door hen onderteekende verklaring opgave 
hebben gedaan van: 

1°. de vakken, waarin de kinderen huis
onderwijs genieten ; 

2°. a. de namen der kinderen, met bijvoeging 
van de voornamen, dagteekening van geboorte 
en plaats van werkelijk verb ijf, alsmede de 
plaats, waar het onderwijs wordt gegeven ; 

b. de namen en voornamen van hen, door 
wie het onderwijs wordt gegeven. Is op 
laatstgenoemden artikeJ 130 der Lager-onder
wijswet 1920 toepasselijk, zoo wordt zulks 
mede vermeld. 

Deze verklaring, welke door hen, die het 
onderwijs geven, mede onderteekend moet 
worden, wordt ieder jaar v66r 1 Februari 
opnieuw ingediend. 

Van verandering in de personen, door wie 
het onderwijs wordt gegeven, wordt binnen 

acht en twintig dagen aan den burgemeester 
mededeeling gedaan. 

Door Ons wordt bepaald, op welke wijze 
die opgaven behooren te geschieden, en hoe 
zij ter kennis van den inspecteur worden 

,gebracht. 
5. De verpliohting om te zorgen, dat het 

kind de school, waar het als leerling is inge
sohreven, geregeld bezoekt, vangt aan met den 
dag, waarop het voor het eerst op de school 
kan plaats nemen . 

. 6. De verplichting, in artikel 1 bedoeld, 
wordt niet nagekomen : 

1°. zoolang het kind, den leeftijd van zeven 
jaren bereikt hebbende, en nog niet op grond 
van dertienjarigen leeftijd ingevolge artikel 3, 
derde lid, buiten de leerverplichting vallende, 
niet als leerling op eene lagere school is geplaatst, 
noch huisonderwijs geniet overeenkomstig 
de regelen der wet, terwijl niet blijkt, noch van 
het vroeger verstrijken van den leerplichtigen 
leeftijd ingevolge artikel 3, tweede lid, of artikel 
4, tweede lid, noch van eenige wettelijke 
vrijstelling ; 

2°. zoo dikwijls het kind, dat als leerling 
op eene lagere school geplaatst is en nog niet 
op grond van artikel 3, tweede of derde lid, 
buiten de leerverplichting valt, die school niet 
geregeld bezoekt, terwijl niet blijkt van eenige 
geldige reden van tijdelijk schoolverzuim, 
noch dat de voor het nakomen der verplichting 
aansprakelijke persoon het redelijkerwijs mo
gelijke deed om het schoolverzuim te voorkomen. 

7. Ouders, voogden en andere in artikel 1 
genoemde verzorgers zijn van de naleving 
der in artikel 1 opgelegde verplichting vrijge
steld, zoolang : 

1 °. zij eene vaste woonplaats missen ; 
2°. zij de kinderen eene inrichting van onder

wijs doen bezoeken, die geacht wordt tot het 
hooger of middelbaar onderwijs te behooren 
en waar de kinderen buiten de avonduren 
ten minste zestien uren per week onderwijs 
ontvangen; 

3°. zij tegen het onderwijs op alle, binnen 
den afstand van 4 kilometer van de woning 
gelegen, lagere scholen, waar v.oor de kinderen 
plaats te verkrijgen is, overwegend bezwaar 
hebben; 

4°. zij voor de kinderen op eenige, binnen 
den afstand, van 4 kilometer van de woning 
gelegen, lagere school, ondanks aanvrage tot 
toelating, geene plaatsing kunnen verkrijgen ; 

5°. het tijdstip voor toelating van leerlingen 
niet aangebroken is op de lagere school, waar 
toezegging van plaatsing is verkregen ; 
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6°. een wettelijk voorschrift het bezoeken 
van de lagere scholen verbiedt ; 

7°. de kinderen, volgens schrifte]ijke ver
klaring van eenen geneeskundige, ongeschikt 
zijn voor het bezoeken eener lagere school 
of eener binnen den afstand van 4 kilometer , 
van de woning gelegen lagere school. 

De afstand, bedoeld in 3°., 4°. en 7°, van dit 
artikel wordt gemeten langs den kortsten 
gebruikelijken weg. 

8. Zij, die !anger dan acht en twintig dagen 
achtereen in eene gemeente verblijf houden, 
worden, onverschillig of zij daar vertoeven 
in eene woning, tent, vaar- of voertuig, voor de 
toepassing dezer wet geacht in die gemeente 
eene vaste woonplaats te hebben tot aan den 
dag, dat zij die gemeente weder verlaten, 
tenzij zij elders eene vaste woonplaats hebben, 
waar de kinderen schoolgaan, 

9. Ouders, voogden en andere in artikel 1 
genoemde verzorgers, die eene vaste woonplaats 
hebben, kunnen zich niet beroepen op eenige 
vrijstelling van de naleving der in a.rtikel 1 
opgelegde verplichting, zoolang zij niet aan den 
burgemeester hunner woonplaats hebben kennis 
gegeven, voor welk kind en op welken grond zij 
op vrijstelling aanspraak meenen te mogen 
maken, 

Deze kennisgeving moet, zoqlang de aan
spraak op vrijstelling blijft voortduren en de 
kinderen nog in den leerplichtigen leeftijd 
vallen, telkens na verloop van twaalf maanden 
op nieuw worden ingediend. 

Door Ons wordt bepaald, op welke wijze 
die kennisgevingen behooren te geschieden 
en hoe zij ter kennis van den inspecteur zul en 
worden gebracht. 

Tevens wordt door Ons bepaald, door wie 
en op welke wijze de namen der kinderen, 
die voor plaatsing op eene lagere school aange
geven, maar nog niet toegelaten zijn, ter kennis 
van den inspecteur worden gebracht. 

10. Ouders, voogden en andere in artikel 1 
genoemde verzorgers kunnen zich op de vrij
stelling, sub 3°. van artikel 7 genoemd, alleen 
beroepen, indien zij aan de kennisgeving, 
bedoeld in artikel 9, eerste en tweede lid, 
de schriftelijke verklaring hebben toegevoegd, 
dat zij tegen het onderwijs op de, binnen den 
afstand van 4 kilometer van de woning gelegen 
scholen, waarop voor de kinderen plaats te 
verkrijgen is, zoo overwegend bezwaar hebben, 
dat zij hunne kinderen voorloopig liever van 
het door de wet gevorderde onderwijs verstoken 
laten, dan hen aa.n een dier scholen toe te 
vertrouwen. 

Deze verk!aring moet, om geldig te zijn, 
ook de handteekening dragen van den inspecteur. 
Deze a.mbtenaar is verplicht, binnen acht en 
twintig dagen na aanvrage, door het stellen 
zijner handteekening, zijne medewerking te 
verleenen. 

Wanneer den inspecteur blijkt, dat het kind 
op de school of eene der scholen, waartegen 
bezwaar wordt gemaakt, gedurende het jaar, 
voorafgaande aan de dagteekening der ver
klaring, geplaatst is geweest en hij overtuigd is, 
dat geen ernstig bezwaar tegen het onderwijs, 
maar eenige andere reden tot aanvraag om 
vrijstelling heeft geleid, weigert hij zijne mede
werking. 

Indien de inspecteur zijne mede-onder
teekening eener verklaring weigert, geeft hij 
daarvan onmiddellijk met opgave van redenen 
kennis aan den belanghebbende. Deze kan 
binnen veertien dagen, nadat de weigering 
te zijner kennis is gebracht. in hooger beroep 
komen bij den hoofdinspecteur, die binnen 
drie weken beslist. Bij gunstige beslissing 
plaatst deze ambtenaar zijne handteekening 
op de verklaring. Hij geeft onverwijld van 
zijne beslissing kennis aan den belanghebbende 
en aan _den inspecteur. 

Tot aan den dag, waarop de eindbeslissing 
t e hunner kennis wordt gebracht, zijn de ouders, 
voogden of andere in artikel 1 genoemde 
verzorgers van de verplichting, bedoeld in artikel 
1 vrijgeste]d. 

11. Een kind, dat op eene lagere school 
geplaatst is, mag op aanvrage van den, ingevolge 
artikel 1 voor zijn onderricht aansprakelijken 
persoon door het hoofd der school van de 
lijst der leerlingen worden afgevoerd, behoudens 
de volgende bepalingen. 

Gedurende den in artikel 3 omschreven 
leerplichtigen leeftijd is het hoofd der school 
bevoegd aan eene dergelijke aanvrage geen 
gevolg te geven, wanneer zij gedaan wordt 
om andere dan eeni; der volgende redenen : 
· 1 o. wegens vertrek van het kind naar eene 
andere gemeente ter inwoning, terwijl aan het 
hoofd der school blijkt, dat dit vertrek heeft 
plaats gehad of aanstaande is ; 

2°. wegens voorgenomen pla.atsing van het 
kind op eene a.ndere school, terwijl aan het 
hoofd der school blijkt, dat zooda.nige ver
plaatsing binnen veertien dagen zal geschieden ; 

3°. wegens het voornemen, om aan het kind 
huisonderwijs te doen verstrekken, terwijl 
aan het hoofd der schoo blijkt, da.t aan de 
voorschriften van artikel 4 is of zal worden 
volda.a,n; 
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4°. wegens eene der vrijstellingen bedoeld 
in artikel 7, terwijl aan het hoofd der school 
blijkt, dat aan de voorschriften der artikelen 9 
en 10 is voldaan. 

In de gevallen, onder 1°. tot en met 3°. 
in het vorige lid van <lit artikel bedoeld, is 
het hoofd der school bevoegd voorloopig, 
voor ten hoogste veertien dagen, schriftelijk 
verlof te geven, dat het kind de school niet 
bezoeke, en het afvoeren van het kind van de 
lijst der leerlingen uit te stellen, tot dat hem 
zal gebleken zijn, dat het kind in eene and ere 
gemeente woont, dat het op eene andere school 
geplaatst is, dat het huisonderwijs geniet, 
terwijl aan de voorschriften van artikel 4 is 
voldaan. 

Het hoofd eener openbare lagere school 
is niet bevoegd, een kind gedurende den in 
artikel 3 omschreven leerplichtigen leeftijd 
om andere dan eene der in het tweede lid van 
<lit artike onder 1°. tot en met 4°. genoemde 
redenen van de lijst der leerlingen af te voeren, 
dan met toestemming van den inspecteur. 

:Een kind, dat ingevolge artikel 20, § 4, 
ambtshalve is ingeschreven, mag gedurende 
de eerste zes maanden, nadat het op de school 
geplaatst is, zonder toestemming van den 
inspecteur van de lijst der leerlingen niet warden 
afgevoerd dan in de gevallen, onder 10., 20. 
en 3°. in het tweede lid van <lit artikel be
doeld. 

12. Geldige redenen van tijdelijk school
verzuim zijn : 

1 °. tijdelijke sluiting van de school of 
-schorsing van het onderwijs ; 

2°. een wettelijk voorschrift, hetwelk het 
bezoeken van de school tijdelijk verbiedt ; 

3°. tijdelijke wegzending van de school als 
tuchtmaatregel ; 

4°. vergunning om de school tijdelijk niet te 
bezoeken ten behoeve van werkzaamheden 
in of voor de bedrijven van landbouw, tuinbouw, 
veehouderij of veender\j, verleend door den 
inspecteur op grand van · artikel 13 ; 

5°. ongesteldheid van het kind, vervulling 
van godsdienstplichten of andere ernstige 
omstandigheden, die als geldige redenen kunnen 
warden beschouwd. 

13. Ten behoeve van werkzaamheden in 
of voor de bedrijven van landbouw, tuinbouw, 
veehouderij of veenderij kan door den inspecteur 
voor kindei-en, die in de laatste zes maanden, 
voorafgaande aan de aanvrage, de school 
geregeld hebben bezocht, jaarlijks voor ten 
hoogste zes weken, ongerekend de vacantien, 
vergund warden de school tijdelijk niet te 
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bezoeken. 
specteur 
geregeld 
pleegd. 

Die vergunning kan door den in
worden ingetrokken wegens niet 
schoolbezoek na de aanvrage ge-

Van de beslissing van den inspecteur wordt 
onmiddellijk kennis gegeven aan den belang
hebbende. Bij afwijzing wordt de beslissing 
met redenen omkleed. 

Ouders, voogden of andere in artikel 1 ge
noemde verzorgers kunnen binnen veertien 
dagen, nadat de afwijzende beschikking te 
hunner kennis is gebracht, in hooger beroep 
komen bij den hoofdinspecteur. 

Van de verleende vergunningen wordt onver
wijld mededeeling gedaan aan het hoofd der 
school, waar de kinderen zijn ingeschreven. 
Door den Minister met de uitvoering der 
Lager-onderwijswet 1920 belast, wordt bepaald, 
op welke wijze van de vergunningeri mede
deeling wordt gedaan aan den hoofdinspecteur 
en aan de andere daarbij betrokken autori
teiten. 

De hoofdinspecteur zendt jaarlijks v66r 
1 Februari aan den Minister met de uitvoering 
van de Lager-onderwijswet 1920 belast, eene 
opgave van het getal der gedurende het vorige 
jaar in iedere inspectie verleende vergunningen, 
met mededeeling van den duur, waarvoor 
ze . zijn toegestaan. 

14. De vergunningen, bedoeld in het vorige 
artikel, warden alleen geweigerd : 

1°. op grand van niet geregeld schoolbezoek 
gedurende de laatste zes maanden, vooraf
gaande aan de aanvrage ; 

2°. indien er gegronde reden is om te ver
moeden, dat van de vergunning geen gebruik 
zal warden gemaakt voor het doe], in het eerste 
lid van artikel 13 omschreven ; 

3°. indien het kind den leeftijd van tien jaren 
nog niet heeft bereikt. 

15. De gemeenteraad is bevoegd, voor 
de geheele of voor bepaalde deelen der ge
meente, bij verordening den tijd of de tijden 
te regelen binnen welke, met uitsluiting van de 
overige tijden van het jaar, de vergunningen, 
bedoeld in het eerste lid van artikel 13, kunnen 
warden verleend. 

Over e.k daartoe strekkend voorstel wordt, 
v66r dat het in den raad in behandeling komt, 
de inspecteur gehoord. 

16. Het hoofd der school is bevoegd aan de 
leer lingen schriftelijk verlof te verleenen de 
school tijdelijk niet te bezoeken : 

1°. voor onbepaalden tijd wegens ongesteld
heid van het kind ; 

2°. voor een bepaalden tijd wegens eene der 

8 
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andere redenen, vermeld en bedoeld in artikel ' Het eene dubbel der lijst wordt v66r 1 Febru -
12, sub 5°. ari gezonden aan den inspecteur, wien boven-

Het onder 2°. bedoelde verlof behoeft, dien binnen veertien dagen na het verstrijken 
indien het ten aanzien van hetzelfde kind voor van iedere maand, mededeeling wordt gedaan 
meer dan tien schooltijden in acht en twintig van de, gedurende die maand, gemaakte 
dagen verleend wordt, de bekrachtiging van aanteekeningen, in het vorige lid omschreven. 
den inspecteur. 19. Jaarlijks v66r 22 Januari maken de 

Acht het hoofd der school een schoolver- hoofden der openbare en bijzondere lagere 
zuim, waarvoor door hem verlof n.iet werd scholen in dubbel eene alphabetische lijst op• 
verleend, wegens eene der in artikel 12 vermelde van de op den vijftienden dag dier maand 
en bedoelde redenen igewettigd of verschoon- bij hen schoolgaande kinderen, met afzonderlijke 
baar, dan doet h.ij daarvan mededeeling aan vermelding van die kinderen, die niet meer val -
den inspecteur, ingevolge de bepalingen van Jen antler de bepalingen van de artikelen 3 en 5. 
artikel 19. De lijst bevat de namen der kinderen, met 

Een verzuim, waaromtrent binnen acht dagen bijvoeging van de v0ornamen, het geslacht, 
bij het hoofd der school geen bericht is ingekomen dagteekening van geboorte, en plaats van 
met opgave van redenen, wordt door dezen werkelijk verblijf en ingeval van ambtshalve 
niet als verschoonbaar aangeteekend. 1

1 

inschrijving van deze omstandigheid. Indien 
17. De inspecteur is bevoegd een school- de plaats van werkelijk verblijf is gelegen 

verzuim, waarvoor ingevolge artikel 16 geen I in eene andere inspectie dan die, waartoe 
verlof is verleend, wegens eene der in artikel 12 de school behoort, wordt daarvan in de lijst 
vermelde en bedoelde redenen te verschoonen melding gemaakt. 
of gewettigd te verklaren. Op de lijst wordt voortdurend aanteekening 

De inspecteur houdt in een register aantee- gehouden van de toelating en de afschrijving 
kening van de gevallen, waarin verlof, om de van kinderen, alsmede van de redenen, welke 
school tijdelijk niet te bezoeken, verleend is, tot de afschrijving hebben geleid ; voorts van 
en van die waarin door hem schoolverzuim iederen verzuimden schooltijd, met vermelding 
is verschoond of gewettigd verklaard, met van redenen, die tot verzuim hebben geleid, 
vermelding van de redenen die tot het een en van ieder ingevolge artikel 16 verleend verlof 
antler hebben geleid. en van ieder verzuim, hetwelk het hoofd der 

Door Ons worden voorschriften gegeven school ingevolge artikel 16, voorlaatste lid, 
omtrent de inrichting van bovenbedoeld gewettigd of verschoonbaar acht. 
register en omtrent de wijze, waarop het in Het dubbel der lijst wordt v66r l Februari 
zijn geheel of bij uittreksel ter kennis zal worden gezonden aan den inspecteur, wien bovendien 
gebracht van door Ons aan te wijzen autori- wekelijks mededeeling wordt gedaan van de, 
teiten. in de afgeloopen week gemaakte, aanteeke-

18. Jaarlijks v66r 15 Januari ma.ken burge- ningen, in het vorige lid omschreven. 
meester en wethouders in dubbel eene alpha- Deze mededeelingen gesch.ieden schriftelijk 
betische lijst, al of niet naar leeftijdsjaren en worden, voor zooveel de verzuimde school
ingericht, op van de kinderen, welke zich op tijden betreft, indien de leerling in eene andere 
den eersten dag der maand Januari in de ge- klasse geplaatst is dan in die waarin het hoofd 
meente bevonden en die in den loop van dat der school het onderwijs geeft, door den onder
jaar den leeftijd van zeven tot dertien jaren wijzer der klasse mede onderteekend. 
bereikt hebben of zullen volbrengen. De inspecteur is verplicht, de hoofden der 

De lijst bevat de namen der kinderen, scholen bij niet inzending of onvolledige 
met bijvoeging van de voornamen, het geslacht, inzending der lijsten en mededeelingen aan te 
dagteekening van geboorte en plaats van manen binnen een door hem gestelden termijn 
werkelijk verblijf. alsnog aan hunne verplichting te voldoen. 

Van kinderen van bovengenoemden leeftijd, 20. § 1. Zoodra de inspecteur de lijsten, 
die zich in den loop van het jaar in de gemeente bedoeld in de artikelen 18 en 19, alsmede 
komen vestigen, die daar in den zin van artikel 8 de kennisgevingen en opgaven, bedoeld in 
verblijf houden, die de gemeente verlaten, de artikelen 4 en 9 heeft ontvangen, gaat 
die van plaats van werkelijk verblijf binnen hij na, welke kinderen, die in den bij de artikelen 
de gemeente veranderen of die overlijden, 3 en 4 aangegeven leerplichtigen leeftijd vallen, 
wordt in de lijst, met inachtneming der voor- niet op eene lagere school geplaatst of voor 
schriften van het tweede lid van dit artikel, plaatsing aangegeven zijn en geen huisonderwij 
voortdurend aanteekening gehouden. : genieten. 
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Blijkt hem bij zijn onderzoek, dat ten aanzien Van de ambtshalve inschrijving wordt aan 
van een kind, bedoeld in het eerste lid van deze den inspecteur en aan den volgens artikel l 
paragraaf, een grond van vrijstelling ingevolge aansprakelijken persoon kennis gegeven, met 
artikel 7 niet aanwezig is, dan maant hij den vermelding van de school en van het tijdstip, 
naar artikel l aansprakelijken persoon schrifte- ' waarop het kind als leerling wordt geplaatst. 
lijk aan, zoo spoedig mogelijk aan de verplichting : Ten aanzien van een kind, dat ambtshalve 
hem bij de wet opgelegd, te voldoen. I op eene school is ingeschreven, geldt de voor 

§ 2. Bevindt de inspecteur, dat aan de [ die school bestaande regeling omtrent de hefting 
bij de vorige paragraaf bedoelde aanmaning van schoolgeld. 
na veertien dagen nog niet is voldaan, dan wordt I 21. § l. Bevindt de inspecteur bij het 
daarvan door hem zoo spoedig mogelijk k nnis I onderzoek der hem toegezonden lijsten en 
gegeven aan de commissie tot wering van mededeelingen, dat ten aanzien van eenigell 
schoolverzuim. leerling geen geregeld schoolbezoek heeft plaats. 

Binnen acht dagen na ontvangst van de gevonden, zonder dat verlof is verleend, of 
in het eerste lid dezer paragraaf bedoelde eene andere reden het verzuim wettigt of ver
kellnisgeving, wordt de naar artikel l aan- schoonbaar maakt, dan maant hij den naar 
sprakelijke persoon door de commissie tot artikel l aansprakelijken persoon zoo spoedig: 
wering van schoolverzuim schriftelijk opge- mogelijk schriftelijk aan, om in het vervolg 
roepen. aan de hem bij de wet opgelegde verplichtingen 

Tusschen de oproeping en den daarbij te voldoen. · 
aangezegden dag van verschijning moeten ten § 2. Bevindt de inspecteur, dat de over-
minste acht vrije dagen verloopen. treding, omschreven in artikel 1 en artikel 6, 

De naar artikel 1 aansprakelijke persoon, sub 2°., herhaald is binnen zes maanden, 
voor de commissie tot wering van school- nadat de bij de vorige paragraaf bedoelde 
verzuim verschenen, wordt op zijne verplichting aallfilalling ter kellnis van den naar artikel 1 
gewezen en tegen het laten voortduren der aansprakelijken persoon is gebracht, dan wordt 
overtreding ernstig gewaarschuwd. daarvan door hem zoo spoedig mogelijk, nadat 

Indien de opgeroepene niet is verschenen de herhaling hem is gebleken, kellnis gegeven 
wordt hem gelijke waarschuwing schriftelijk aan de commissie tot wering van schoolver-
toegezonden. zuim 

De inspecteur ontvangt onverwijld mede- Binnen acht dagen na ontvangst van de, 
deeling, dat en op welken tijd de waarschuwing in het eerste lid dezer paragraaf bedoelde, 
heeft plaats gehad. kennisgeving wordt de naar artikel 1 aan-

§ 3. Bevindt de inspecteur, dat de over- sprakelijke persoon door de commissie tot 
treding, omschreven in artikel 1 en artikcl 6, wering van schoolverzuim schriftelijk opge
sub 1°., voortduurt, nadat veertien dagen zijn roepen. 
verloopen sinds de in de vorige paragraaf Tusschen de o:proeping en den daarbij aan
bedoelde waarschuwing tot den overtreder gezegden dag van verschijning moeten ten 
is gericht of gezonden, dan zegt hij dezen schrif- 1 minste acht vrije dagen verloopen. 
telijk aan, dat het kind ambtshalve als leerling De naar artikel 1 aansprakelijke persoon 
eener lagere school wordt ingeschreven, dat voor de commissie tot wering van schoolverzuim 
daarmede de administratieve bchandeling verschenen, wordt op zijne verplichting gewezen 
zijner overtreding is afgesloten, en dat hij bij en tegen herhaling der nalatigheid ernstig 
niet nakoming zijner verplichting, om te zorgen gewaarschuwd. 
voor geregeld schoolbezoek, te dier zake voor Indien de opgeroepene niet verschijnt 
den strafrechter zal worden vervo\gd. wordt de naar artikel 1 aansprakelijke persoon 

§ 4. Te gelijker tijd geeft hij van de in de door de commissie tot wering van school
vorige paragraaf bedoelde aanzegging kennis verzuim onverwijld langs anderen weg, op de 
aan de commissie tot wering van schoo ver- wijze door haar het meest wenschelijk gevonden, 
zuim, die na de ontvangst dezer kellnisgeving op zijne verplichting gewezen en tegen her
zoo spoedig mogelijk zorg draagt, dat het kind haling der nalatigheid ernstig gewaarschuwd. 
ambtshalve als leerling eener lagere school De inspecteur ontvangt onverwijld mede
wordt ingeschreven. Bij de keuze der school deeling van den dag, waarop de waarschuwing 
wordt met den wensch van den belanghebbende, overeenkomstig het vierde of vijfde lid dezer 
indien daarvan blijkt, zooveel mogelijk rekening paragraaf heeft plaats gehad. 
gehouden· § 3. Bevindt de inspecteur, dat overtreding 

s• 
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van arti.kel 1 en arti.kel 6, sub 2°., herhaald is ' 
binnen zes maanden, nadat de in de vorige 
paragraaf bedoelde waarschuwing heeft plaats 
gehad, dan zendt hij den naar arti.kel 1 aan
sprakelijken persoon eene schriftelijke aan
zegging, dat de administratieve behandeling 
van zijne overtredingen met betrekking tot 
het in de aanzegging met name te noemen 
kind is afgesloten, dat hij hieraan wordt 
herinnerd, omdat door hem opnieuw eene 
overtreding is begaan, dat deze overtreding 
nog niet strafrechter!ijk wordt vervolgd, 
doch dat ter zake van de eerstvolgende over
treding welke binnen zes maanden gepleegd 
mocht worden, en van verdere overtredingen 
na deze, proces-verbaal zal worden opge
maakt. 

Bij algemeenen maatregel van bestuur 
worden voorschriften gegeven omtrent de wijze 
van uitrei.king der in deze paragraaf bedoelde 
aanzegging aan den aansprakelijken persoon. 

§ 4. Bevindt de inspecteur, dat de in artikel 
1 en arti.kel 6, sub 2°., omschreven overtreding 
ten aanzien van hetzelfde kind opnieuw gepleegd 
is binnen zes maanden, nadat de in de vorige 
paragraaf bedoelde aanzegging den overtreder 
werd toegezonden, dan doet hij ten aanzien 
van deze en volgende overtredingen proces
verbaal van zijne bevinding en van de in de 
vorige paragraaf bedoelde aanzegging aan den 
bevoegden ambtenaar van het openbaar 
ministerie toekomen. Daarbij doet hij mede
deeling van de redenen van het schoolverzuim, 
voor zoover die hem bekend zijn. 

§ 5. Indien sinds de aanzegging, iu ·§ 3 
bedoeld, zes maanden verstreken zijn, zonder 
dat door denzelfden persoon eene nieuwe 
overtreding ten aanzien van hetzelfde kind is 
gepleegd, dan wordt bij eene latere overtreding 
opnieuw gehandeld overeenkomstig de §§ 1 tot 
en met 3 van dit arti.kel. 

Indien sinds het plegen van eene overtreding, 
ter zake waarvan eene onherroepelijke ver
oordeeling plaats had of de veroordeelde de 
boete vrijwillig heeft betaald, een jaar ver
streken is, zonder dat door denze!fden 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 bepaald. 

§ 6. De. administratieve maatregelen in de 
§§ 1 tot en met 3 van dit arti.kel omschreven, 
zijn niet toepasselijk bij eene overtreding, 
bedoeld in arti.kel 1 en arti.kel 6, sub 2°., gepleegd 
ten aanzien van een kind dat ambtshalve 
als leerling eener lagere school is ingeschreven, 

binnen zes maanden na den dag waarop het 
kind geacht wordt tot de schoolbevolking te 
behooren. 

Ten aanzien van zoodanige overtreding doet 
de inspecteur aanstonds proces-verbaal zijner 
bevinding aan den bevoegden ambtenaar 
van het openbaar ministerie toekomen, met 
bijvoeging van een uittreksel uit de lijsten en 
mededeelingen, bedoeld in arti.kel 19, voor 
zooveel het aangebrachte geval betreft. 

22. De gemeenteraad benoemt een of meer 
commissien, die den inspecteur bijstaan bij het 
verrichten der werkzaamheden, bedoeld iu de 
arti.kelen 20 en 21. 

Deze commissien worden benoemd uit : 
1 °. de in de gemeente wonende ouders, 

voogden en andere in arti.kel 1 genoemde ver
zorgers der in de gemeente op eene lagere school 
ingeschreven kinderen ; 

20. de meerderjarige onderwijzers, die aan 
eene openbare lagere school in de gemeente 
werkzaam zijn ; 

3°. de meerderjarige onderwijzers, die aan 
eene bijzondere lagere school in de gemeente 
werkzaam zijn; 

4°. de overige meerderjarige inwoners der 
gemeente, voor zoover zij niet onder een der 
vorige categorieen vallen. 

In iedere commissie worden, zooveel mogelijk, 
alle onder 10. tot en met 4°. aangegeven cate
gorieen vertegenwoordigd. 

Deze commissien dragen den naam van : 
commissien tot wering van schoolverziiim. 

W ordt in eene gemeente meer dan eene 
commissie ingesteld, dan wordt iedere commissie 
voor een bepaald aangewezen dee! der gemeente 
benoemd. 

De gemeentera-ad bepaalt het aantal Jeden 
der in de gemeente in te ste!len commissie 
of commissien, met dien verstande dat het 
aantal leden van elme commissie nergens meer 
mag bedragen dan negen. 

De leden worden benoemd voor den tijd 
van drie jaren. De aftrerlenden zijn weder 
benoembaar. 

Indien de gemeenteraad binnen drie maanden 
na het tijdstip van het in werking treden 
dezer wet geene commissie tot wering van 
schoolverzuim heeft ingesteld of in eene in de 
commissie opengeva!len plaats niet binnen 
drie maanden heeft voorzien, geschiedt de 
benoeming of aanvulling der commissie door 
Onzen Comm1ssaris in de provincie. 

De werkkring dezer comm,ss1en wordt 
geregi>ld bij algemeenen maatregel van bestuur. 

Blijft de commissie in gebreke de haar 
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opgedragen werkzaamheden te vervullen, dan '! Indien tijdens het plegen van deze over
treden ter vervulling daarvan burgemeester treding nog geen jaar verloopen is, sedert 
en wethouders in hare plaats op, naar regelen, I eene vroegere veroordeeling van den schuldige 
bij algemeenen maatregel van bestuur te , wegens eene overtreding, bedoeld in het eerste 
stellen. I lid van dit artikel, onherroepelijk is geworden 

23. § 1. Jlllet geldboete van ten hoogste of de veroordeelde de boete vrijwillig heeft 
vijftien gulden warden gestraft ouders, voogden betaald, wordt hij gestraft met geldboete van 
en andere in artikel 1 genoemde verzorgers, ten hoogste vijftig gulden. 
die eene in artikel 1 en artikel 6, sub 2°., Bij tweede of volgende herhaling, gepleegd 
omschreven overtreding plegen in een van de telkens binnen een jaar, nadat de laatste 
volgende gevallen : veroordeeling onherroepelijk is geworden of de 

1 °. indien de overtreding betreft een kind, veroordeelde de boete vrijwillig heeft betaald, 
dat ambtshalve als Ieerling eener lagere school wordt eene geldboete van ten hoogste honderd 
is ingeschreven, en de overtreding gepleegd gulden opgelegd. 
wordt binnen zes maanden na den dag, waarop 25. De inspecteur is bevoegd aan ouders, 
het kind geacht wordt tot de schoolbevolking . voogden en andere in artikel 1 genoemde 
te behooren ; verzorgers, die aan hunne in artikel 1 bedoelde 

2°. indien den overtreder de aanzegging verplichting door het geven van huisonderwijs 
bedoeld in artikel 21, § 3, is toegezonden, voldoen, schriftelijke inlichtingen te vragen 
de overtreding het kind betreft, waarop die omtrent den tijd gedurende welken de kinderen 
aanzegging betrekking had, en de overtreding lager huisonderwijs ontvangen in de ver
gepleegd wordt binnen zes maanden, nadat schillende vakken. De naar artikel 1 aan
den overtreder de aanzegging toegezonden is ; sprakelijke persoon is verplicht die inlichtingen 

3°. indien de overtreder te voren ingevolge te verschaffen. De inspecteur is bevoegd te 
1°. of 2°. van deze paragraaf onherroepelijk verzoeken tot de lessen te worden toegelaten. 
veroordeeld werd of de boete vrijwillig heeft Hij is bevoegd eenmaal in het jaar de in het 
betaald, de overtreding gepleegd wordt binnen eerste lid bedoelde kinderen op te roepen, 
een jaar na die, welke tot de veroordeeling teneinde te onderzoeken, of hun voldoend 
geleid heeft, en zij hetzelfde kind betreft ; onderwijs wordt verstrekt in de vakken, welke 

4°. indien de overtreder te voren ingevolge dat onderwijs behoort te omvatten. De naar 
3°. van deze paragraaf onherroepelijk ver- artikel 1 aansprakelijke persoon is verplicht 
oordeeld werd of de boete vrijwi Jig heeft be- te zorgen, dat aan de oproeping wordt gevolg 
taald, de latere overtreding gepleegd wordt gegeven. 
binnen een jaar na die, welke tot de ver- Tusschen de oproeping en den daarbij 
oordeeling geleid heeft, en zij hetzelfde kind aangezegden dag van verschijning moeten ten 
betreft. minste tien vrije dagen verloopen. 

§ 2. Indien tijdens het plegen van de over- Blijkt het genoten onderwijs onvoldoende, 
treding nog geen zes maanden verloopen zijn dan maant de inspecteur den naar artikel 1 
sedert eene vroegere veroordeeling van den aansprakelijken persoon aan, daarin binnen 
schuldige wegens eene der overtredingen drie maanden genoegzame verbetering te 
in de eerste paragraaf van dit artikel bedoeld brengen, en is deze verplicht aan die aan
ten aanzien van hetzelfde kind onherroepelijk maning te voldoen. 
is geworden of de veroordeelde de boete vrij- De inspecteur kan van de hem in <lit artikel 
willig heeft betaald, wordt hij gestraft met verleende bevoegdheden alleen dan gebruik 
geldboete van ten hoogste vijftig gulden. maken, als er gegronde reden is voor ernstigen 

Bij tweede of volgende herhaling, gepleegd twijfel, of de verplichting tot het geven van 
ten aanzien van hetzelfde kind, telkens binnen onderwijs we! nauwgezet wordt nagekomen. 
zes maanden nadat de laatste veroordeeling Wanneer ouders, voogden of verzorgers de 
onherroepelijk •is geworden of de veroordeelde gevraagde inlichtingen, bedoeld in het eerste 
de boete vrijwillig heeft betaald, kan in plaats lid van dit artikel, niet verstrekken, of wanneer 
van de geldboete hechtenis van ten hoogste j kinderen door ouders, voogden of verzorgers 
zeven dagen warden opgelegd. niet aan het door den inspecteur voorgeschreven 

24. Het hoofd der school, dat niet voldoet I onderzoek warden onderworpen, alsmede wan
an de aanmaning, bedoeld in artikel 19, , neer bij een, na het verstrijken van den in het 

Jaatste lid, wordt gestraft met geldboete van I derde lid bedoelden termijn, voortgezet onder
ten hoogste vijftien gulden. ' zoek niet van genoegzame verbetering 
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blijkt, zendt de inspecteur, tenzij de redenen ' 3°. dat bij een volgens artikel 25, zesde lid , 
welke daartoe hebben geleid, door hem gewet- voortgezet onderzoek niet van genoegzame 
tigd of verschoonbaar worden geacht, p roces- J verbetering blijkt ; 
verbaal van zijne bevinding aan den bevoegden I kan een volledig bewijs van elke dezer 
ambtenaar van het openbaar ministerie. I omstandigheden opleveren. 

De bepalingen van dit artikel zijn ook van 28bis. Waar door deze wet de medewerk ng 
toepassing op leerlingen van bijzondere scholen, van den inspecteur wordt gevorderd is de 
waar minder dan zestien uren per week onder- schoolopziener bevoegd in zijne plaats op te 
wijs wordt gegeven in de vakken vermeld onder t reden tot uitoefening van zijne werkzaam-
0r-h in artikel 2 der Lager-onderwijswet 1920. heden krachtens algemeene of bij zondere 

Omtrent de uitvoering van dit artikel opdracht. 
worden voorschriften gegeven bij algemeenen 29. De gemeenteraad is bevoegd bij ver-
maatregel van bestuur. ' ordening te bepalen, dat, onder bij die ver -

26. Op ouders, voogden of andere in artikel 1 ordening te stellen voorwaarden, ambtenaren 
genoemde verzorgers, die zich schuldig maken der politie gemacht igd zijn, een kind, dat zij 
aan overtreding van een der voorschriften gedurende de schoolt ijden op den openbaren 
van artikel 25, zijn de strafbepalingen van weg aantreffen, te brengen naar het hoofd de r 
artikel 23 toepasselijk. school, tot welker leerlingen het kind behoort . 

27. De kennisneming van de overtredingen, 30. De verklaringen, de lij st en en de mede-
bedoeld in artikel 23, in verband met de arti- deelingen, bedoeld in de artikelen 10, 18 en 19, 
kelen 1 en 6, behoort tot de bevoegdheid van worden ingericht naar, door den Minister, 
den kantonrechter, binnen wiens ambtsgebied met de uitvoering van de Lager-onderwij swet 
is gelegen de lagere school, tot welker school- 1920 belast, vast te stellen modellen. 
bevolking het kind behoort. · 31. De formulieren der bij de a rtikelen 4 

De kennisneming van de overtredingen, I en 10 vermelde verklaringen, alsmede de blanco 
bedoeld in artikel 26, behoort t ot de bevoegdheid f tijsten en de formulieren der mededeelingen, 
van den kantonrechter, binnen wiens ambts- bedoeld in artikel 19, zijn kosteloos ter ge
gebied is gelegen, meentesecretarie verkrijgbaar en worden, even-

a. indien het kind inwoont bij of met den als de in artikel 18 bedoelde lijsten, van Rijks-
aansprakelijken persoon, diens woonplaats ; wege kosteloos aan de gemeentebesturen 

b. indien het kind inwoont in eene mricht ing ' verstrekt. 
onder het beheer van den aansprakelijken 32. De bij deze wet strafbaar gestelde 
persoon, deze inricht ing. feiten worden beschouwd als overtredingen. 

28. De door den inspecteur op zijn ambtseed 33. Alie stukken en verzoekschriften, ten 
afgelegde verklaring, dat nit de ingevolge gevolge van deze wet opgemaakt, zijn vrij van 
artikel 19 aan hem overgelegde lijsten, aan- het rccht van zegel en van de formaliteit van 
teekeningen en overeenkomstig dat a rtikel registratie ; de uitreiking van die stukken 
opgemaakte mededeelingen blijkt, dat een geschiedt kosteloos. 
kind op eene lagere school geplaatst is, dat i Kennisgevingen, verklaringen, aanvragen en 
een kind ambtshalve is ingeschreven, en dat verzoekschriften, bedoeld in de artikelen 4, 9, 
een kind op in die verklaring aangewezen 10 en 13, kunnen door belanghebbenden, 
dagen en schooltijden, buiten de gevallen met inachtneming der door Ons te stel!en 
bedoeld in het tweede lid van artikel 2, de school voorschriften, kosteloos per post worden 
niet. heeft bezocht, kan, voor zoover de bovenbe- verzonden. Vrijdom van briefport wordt 
doelde feiten niet worden tegengesproken, eveneens verleend voor de toezending aan 
een volledig bewijs van elke dezer omstand ig- belanghebbenden van de mededeeling van 
heden opleveren. vergunningen en beschikkingen en van de 

De door den inspecteur op zijn ambtseed aanmaningen, oproepingen, waarschuwingen 
afgelegde verklaring : en aanzeggingen, bedoeld in de a"rtikelen 10, 13, 

1°. dat ouders, voogden of andere in art ikel 1 16, 20, 21 en 25. 
genoemde verzorgers hem niet op zijne aanvrage 
hebben verstrekt de inlich t ingen, bedoeld in 
artikel 25, eerste lid ; 

2°. dat ouders, voogden of andere in artikel 1 
genoemde verzorgers een kind n"iet hebben 
onderworpen aan het volgens a rtikel 25, t weede, 
zesde of zevende lid, voorgeschreven oil.derzoek ; 

34. 1 

--r-

TITEL II. 

Van het herhalingsonderwijs. 

'l Dit artikel bevatte den tekst van art . 17 
de r wet tot regeling van het lager onder wij s, 
die met ingang van 1 Jan. 19:H vervallen is. 



119 25 J A N U A R I. 1921 

TrTEL III. 

Slot- en overgangsbepalingen. 

35. Ter bevordering van het schoolbezoek 
-is de gemeenteraad bevoegd voeding en kleeding 
-te verstrekken aan schoolgaande kinderen 
voor wie daBjaan behoefte bestaat, of met dat 
-doe! subsidie te verleenen, een en antler volgens 

· regelen bij algemeenen maatregel van bestuur 
te stellen. 

Kinderen, die openbare scholen, en kinderen, 
,die bijzondere scholen als bedoeld in artikel 2. 
eerste lid, van dezewet bezoeken, worden daarbij 
-op gelijken voet behandeld. 

36. Ten aanzien van kinderen, voor wie 
-verlof wordt aangevraagd, overeenkomstig 
de bepalingen van artikel 13, binnen zes maan• 
den na het tijdstip van het in werking treden 
dezer wet, wordt de termijn van zes maanden, 
:genoemd in het eerste lid van artikel 13, ver
vangen door den korteren termijn, welke is 
·verloopen tusschen het tijdstip van het in wer
king treden dezer wet en den dag der aan
vrage. 

37. Deze wet kan worden aangehaald 
onder den titel van : Leerplichtwet. 

38. Deze wet treedt in werking op een 
nader door Ons vast te stellen tijdstip. 

Bij het in werking treden dezer wet vervallen 
de artikelen 80 en 81 der wet tot regeling van 
het lager onderwijs. 

ARTIKEL X der wet van 31 December 1920 
(Staatsbl.ad n°. 967). 

De gewijzigde tekst der Leerplichtwet wordt 
-op Onzen last in het Staatsbl.ad geplaatst. 

ARTIKEL XI der wet van 31 December 1920 
(Staatsb/.ad n°. 967). 

Deze wet treedt in werking op 1 Januari 1921. 
Behoort bij Koninklijk besluit van 25 Januari 

1921 (Staatsbl.ad n°. 42). 
Mij bekend, 

De Minister van Onderwijs, Kunsten 
en w etenschappen, J. TH. DE VISSER. 

25 Januari 1921. BESLUIT tot wijziging van 
het Koninklijk besluit van 4 October 1919 
(Staatsblad n°. 591), tot vaststelling van 
een algemeenen maatregel van bestuur, 
houdende instelling van een Hoogen Ra-ad 
van Arbeid. S. 43. 

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

Arbeid van 1 December 1920, n°. 4529, af
deeling Arbeid ; 

Gelet op Ons besluit van 4 October 1919 
(Staatsbl.ad n°. 591), tot vaststelling van een 
algemeenen maatregel van bestuur, houdende 
instelling van een Hoogen Raad van Arbeid, 

Den Raad van State gehoord (advies van 
11 Januari 1921, n°. 42) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 21 Januari 1921, n° . 
604, afdeeling Arbeid ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen : 

Eenig artikel. 
In Ons besluit van 4 October 1919 (Staats

bi.ad n°. 591) worden de volgende wijzigingen 
aangebracht : 

A. Artikel 2, vijfde lid, wordt gelezen als 
volgt: 

,,Uit de laatstbedoelde leden en de leden, die 
ambtshalve dee! uitmaken van den Raad, 
worden door Ons een of meer plaatsvervangende 
voorzitters aangewezen." 

B. Artikel 4, vierde lid, wordt gelezen als 
volgt: 

,,Alie besluiten over zaken worden bij vol
strekte meerderheid der uitgebrachte stemmen 
genomen." 

C. Na artikel 10 wordt ingevoegd een nieuw 
artikel 11, luidende : 

,, Voor zooveel noodig worden aan den Raad 
en aan de cc.,mmissien uit den Raad plaatsver
vangende leden toegevoegd. Hetgeen in dit 
besluit ten aanzien van de leden van den Raad 
en van de commissien nit den Raad is bepaald, 
medis e van toepassing op de plaatsvervangende 
leden." 

D. Artikel 11 (oud) wordt artikel 12. 
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 
en aan de Algemeene Rekenkamer .. 

's-Gravenhage, den 25sten Januari 1921. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, AALBERSE. 
( Uitgeg. 8 Febr. 1921.) 

25 Januari 1921. BESLUIT tot nadere wijzi
ging van het ,,Reglement voor de opleiding 
van studenten in de geneeskunde aan de 
Nederlandsche universiteiten tot officier 
van gezondheid bij de Landmacht". S. 44. 

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

Oorlog van 20 December 1920, Geheim, Litt. 
u1as; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
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den 4den Januari 1921, n°. 34, Geheim Litt. 
X/1); 

Gezien het nader rapport va,n voornoemden 
Minister van 21 Januari 1921, Geheim Litt. 0 7; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 
Het ,,Reglement voor de opl,eiding van stu

denten in de geneeskunde aan de Nederland
sche Universiteiten tot officier van gezondheid 
bij de Landmacht", opnieuw vastgesteld bij 
het Koninklijk besluit van 18 Juni 1913 (Staats

bl,ad n°. 279), zooals dat is gewijzigd bij de 
Koninklijke besluiten van 30 Maart 1916 
(Staatsbl,ad n°. 148), van 24 Maart 1919 (Staats

bl,a<i, n°. 136) en van 20 Mei 1919 (Staatsbl,ad 
no. 264) nader te wijzigen als volgt : 

De 2de alinea van § 4 van artikel 3 vervalt 
en wordt vervangen door eene nicuwe alinea, 
luidende: 

,,Bedoelde zekerheid wordt gesteld door als 
borg te doen optreden twee personen, die 
bekend staan als genoegzaam gegoed om hoof
delijk te kunnen voldoen a.an de geldelijke 
verplichtingen die zij op zich nemen, of eene 
naa.mlooze vennootschap, welker soliditeit naar 
het oordeel van den Minister van Oorlog, 
voldoende waarborg biedt voor het nakomen 
der verplichtingen, die zij als borg jegens den 
Staat der Nederlanden op zich neemt." 

Onze Minister van Oorlog 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 25sten J anuari 1921. 
WILHELMINA. 

De Minister van Oorlog, W. 1!,. PoP. 
( Uitgeg. 8 Febr. 1921.) 

26 Januari 1921. MISSIVE van den Minister 
van Arbeid aan de Gemeentebesturen 
betreffende bestrijding van de werkloos
heid. 

Het is U ook wel gebleken, dat er alom en 
in tal van industrietakken groote werkloos
heid heerscht. 

Reeds werden vele fabrieken geheel gesloten 
of werd het bedrijf met sterk verminderd 
personeel voortgezet. 

Een der beste middelen, werkloosheid te 
bestrijden, acht ik het verschaffen va,n werk
gelegenheid, mede omdat daardoor de uitgaven 
van werkloosheidsuitkeering en steun sterk 
beperkt kunnen worden. Ik behoef zeker de 
groote voordeelen van het verschaffen van 
arbeid boven het ontvangen van geldelijke 

uitkeering voor U niet nader uiteeu te zetten. 
Van groot belang is het dus, dat op zoo ruim 
mogelijke schaal werkgelegenheid wordt ge
opend. 

Het Rijk werkt daartoe krachtig mede, 
doch ik acht het zeer noodig, dat ook de ge
meentebesturen ernstig overwegen, in hoeverre 
zij in deze richting kunnen werkzaam zijn. 

Hierbij vestig ik er Uwe aandacht op, dat 
het wel aanbeveling verdient, dat de uit te 
voeren werken van dien aard zijn, dat zooveel 
arbeiders als mogelijk is, kunnen worden te
werkgesteld. 

Als zoodanig komen bijv., in aanmerking 
ontginningen en werken, bestaande in aanleg 
en verbetering van wegen, graven van vaarten, 
opwerken van dijken, en dergelijke. }Iijner
zijds ben ik in beginsel bereid, ten behoeve 
van werkzaamheden, welke uit een oogpunt 
van werkloosheidsbestrijding worden uitge
voerd, financieelen stew1 te verleenen, terwijl 
de directeur van den rijksdienst der werkloos
heidsverzekering en arbeidsbemiddeling ga.arne 
bereid is, mondelinge of schriftelijke voorlich
ting te verstrekken of door een zijner ambte
naren te doen verstrekken. 

Ter voorkoming van misverstand wijs ik 
erop, dat vanwege mijn departement geen steun 
kan worden verleend voor werken, waarmede 
is begonnen, voordat met mij overleg is ge-
pleegd over de uitvoering. (Gem.-Stem.) 

27 Januari 1921. BESLUIT, houdende be-
kendmaking van den t ekst van het Ko
ninklijk besluit van 2 Februari 1911 
(Staatsbl,ad n°. 41), houdende bepalingen 
ter uitvoering van de Surina.amsche en 
Curac,aosche Comptabiliteitswetten (Staata

bl,ad 1911 nos. 315 en 316), voor zooveel 
de ontvangsten en uitgaven betreft over
eenkomstig die wetten in N ederl,arul te doen. 
S. 45. 

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

Kolonien en van Financien van 15 en 24 Janu
ari 1921, 3de afdeeling, n°. 52 en Generale 
Thesaurie, n°. 153; 

Gelet op Ons besluit van 29 November 1920 
(Staatsbl,ad n°. 834) ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
den tekst van Ons besluit van 2 Februari 

1911 (Staatsnl,a<l n°. 41), houdende vaststelling 
van bepalingen ter uitvoering van de Suri
naamsche en Cura<;aosche Comptabiliteits
wetten voor zooveel de ontvangsten en uit
gaven betreft, overeenkomstig die wetten in 
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Nederland te doen, zooals dat gewijzigd is bij 
Onze besluiten van 11 Juli 1918 (Staatsblad 
n°. 447) en van 29 November 1920 (Staatsblad 
n°. 834), overeenkomstig het bepaalde in laatst
genoemd besluit bekend te maken door bij 
voeging van den tekst in zijn geheel bij dit 
besluit. 

Onze Ministers van Kolonien en van Finan
cien zijn, ieder voor zooveel hem aangaat, 
belast met de uitvoering van dit besluit, dat 
in het Staatsblad zal worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den 27sten Januari 1921. 
. WILHELMINA. 

De Minister van Kolonien, DE GRAAFF. 

De Minister van Financien, DE VRIES. 

( Uitgeg. 10 Febr. 1921.) 

TEKST van het Koninklijk besluit van 2 Febru
ari 1911 (Staatsblad no. 41), houdende bepa
lingen ter uitvoering van de Surinaamsche 
en Curayaosche Comptabiliteitswetten, voor 
zooveel de ontvangsten en uitgaven betreft, 
overeenkomstig die wetten in Nederland te 
doen. 

§ 1. Van de ontvangsten in Nederland ten bate 
van de kolonwle .hiiishoudelijke begrootingen van 

Suriname en Cura9ao. 

Art. 1. De stortingen in Nederland ten bate 
van de koloniale huishoudelijke begrootingen 
geschieden bij de Nederlandsche Bank als 
rijkskassier of bij den postcheque- en girodienst . 

Voor storting kan in de plaats t reden over
schrijving ten name van 's Rijks schatkist bij 
de Nederlandsche Bank of op de schatkistpost
rekening (voor de kolonien). 

De bij dit artikel bedoelde stortingen en 
overschrijvingen bij . de Nederlandsche Bank 
worden met bijzondere aanwijzing opgenomen 
in de gewone verantwoordingen, welke de 
Bank aan het Departement van Financien en 
de Algemeene Rekenkamer aflegt. 

2. De quitantien, afgegeven wegens de in 
het vorig artikel bedoelde stortingen bij de 
Nederlandsche Bank, worden tegen bewijs van 
overneming door het Departement van Kolo
nien ingetrokken. Ingeval van overschrijving 
bij de Bank wordt aan belanghebbenden des
gewenscht een bewijs van ontvangst afgegeven. 

De door den beheerder van de schatkist
postrekening (voor de kolonien) ontvangen 
kennisgevingen van starting en van bijschrij 
ving warden door hem aan genoemd Depar
tement toegezonden. 

De ingetrokken quitantien wegens storting 
alsmede de kennisgevingen van storting en 

van bijschrijving worden, na afloop van elke 
maand, voor elke kolonie afzonderlijk, verza
meld op borderellen in drievoud. 

Twee exemplaren van die borderellen worden, 
met de quitantien en de kennisgevingen van 
storting en van bijschrijving, overgelegd aan 
het Departement van Financien, dat na ge
dane boeking een exemplaar met de quitantien 
en de kennisgevingen aa,n de Algemeene Reken
kamer inzendt. 

3. Binnen drie maanden na ontvangst van 
de in het vorig artikel bedoelde borderellen 
deelt de Algemeene R ekenkamer de tegen de 
stortingen en de overschrijvingen en daarop 
betrekking hebbende bescheiden bij haar gere
zen bedenkingen aan Onzen Minister van 
Kolonien mede. Indien de bedenkingen hem 
gegrond voorkomen, zorgt hij dat daaraan · 
wordt tegemoet gekomen. 

4. Het Departement van Kolonien zendt 
over elke maand aan den betrokken Gouverneur 
eene gedetailleerde opgaaf van de ontvangsten 
ten bate van de middelen der kolonie, vermeld 
in de bij artikel 3 bedoelde borderellen. Wijzi
gingen in die opgaaf warden zoo spoedig moge
lijk aan den Gouverneur medegedeeld. 

5. ·Ontvangsten, welke hier te !ande door 
verrekening met de begrooting of de in artikel 
22 bedoelde rekeningen kunnen geschieden, 
worden door bevelschriften ten name van de 
Generale Thesaurie en ten bate van het betrok
ken middel hetzij verevend ten laste van de 
begrootingsartikelen, waarop de bij verreke
ning ingehouden bedragen behooreri te worden 
aangewezen, dan we! geboekt ten laste van 
genoemde rekeningen. 

Deze bevelschriften worden, met afzonder
,lijke aanwijzing, in de gewone verantwoording 
van den betaalmeester voor de verrekeningen 
bij het Departement van Financiiin opgenomen. 

§ 2. Van de uitgaven in Nederland ten laste 
van de kolonwle huishoudelijke begrootingen van 

Surinam'3 en CuraQao. 

6. De in Nederland verevende vorderingen 
ten laste van de koloniale huishoudelijke be
grootingen worden, behoudens de bepalingen 
in de volgende artikelen van deze paragraa f 
vervat, op gelijke wijze betaalbaar gesteld, 
gekweten en gestaafd als de aan latere vereve
ning door de Algemeene Rekenkamer onder
worpen vorderingen ten laste van de Staats
begrooting, met deze uitzondering, dat geene 
voorafgaande beschikbaarstelling van de daar
toe vereischte sommen op de betrokken be
grootingsartikelen plaats heeft . 
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7. De voldoening der vorderingen geschiedt 
op schriftelijk verzoek door overschrijving van 
de schatkistpostrekening (voor de kolonien) bij 
den postcheque- en girodienst en overigens: 

a. op betaalsrollen voor pensioenen, toe
lagen en dergelijke vaste posten ; 

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

c. op bevelschriften t en name van de schuld
eischers of hunne rechtverkrijgenden, voor alle 
andere uitgaven. 

In afwijking van het bij het vorige lid be
paalde kan de voldoening der daar bedoelde 
vorderingen , ter beoordeeling van Onzen Mi
nister van Kolonien, ook geschieden in het 
geval vermeld onder a op een bevelschrift en 
in beide andere gevallen door middel van een 
cheque. 

8. De betalingen door middel van den post
eh eque- en girodienst geschieden door tusschen -
komst van den beheerder van 's Rijks schat
kistpostrekening. 

9. De betalingen op de betalingsstukken, 
vermeld onder a, b en c van artikel 7, geschie
den door de Rijksbetaalmeesters. 

Onze Minister van Financien geeft hun, na 
overleg met Onzen Minister van Kolonien, 
voorschriften omtrent hetgeen zij daarbij heb
ben in acht te nemen. 

Die voorschriften worden aan de Algemeene 
Rekenkamer medegedeeld. 

10. Pensioenen worden bet aa!baar gesteld 
om de drie maanden, omstreeks den 22sten 
cler laatste maand van het kwartaal, waarover 
de betaling loopt . Onze Minister van Kolo
nien kan evenwel ten aanzien van bepaalde 
personen van dezen regel afwijken, door hun, 
pensioen om de maand betaalbaar t e stellen. 

Verlofstraktementen, toelagen en andere 
dergelijke vaste posten worden betaalbaar ge
li teld om de maand. 

11. De betalingen, bedoeld bij de artikelen 
8 en 9, geschieden krachtens kredieten, welke 
Onze Minister van Financien op aanvraag van 
Onzen Minister van K olonien opent. 

De aanvraa.g en opening van, alsmede de 
beschikking over en de afschrijving op deze 
krediet en, geschiedt in gelijker voege, a ls ten 
aanzien van gelij ksoortige kredieten ten laste 
van de Staatsbegrooting plaats heeft, met deze 
uitzondering, dat aan de kredietopening geene 
afzondering van de daartoe benoodigde sommen 
op de betrokken begrootingsartikelen voor
a fgaat. 

12. Na afloop van elke maand worden de 

bewijzen van afschrijving van de schatkist 
postrekening (voor de koloqien) door den be
heerder van 's Rijks schatkistpostrekening bij 
zijne V'l!rantwoording ter zake van de eerst
bedoelde rekening aan de Algemeene Reken
kamer overgelegd. 

Een afschrift van die verantwoording wordt 
door <lien beheerder aan het Departement van 
Kolonien ingezonden. 

13. Na afloop van elke maand worden de 
gekweten betalingsstukken, bedoeld bij artikel 
7 onder a, b en c door de Rijksbetaalmeesters 
per soort, per dienst en per kolonie gebracht 
op afzonderlijke borderellen in drievoud, waar
voor modellen door Onzen Minister van Fi
nancien worden vastgesteld. 

De betaalmeesters zenden een exemplaar 
dier borderellen met de bewijzen der gedane 
betalingen, gelijktijdig met hunne andere, 
tot dezelfde maand betrekkelijke uitgaafstuk
ken, aan de Algemeene R ekenkamer en de twee 
overige exemplaren, nevens hunne algemeene 
maandelijksche rekening-courant, aan het De
partement van Fina.ncien, dat Mn exempla.ar 
aan het Departement van Kolonien doet toe
komen. 

14. De bevelschriften ter zake van uitgaven, 
die bij verrekening tot stand komen, worden 
door den betaalmeester voor de verrekeningen 
bij het Departement van Financien op afzon
derlijke borderellen gebracht en in diens ge
wone maandelijksche verantwoording aan de 
Algemeene Rekenkamer opgenomen. 

Een exemplaar dier borderellen wordt door 
dien betaalmeester aan het Departement van 
K olonien ingezonden. 

15. De betalingen en verrekeningen worden 
aan de betaalmeesters galeden, indien zij be
antwoorden aan de vereischten, waarop de 
rekenplichtigen naar hunne instructien te letten 
hebben. 

16. Maandelijks zendt het Departement van 
K olonien, na ontvangst van de borderellen der 
betaalde en verrekende uitgaven, aan de alge
meene Rekenkamer de bescheiden tot staving 
van de deugdelijkheid dier uitgaven met een 
staat, waarop die uitgaven worden vermeld. 

De bescheiden worden vooraf voor elk beta
lingsstuk afzonderlijk vereenigd in een omslag
vel, houdende aanwijzing van den begrootings
post, den titularis, het bedrag der vordermg 
en van dagteekening en nummer van het be
talingsstuk. 

Posten, welker verevening uitsluitend ge
schiedt krachtens door Ons genomen, aan de 
Algemeene Rekenkamer medegedeelde beslui-
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ten en krachtens beschikkingen van den Gou
verneur van de Kolonie of Onzen Minister van 
Rolonien, welke door laatstgenoemde te harer 
kennis zijn gebracht, worden zonder bijvoeging 
-van bescheiden op die staten vermeld. 

17. In de maand Januari na de afsluiting 
van elken dienst, zendt Onze Minister van 
Kolonien aan de Algemeene Rekenkamer ver
gezeld van de vereischte in omslagen vereenigde 
bescheiden, een staat van alle door hem ten 
laste van den dienst verevende verordeningen, 
welke den laatsten December tevoren nog on
betaald waren. 

Een afschrift van dien staa t wordt aan den 
Gouverneur van de Kolonie gezonden. 

18. Uiterlijk binnen drie maanden na ont
-vangst van de in de beide vorige artikelen 
bedoelde staten, geeft de Algemeene R eken
kamer bericht van de door haar gedane boeking 
aan Onze Ministers van Kolonien en van Finan
cien en deelt aan eerstgenoemden Minister 
mede: 

10. of, en zoo ja,welke uitgaven, vermeld in 
eerstgenoemden staat, door haar tengevolge 
van bedenkingen tegen de verantwoordingen 
van de betaalmeesters of den beheerder van 
's Rijks schatkistpostrekening tot een antler 
bedrag zijn geboekt dan in den staat is ver• 
meld; 

20. de bij haar gerezen bedenkingen tegen 
<le vereveningen, onder terugzending van de 
bescheiden, welke daarop betrekking liebben. 

Indien de bedenkingen van de Algemeene 
Rekenkamer Onzen Minister van Kolonien 
gegrond voorkomen, zorgt hij, naar bevind 
van zaken, dat of hetgeen ten onrechte werd 
betaald in 's Rijks schatkist wordt teruggestort 
dan we! op de schatkistpostrekening (voor de 
kolonien) wordt gestort of overgeschreven, of 
dat de gerezen bedenking door aanvulling of 
verbetering der bescheiden a ls anderszins wordt 

De opga.af van die vermindering word t door 
Onzen Minister van Kolonien, met de vereischte 
bescheiden, in tweevoud gezonden aan Onzen 
Minister van Financien, die haar in handen 
stelt van den betaalmeester voor de verreke
ningen bij zijn Departement, om bij de Alge
meene Rekenkamer te worden overgebracht. 
Van de vermindering van bezwaar wordt mede 
aan den betrokken Gouverneur kennis gegeven. 

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

21. Wanneer blijkt, dat bij het verevenen 

1 
der uitgaven verkeerde aanwijzing van een 
begrootingspost heeft plaats gehad, dan wordt 
dit, zoo de betrokken dienst of diensten nog 
niet zijµ afgesloten, door een overdracht van 
bezwaar hersteld. 

De opgaaf van deze overdracht, alsmede van 
die, bedoeld in het eerste lid van artikel 31 
der Surinaamsche en Curaqaosche Comptabili
teitswetten wordt door Onzen Minister van 
Kolonien met de voorhanden bescheiden, in 
tweevoud gezonden aan Onzen Minister van 
Financien, opdat daarmede op dezelfde wijze 
worde gehandeld, als met de in het vorig artikel 
bedoelde opgaaf van vermindering van be-
zwaar. 

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

§ 3. Van de rekeningen van het Departement 
van kolonien met de besturen van Suriname en 

Curaqao. 

22 . Bij het Departement van Kolonien en 
bij de Algemeene R ekenkamer wordt, voor 
elk jaar en voor elke kolonie afzonderlijk, eene 
rekening geopend van het Departement van 
Kolonien met de besturen van Suriname en 
Gurai;ao. 

opgeheven. I 
19. H et Departement van Kolonien zendt 

over elke maand aan den betrokken Gouver
neur eene gedetailleerde opgaaf van de uitga. 
ven ten laste van de koloniale huishoudelijke 
begrooting, vermeld in den bij artikel 16 be
doelden staat. 

23. De in artikel 22 bedoelde rekeningen 
worden gecrediteerd voor : 

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

20. Indien verevende uitgaven worden 
teruggegeven v66r de afsluiting van den dienst, 
welke er mede belast werd, dan heeft terzake 
van die teruggaven eene vermindering van be
zwaar op den betrokken begrooting,post plaats. 

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

b. de uit de kolonien ontvangen muntspecien; 
c. de bedragen ter aanvulling der koloniale 

kas, welke door schipbreuk of antler ongeval 
mochten verloren gaan. 

Daze laatste tegoedschrijving geschiedt niet 
voordat het bedrag als uitgaaf hier te fa,nde 
ten laste van de koloniale huishoudelijke be-
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grootiug, of op audere wijze, behoorlijk ver, 
eveud zij. 

24. Op de outvaugsteu, bedoeld bij artikel 
23, sub a, met uitzondering van die welke bij 
verrekening geschieden, zijn• de bepalingen van 
artikel 1 en 2 toepasselijk. 

I Onze Minister van Kolonien zendt daaren
boven aan de Algemeene Rekenkamer een 
exemplaar van de cognossementen ter zake van 
de inlading der specien afgegeven. 

25. Voor de ontvangsten badoeld bij artikel 
23, sub a, worden, indien zij door inhoudingen 
op uitgaven geschieden, bevelschriften opge
maakt ten laste van de daarbij betrokken 
begrootingsartikelen en ten name van de Gene
rale Thesaurie, om ten bate van de bij artike 1 
22 bedoelde rekeningen te word.en geboekt. 

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

26. De in artikel 22 bedoelde rekeningen 
worden gedebiteerd voor: 

a. alle in Nederland gedane betalingen, 
daaronder begrepen die, welke bij verrekening 
geschieden, waarvan het bedrag in de kolonie, 
hetzij in geld dan wel door verrekening is of 
moet worden ontvangen ; 

b. de betalingen van wissels, door het kolo
niaal bestuur op het Departement van Kolonien 
getrokken ter aanvulling van de koloniale kas ; 

c. de uitzendingen van muntspecien. 
27. Voor de betalingen, bedoeld in artikel 

26, worden door Onzen Minister van Fiuancien, 
op aanvraag van Onzen Minister va,n K olouien 
afzonderlijk kredieten geopend, wat de uitzen
ding van muntspecien betreft bij de Nederland- i

sche Bank in hoedanigheid van rijkskassier 
en voor de andere betalingen bij de betaal
meesters en den beheerder van 's Rijks schat
kistpostrekening. 

28. De betalingen ten laste van de kredieten, 
bij artikel 27 bedoeld, geschieden op bevelschrif
ten en betaalsrollen, door of namens Onzen 
Minister van Kolonien afgegeven, op wissels, 
door of namens hem geaccepteerd, alsmede 
door overschrijving van de schatkistpostreke
ning (voor de kolonien) bij den postcheque- en 
girodienst op verzoek van Onzen voornoemden 
Minister. 

Voor die betalingen zullen eveneens gelden 
de voorschrift~n, in artikel 9 bedoeld. 

Op de betalingsstukken, betreffende die be
talingen, zijn de artikelen 12 en 13, op de beta
lingsstukken ten name van de Generale The
saurie is artikel 14 toepasselijk. 

De betalingen voor de uitzending van munt
specien worden aan de Nederlandsche Bank 
geleden op de daartoe afgegeven bevelschriften, 
voor voldaan geteekend door een gemachtigde 
van Onzen Minister van Kolonien tot overne
ming der specien. 

De overige betalingen worden geleden als 
die, in artikel 15 bedoeld. 

De Algemeene Rekenkamer deelt aan Onze 
Ministers van Financien en van Kolonien zoo 
spoedig mogelijk mede of, en zoo ja, welke be
talingen door haar niet zijn geleden tengevolge 
va.n bedenkingen tegen de verantwoordingen. 
van betaalmeesters en van den beheerder van 
's Rijks schatkistpostrekening. 

29. H et Departement van Kolonien zendt 
over elke maand aan den betrokken Gouver
neur een staat, aantoonende hetgeen ontvangen 
is ten bate-, en hetgeen betaa-ld is ten laste van 
de in artikel 22 bedoelde rekening. 

Wijzigingen in dien staat wordep. zoo spoedig 
mogelijk aan den betrokken Gouverneur mede
gedeeld. 

Slotbepaling. 

Behoudens bet bepaalde in het eerste lid 
van artikel 13 en in het derde liU van artikel 
28 worden de modellen der borderellen, op
gaven, staten, bevelschriften en betaalsrollen 
in dit besluit bedoeld, door Onzen Minister van 
Kolonien vastgesteld. 

Behoort bij het Koninklijk besluit van 27 
Januari 1921 (Staatsblad n°. 45). 

Oris bekend, 
De Minister van Kolonien, DE GRAAFF. 

De Minister van Financien, DE VRIES. 

28 Januari 1921. BESLUIT tot intrekking van 
de zilverbons van een gulden vr.i,n de eerste 
soort, omschreven in artikel 1 van het 
Koninklijk besluit van 22 April 1916 
(Staatsblad n°. 163), zooals dat laatstelijk 
is gewijzigd bij Koninklijk besluit van 18 
Februari 1920 (Staatsblad n°. 82). S. 46. 

W1J WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financien van 25 Januari 1921, n°. 193, Gene
rale Thesaurie ; 

Gelet op Onze besluiten van 22 April 1916 
(Staatsb/,ad n°. 168,) 22 October 1917 (Staats
blad no. 606) en 19 Februari 1920 (Stootsblad 

n°. 82); 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

te bepalen: 
Art. 1. De zilverbons van een gulden, aan

geduid in artikel 1 van Ons besluit van 22 April 
1916 (Staatsblad n°. 168), zooals dat laatstelijk 
is gewijzigd bij Ons besluit van 19 Februari 
1920 (Staatsblad n°. 82), als zilverbons van de 
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eerste soort, worden ingetrokken op 1 Maart 
1921. 

2. Tot en met 31 Maart 1921 zullen de in 
het vorig artikel bedoelde zilverbons aan de 
kantoren der beta.almeesters en van de ont
vangers der directe belastingen tot elk bedrag 
tegen wettig betaalmiddel kunnen worden in
gewisseld. 

Onze Minist e r van Financien is belast met 

de uitvoering van dit besluit, dat in het Staats
blad zal worclen geplaatst . 

's-Gravenhage, den 28sten Januari 1921. 

WILHELMINA. 

De Minister van Financien, DE VRIES. 

(Uitge,g. 4 Febr. 1921.) 

behoeve van haar plaat vervanging als salaris 
door de gemeente wordt betaald. 

30. Is de onderwijzeres twee maanden na 
de bevalling volgens het oordeel van den genees
heer nog niet in staat haar werkzaamheden 
aan de school te hervatten, dan wordt het ver
lof voor ten hoogste zes _maanden verlengd 
onder de onder 2 vermelde salarisregeling ; 

dat Gedeputee1·de Staten bij voormeld besluit 

aan de verorderiing de goedkeuring hebben 
onthouden uit overweging dat volgens het 
tweede lid van artikel 3 der verordening op 
de jaarwedden der gehuwde onderwijzeressen, 
die hare bevalling tegemoet zien, gedurende 
het haar overeenkomstig het eerste lid van 
dat artikel verleend verlof zal worden inge
houden hetgeen ten behoeve van hare plaats-

29 Januari 1921. KoNINKLLJK :BESLUIT. vervanging als salaris door de gemeente moet 
Niet vatbaar voor goedkeuring is de worden beta.aid ; dat naar het oordeel van hun 

bepaling eener verordening van den raad, college de jaarwedde gedurende dat verlof
dat over den tijd van het verlof aan gehuw- ten voile behoort te worden uitgekeerd; dat 
de onderwijzeressen, die hare bevalling de verordening mitsdien niet voor goedkeuring 
tegemoet zien, geene of slechts een ge- vatbaar is ; 
deelte van de jaarwedde zal worden uit- dat Burgemeester en Wethouders van 's-Gra-
betaald. veland ingevolge het besluit van den raad dier 

Wu WILHELMINA, ENZ. gemeente van 8 September 1920 bij Ons in 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door beroep zijn gekomen, a.anvoerende dat het 

Burgemeester en Wethouders van 's-Graveland, naar het oordeel van den raad niet aangaat 
ingevolge het besluit van den raad dier ge- en niet billijk is de publieke kas met uitgaven 
meente van 8 September 1920, tegen het besluit te bezwaren, waar zwangerschap als een natuur
van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, lijk gevolg van het huwelijk moet worden 
van 1 September 1920, n°. 57, waarbij goed- beschouwd; dat toch eene onderwijzeres die 
keuring is onthouden aan het besluit van dien in het huwelijk treedt, weet dat haar zwanger
raad van 25 September 1919/14 Mei 1920, tot schap kan te wachten staan en dus door haar 
vaststelling van eene verordening tot regeling huwelijk ook de gevolgen daarvan dient te 
van de wijze van uitbeta,ling der jaa,rwedden aanvaarden ; dat, afgezien van de vraag of 
van de onderwijzers aan de openbare lagere eene gehuwde onderwijzeres in eene school 
school in die gemeente en tot regeling van de thuis behoort, dit toch zeker niet het geval is 
inhouding dier jaarwedden bij verlof tot af- met eene onderwijzeres die zwanger is; dat 
wezigheid; aan deze natuurlijke en voorziene niet-waa,r-

Den Raad van State, Afdeeling voor de neming van hare betrekking geen jaarwedde 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van behoort te worden verbonden, kunnende deze 
11 Januari 1921, n°. 528; I toestand gelijk worden gesteld met een verlof 

Op de voordracht van Onzen Minister van op eigen verzoek ; dat bovendien de gehuwde 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van onderwijzeres in normale omstandigheden geen 
27 Januari 1921, n°. 714, Afd. L. 0. A.; kostwinner van haar gezin zal zijn, zoodat bij 

Overwegende : dat art. 3 van gemelde ver- inhouding van haar jaarwedde toch het hoofd 
ordening luidt als volgt : van het gezin zijne inkomsten als kostwinner 

1°. Aan de gehuwde onderwijzeres, die hare heeft; 
bevalling tegemoet ziet, wordt een verlof 0., dat met Gedeputeerde Staten moet 
verleend ingaande drie maanden voor het V?Orden aangenomen dat _geene goedkeuring 
tijdstip waarop de bevalling kan worden ver- kan worden verleend aan de bepaling der 
wacht en eindigende twee maanden na de v-rordening dat over den tijd van het verlof 
bevalling. aan gehuwde onderwijzeressen, die hare beval-

20. Gedurende den tijd van dit verlof wordt ling tegemoet zien, geene of slechts een gedeelte 
van haar jaarwedde ingehouden hetgeen ten van de jaarwedde zal worden uitbetaald ; 
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Gezien de wet tot regeling van het Lager 
Onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
de verordening tot regeling van de wijze 

van uitbetaling der jaarwedden van de onder
wijzers aan de openbare lagere school in de 
gemeente 's-Graveland en tot regeling van de 
inhouding dier jaarwedden bij verlof tot af
wezigheid, vast te stel\en overeenkomstig het 
besluit van den raad dier gemeente van 25 
September 1919/ 14 111ei 1920, behoudens dat 
het tweede en derde lid van art. 3 zullen luiden: 

Gedurende den tijd van dit ver}of wordt aan 
de onderwijzeres hare volle jaarwedde uit
betaald; 

I s de onderwijzeres twee maanden na de 
bevalling volgens het oordeel van den genees
heer nog niet in staat hare werkzaamheden aan 
de school te hervatten, dan t reden de gewone 
regelen van verlof bij ziekte in. 

De Minister van Onderwijs, Kunsten eu 
Wetenschappen is belast, er-1,. (A. B.) 

geen andere dan consultatieve praktijk uit
oefenen)." 

Onze Ministers zijn, ieder voor zooveel 
zijn Departement van Algemeen Bestuur 
aangaat, belast met de uitvoering van dit be
sluit, dat in het 8taatsblad zal wordcn geplaatst 
en waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
de onderscheidene Mlnisterieele Departementen, 
aan den Raad van State en aan de Algemeene 
Rekenkamer. 

's-Gravenhage, den 3l sten Januari 1921. 
WILHELMINA. 

De M ini8ter van Binnen!and8che Zaken, 
tijdelijk Voorzitter van den Raad van MiniBter8, 

CH. RUYS DE BEERENBR0UCK. 
{ Uitgeg. 11 Febr. 1921. > 

31 Januari 1921. MISSIVE van den Minister 
van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, 
betreffende toepassing van art. 79 Lager
Onderwijswet 1920. 

Overeenkomstig het bepaalde bij art. 79, 
eerste lid der Lager-Onderwijswet 1920 zal 

31 J anuari 1921. BESLUIT, houdende wijzi- het bestuur eener rechtspersoonl ijkheid bezit
ging van het Bezoldigingsbesluit Burger- tende instelling of vereeniging die de in art. 72 
lijke Rijksambtenaren 1920 (Staatsb lad dier wet bedoelde aanvragen tot den raad der 
n°. 37). S. 47. gemeente heeft gericht en op deze aanvrage 

W1J WILHELMINA, ENZ. diens medewerking heeft verkregen, de bij 
Op de voordracht van Onzen Minister van de wet vastgestelde waarborgsom moeten stor

Binnenlandsche Zaken, tijdelijk Voorzitter ten in de gemeentekas. Het vijfde lid van 
van den Raad van Ministers van 5 Januari 1921, art. 79 der wet legt de gemeente de verplichting 
La. A, Kabinet; op, jaarlijks over de waarborgsom de in dit 

Den Raad van State gehoord (advies van lid aangegeven rente aan het schoolbestuur 
25 Januari 1921, n°. 31) ; uit te keeren. 

Gelet op het nader rapport van Onzen Minister Het Koninklijk besluit van 31 December 1920 
van Binnenlandsche Zaken, tijdelijk Voorzitter (Staatsblad n°. 953) ter uitvoering van de artt. 
van den Raad van Ministers van 28 Januari 1921 72 tot en met 86, der wet, bepaalt zich ten deze 
La. A, Kabinet ; tot het geven van enkele voor chriften omtrent 

Overwegende, dat het wenschelijk is gebleken de afgifte door het gemeentebestuur van een 
het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksamb- bewijs van ontvangst van de waarborgsom 
tenaren 1920 (Staatsblad no. 37), te wijzigen ; en den verschillenden inhoud van dit bewijs. 

Hebben goedgevonden en verstaan: Overigens is deze aangelegenheid, zoowel wat 
te bepalen : betreft wijze en plaats van storting, als wat 
Art. 1. Te rekenen van 1 Januari 1920 betreft het tijdstip van rentebetaling door de 

w.ordt in bijlage C van voornoemd Bezoldigings- gemeente enz., geheel aan het gemeentebestuur 
besluit de volgende wijziging aangebracht : overgelaten. Ook omtrent de wijze van beheer 

Onder het vaste bedrag van f 5000 vervalt / van deze gelden zijn uit den aard der zaak 
,,de Geneesheer-Directeur der Rijkskweekschool ! geen bindende regelen den gemeenten opgelegd. 
voor vroedvrouwen te Rotterdam (mag parti- / Evenwel komt het mij niet ondienstig voor, 
culiere praktijk uitoefenen)." [ ter voorkoming van moeilijkheden eenige aan-

2. Te rekenen van 1 Januari 1920 wordt in I wijzing te geven betreffende de in dezen door 
bijlage C van voornoemd Bezoldigingsbesluit / de gemeen ten te volgen gedragslijn. 
ingevoegd : I De mogelijkheid, voorzien in het laatste lid 

Onder het vaste bedrag van f 6000 : van art. 79 der wet, dat de gemeente na het 
,,De Geneesheer-Directeur der Rijkskweek- ,· verstrijken van den daar genoemden termijn 

school voor vroedvrouwen te R otterdam (mag , de waarborgsom geheel of gedeeltelijk aan _de 
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schoolbesturen moet terugbetalen, is een belet
sel voor haar, deze waarborgsom onvoorwaar
delijk te beschouwen als een ontvang,st, dee! 
uitmakende van het bedrag der ontvangsten, 
dat jaarlijks door den raad der gemeente bij 
besluit wordt vast gest eld en welk besluit aan 
de goedkeuring van Uw college wordt onder
worpen. Veeleer zullen bedoelde gelden zorg
vuldig zijn af te zonderen van de overige in

komsten der gemeente en dienen zij op zich 
zelf te worden beheerd en belegd, opdat de 
gemeenten zelve zooveel mogelijk de aan de 
schoolbe turen uit te keeren rente kweeken. 
Alleen op deze wijze meen ik, dat eensdeels 
aan het karakter der waarborgsom recht wordt 
gedaan, anderdeels het gemeentelijk financieel 
beheer in dit opzicht in goede banen wordt 
geleid. 

Ik verzoek Uw college het volgen van de in 
dit schrijven aangegeven gedragslijn door de 
gemeenten te willen bevorderen. 

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

het onderwijzend personeel der o. I. school of 
scholen toe te passen. 

Zoolang echter de ingediende nieuwe pen
sioenwetten niet in werking getreden zijn, blijft 
gemeld Koninklijk besluit, voor zoover noodi~ 
van t oepassing. 

Het zal mij aangenaam zijn, indien het bo
venstaande ter kennis van de besturen der 
gem eenten uwer p rovincie w ordt gebracbt. 

(W. v. d. B. A. } 

l Februari 1921. MISSIVE van den Minist er 
van Onderwijs, Kunst en en Wetenschappen 
aan de Gedeputeerde Staten in de provin
cien betreffende wachtgelden ingevolge 
de Lager- Cnderwijswet. 

Het wachtgeld, dat naar de bepalingen van 
ar t . 51 der Lager-Onderwijswet 1920 aan d e 
wegens opheffing hunner betrekking ontslagen 
onderwijzers kan worden verleend, wordt 
berekend naar de jaarwedde, welke zij op het 
t ijdstip van ingang van hun ontslag laatst elijk 
hebben genoten. 

31 Januari 1921. MISSIVE van den Minister H et is daarom wenschelijk, dat bij Uw rap-
van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen porten nopens aanvragen om wachtgeld over
aan de Gedeputeerde Staten betreffende I gelegd wordt eene verklaring van het betreffen
het Koninklijk besluit van 10 J anuari 1921, d e gemeentebestuur, vermeldende bovenbe
S. 8. doelde jaarwedde, gespecificeerd naar dienst -

De bekendmaking van het Koninklijk besluit ja ren en akten van bekwammheid, met inacht
van 10 J anuari 1921 (S taatsb/.ad n°. 8), houdende neming van de desbet reffende bepalingen van 
bepalingen omtrent de pensioenen van onder- het Koninklijk besluit van 16 December 1920 
wijzers bij de openbare lagere scholen en om - (Staatsblad n°. 899). 
trent die van hunne weduwen en weezen , heeft , Ik za l het tevens op prijs stellen, wanneer 
naar mij is gebleken, bjj sommige gemeente- bij de behandeling der wachtgeldaanvragen 
besturen aanleiding tot misverstand gegeven . de meeste spoed wordt betracht en bij de door-

Gemeld Koninklijk besluit is een gevolg van zending der stukken aan de gemeentebesturen 
de nieuwe Lager Onderwijswet 19.!0, t eneinde Uwerzijds eveneens om spoedige afdoening 
administratief de uitvoering van de tot dusver wordt verzocht . 
geldende bepalingen van het Koninklijk besluit Zoo noodig wordt aan de aanvragers van 
van 21 F ebruari 1906 omtrent de inning en wachtgeld door mij een voorschot op het later 
verantwoording der pensioensbijdragen der toe te kennen wachtgeld verleend, doch dit 
openbare onderwijzers mogelijk te maken. wordt voor alles zonder onderscheid naar het 

Zoodoende, bevat o. a . artikel 3 van eerst- minimum bedrag, d. i. naar f 1,480, 's jaars, 
gemeld K oninklijk besluit het voorschrift tot berekend, in afwachting van de definitieve 
inhouding der bijdragen voor pensioen op de toekenning bij Koninklijk besluit, welke ik 
jaarwedden der bela.nghebbenden bij de uit- met Uwe medewerking zooveel mogelijk 
betaling van elken t ermijn voor een evenredig wensch te bespoedigen. (W. v. d. B. A.) 
dee!. 

Doch het zal Uw College na het voorafgaande 
duidelijk zijn, dat door dit voorschrift niet wordt 
teruggekomen op mijne circulaire van 23 No-

1 Februari 1921. MISSIVE van den Minister 
van Binnenlandsche Zaken aan de Gede
puteerde Staten betreffende art. 21, 3• lid 
der Armenwet. 1 vember 1920, n°. 129991, afdeeling Lager , 

Onderwijs Algemeen, betreffende teruggaaf I 
van pensioensbijdragen, waarin de gemeente
besturen o. a. wa rden uitgenoodigd verder geer 
korting voor pensioenen op de jaarwedden van 

Naar het voorschrift van ar t . 21, 3° lid, 
der Ar menwet behoort in de reglementen van 
de burgerlijke en gemengde instellingen van 

. weldadigheid te zijn geregeld op welke wijze 
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toezicht wordt gehouden op uitbe tede per
sonen. 

Het is bekend, dat de reglementen over het 
algemeen op dit punt slechts enkele, in alge
meene termen samengevatte bepalingen be
helzen, waardoor eene goede verzorging geens
zins is verzekerd. 

Aangezien hier, vooral voor de kinderen 
onder de bestedelingen, groote belangen op 
het spel staan, is het m.i. zeer gewenscht, dat, 
waar noodig, in de reglementen t. a. v. de ver
zorging en het toezicht op de verzorging, meer 
uitvoerige bepalingen worden opgenomen. 

Als minimum behooren m. i. de reglementen 
in te houden : 

1. Bepalingen omtrent de eischen, waaraan 
een gezin moet voldoen alvorens eene burger
lijke instelling van weldadigheid gerechtigd 
is tot het plaatsen van een pleegkind in dat 
gezin over te gaan. Het gezin zal waarborgen 
rnoeten geven dat eene goede verpleging in 
dat gezin mogelijk is. Het gaat hierbij om 
drie we! te onderscheiden punten. 

Ten aanzien van de lichamelijke verzorging 
rnag worden geeischt allereerst een behoorlijke 
slaapplaats in een afzonderlijk bed, voorts 
dat algemeene reinheid in het gezin heerscht 
en dat in de plaats waar het kind uitbesteed 
wordt, de gelegenheid bestaat, geneeskundige 
verpleging te verkrijgen, wanneer deze mood
zakelijk mocht wezen. 

In de tweede plaats moet het gezin der 
pleegouders waarborgen, dat in het belang van 
de maatschappelijke opvoeding van het kind 
een hem passend schoolonderwijs zal worden 
gegeven en dat, voor oudere kinderen, vak
onderricht en herhalings-onderwijs kan worden 
genoten. In de derde plaats moet het gezin 
zooveel mogelijk zijn van dezelfde godsdienstige 
gezindte als waartoe het kind of zijn ouders 
behooren, opdat voor de :i:edelijke opvoeding 
eene passende omgeving wordt gevonden en 
de gelegenheid voor godsdienstonderricht ver
zekerd zij. 

2. Eene bepaling dat het pleegkind we! is 
waar bezigheden mag verrichten, maar niet 
mag gebruikt worden a ls werkkracht, die gelijk 
zou zijn te stellen met eene werkkracht in 
loondienst. 

3. Het voorschrift dat geen uitbesteding 
in of buiten de gemeente ka,1 plaats hebben, 
dan nadat omtrent het gezin der pleegouders 
betrouwbare inlichtingen zijn verkregen, waar
uit blijkt., dat eene goede verzorging als om
schreven onder 1 en 2 verwacht mag worden. 

De verordening zal voorts hebben ·te bepalen, 

dat ,oor elk geval een ambtenaar, eene in
stelling of een persoon wordt aangewezen, die 
bevoegd en verplicbt is toezicht te houden zoo
wel op het gezin of het gesticht, waarin de 
verpleging plaats vindt, als op de uitbestede 
personen zelf ; zij zal tevens moeten bepalen, 
dat in het bijzonder omtrent de bevindingen 

. bij dit houden van toezicht verkregen, door 
den ambtenaar, de instelling of den persoon 
met het toezicht belast, een jaarlijksch rapport 
aan het Burg. Armbestuur worde uitgebracht. 

Ik zou het op prijs stellen , indien Uw college 
het bovenstaande ter kennis wilde brengen 
van de besturen der gemeenten Uwer pro
vincie, waar burgerlijke instellingen van wel
dadigheid zijn gevestigd, met verzoek, te willen 
bevorderen, dat de desbetreffende reglementen, 
voor zoover da-arin bepalingen als door mij 
aangegeven, nog ontbreken, alsnog daarmede 
worden aangevuld. 

Gaarne zou ik v66r 1 Juli a.s. worden inge
licht omtrent het door de gemeentebesturen 
aan mijn verzoek gegeven gevolg. 

(Gem.-Stem.) 

2 Februari 1921. ARREST van den Hoogen 
Raad. 

De huuropzeggingswet is niet van toe
passing op het gebruik van een woning 
krachtens arbeidsovereenkomst. 

Beroep van den Proc.-Gen. tot cassatie 
in het belang der wet verworpen. 

(Huuropzeggingswet art. 5.) 

Voorzitter: Mr. A. P. L. Nelissen. 

Raden : Mrs. A. Fentener van Vlissingen, 
C. 0. Segers, H. H esse en J. K osters. 

Vordering van den Procureur-Generaal Mr. 
Noyon tot cassatie in het belang der wet. 

De Kantonrechter te Leeuwarden heeft in 
appel beslist over eene uitspraak der Huur
co=issie voor de gemeente het Bildt, waarbij 
werd vernietigd de opzegging van de huur 
eener woning, en de huur voor zes maanden 
werd verlengd. 

In het beroepschrift werd gesteld, dat de 
woning in gebruik was gegeven aan eene 
arbeider van den eigenaar krachtens arbeids
overeenkomst, volgens welke deze genoot een 
in geld bepaald loon, recht op schapenweide, 
gebruik van bouwgrond en vrij gebruik van de 
woning, dat de dienstbetrekking eindigde op 
12 Mei 1920, en daarmede het recht op het 
gebruik van de womng. 
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De Kantonrechter, overwegende, dat de 
huurder heeft verklaard, dat inderdaad het 
gebruik van de woning dee! uitmaakte van de 
arbeidsovereenkomst, stelt dus in verband met 
het beroepschrift de daarin vermelde feiten 
vast. Uit die feiten leidt hij nu af, dat de 
huurder door de Huurcommissie niet-ontvanke
lijk in zijn verzoek tot vernietiging van de op
zegging had moeten worden verklaard, aange
zien hier niet de rede is van eene huurover-
eenkomst, maar van eene arbeidsovereenkomst 
die niet door de Huuropzeggingswet wordt be
heerscht. 

De Kantonrechter vindt steun -voor zijne 
opvatting in de toelichting tot artikel 5 der 
Huuropzeggingswet, waarbij de Regeering als 
hare meening te kennen geeft dat, ofschoon 
in het eerste lid van het artikel het begrip huur 
en verhuur ruim is omschreven ter voorkoming 
van pogingen tot ontkomen aan de bepalingen 
der wet, toch de wet niet toepasselijk is op eene 
arbeidsovereenkomst, waarbij het loon geheel 
of gedeeltelijk in het gebruik van eene woning 
is vastgesteld. 

Voor die meening is in jure constituendo 
zeker veel te zeggen ; eindigt de arbeidsover
eenkomst, dan moet ook het betalen van loon 
een einde nemen, ook wanneer dit bestaat in 
het in gebruik geven van eene woning. 

Maar in de wet is de gedachte niet tot uit
drukking gekomen ; integendeel brengt artikel 
5, eerste lid, onder huur en verhuur iedere 
overeenkomst, onder welken naam of in welken 
vorm ook aangegaan, die ten doe! heeft het ten 
gebruike verkrijgen en verstrekken van eene 
woning. Onder die bepaling valt de arbeids
overeenkomst, waarbij het gebruik van eene 
woning als dee! van het loon is toegezegd. 

Ik acht de beslissing van den Kantonrechter 
daarom onjuist. 

Wegens schending van de artikelen 1, 2 en 5 
der Huurcommissiewet door niet-ontvankelijk
verklaring van een verzoek tot vernietiging 
van huuropzegging en verlenging van bestaande 
huur op grond, dat het gebruik van de betrok
kene woning berustte op eene arbeidsovereen
komst, vorder ik de vernietiging in het belang 
der wet van de uitspraak van den Kanton
rechter te Leeuwarden op 25 Mei 1920 gegeven 
op het beroep van Y. Botma van eene uitspraak 
der Huurcommissie voor de gemeente het 
Bildt. 

werd gegeven, blijkt: dat Ype Botma met 
Gerben Eysinga een arbeidsovereenkomst heeft 
aangegaan voor het tijdvak van 12 Mei 1919 
tot 12 Mei 1920, volgens welke Eysinga bij 
hem als vaste arbeider zou werkzaam zijn tegen 
een bepaald loon in geld per week, benevens 
het vrije gebruik van een woning onder Lieve
Vrouwen-Parochie; 

dat het gebruik van deze woning aan Eysinga 
door Botma op 30 December 1919 bij deur
waarders-exploit tegen 12 Mei J920 ook nog 
is opgezegd ; 

dat Eysinga zich tot genoemde Huurcom
missie heeft gewend met verzoek de opzegging 
nietig te verklaren, welk verzoek de Huurcom
missie heeft ingewilligd met bepaling, dat de 
nieuwe huur wordt aangegaan voor den tijd van 
zes maanden en verder onder dezelfde voor-
waarden als de laatstgeldende ; ' 

dat de Kantonrechter op het beroep van 
Botma deze beslissing heeft vernietigd en het 
verzoek niet-ontvankelijk verklaard uit over
weging: ,,dat nu de huurder ons heeft ver
klaard, dat inderdaad het gebruik van de woning 
ten requeste gemeld deel uitmaakte van een 
tusschen hem en appellant gesloten arbeids
overeenkomst, de huurder in zijn bij de Huur
commissie gedaan verzoek niet- ontvankelijk 
had moeten zijn verklaard en derhalve de be
slissing van de Huurcommissie door ons moet 
worden vernietigd, aangezien in casu van geene 
huurovereenkomst nopens gemelde woning de 
rede is, doch van een arbeidsovereenkomst en 
een zoodanige overeenkomst niet door de 
Huuropzeggingswet wordt beheerscht"; 

0 ., dat de Procureur-Generaal tegen deze 
beslissing als middel van cassatie heeft aange
voerd: Zie vordering Proc.-Gen.; 

dat tot toelichting van het middel wordt 
gezegd, dat de Kantonrechter voor zijn op
vatting steun vindt in de toelichting tot ar
tikel 5 der Huuropzeggingswet, waarbij de 
Regeering als hare meening te kennen geeft, 
dat, ofschoon in het eerste lid van het artikel 
het begrip huur en verhuur ruim is omschreven 
ter voorkoming van pogingen tot ontkomen 
aan de bepalingen der wet, toch de wet niet 

I toepasselijk is op eene arbeidsovereenkomst, 
1 waarbij het loon geheel of gedeeltelijk in het 
I gebruik van een woning is vastgesteld, maar 

dat in de wet die gedachte niet tot uitdrukking 
is gekomen en artikel 5 integendeel onder huur 
en verhuur brengt iedere overeenkomst, die 

De Hooge Raad, enz. ten doe! heeft het ten gebruike verkrijgen en 

0., dat uit de aangevallen beslissing en het I verstrekken van eene woning: 
daarin aangehaalde verzoekschrift, waarop zij 1 0. hieromtrent : 

1921. 9 
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dat blijkens de geschiedenis van artikel 5 
der Huuropzeggingswet de R egeering bij de 
Memorie van Antwoord op het voorloopig 
verslag van de Tweede Kamer heeft gezegd, 
dat zij van oordeel is, dat een arbeidsovereen
komst, waarbij het loon geheel of gedeeltelijk 
in het gebruik van een woning is vastgesteld, 
niet onder de definitie valt, vermits daarbij 
het doe! t och is het verkrijgen en verrichten 
van arbeid t egen loon en niet dat, in het ar
tikel omschreven, terwijl dit betoog bij de 
verdere behandeling van het wetsontwerp niet 
is wee rsproken ; 

0., dat de tekst van ~et eerste lid van ar
tikel 5, al moge hij in zeer algemeene bewoor
dingen zijn vervat, zich tegen deze opvatting 
van de Regeering, die ook de K antonrechter 
deelde, niet verzet en vervolgens zijn geschie
denis de 0ruime omschrijving van wat onder 
huur en verhuur wordt verstaan alleen ten 
doe! had om ontduiking van de wet zoovee\ 
mogelijk te voorkomen ; 

dat weliswaar het derde lid, hetwelk zegt, 
dat deze wet echter niet van toepassing is ten 
aanzien van woningen, verhuurd met bouw
of weilanden enz. en van bepaalde dienst
woningen, steun geeft aan de opvatting, dat 
behalve eerstbedoelde woningen alleen zoo
danige dienstwoningen, die aan ambtenaren 
ten gebruike zijn verstrekt - waaronder de 
onderwerpelijke woning niet valt - zijn uit
gezonderd, maar daarbij niet uit het oog mag 
worden verloren, dat het slot van dit derde 
lid, betreffende de dienstwoningen, eerst bij 
n; ta van wijziging daaraan is t oegevoegd en 
er toen waarschijnlijk niet op is gelet, dat in 
den aanvang het woord ,,echter" stand, het
welk zonder het toegevoegde slot daar zeker 
niet misplaatst was ; 

dat de Regeering, die het ar t ikel niet van 
t oepassing achtte, indien het gebruik der 
woning een dee! van het ambtelijk salaris is, 
wegens den publiekrechtelijken aard der ver
houding, volgens die nota het slot aan het 
derde lid heeft toegevoegd om zekerheid te 
geven in gevallen, waarin het t wijfelachtig 
is of de dienstbetrekking zelve van publiek
rechtelijken aard is ; 

dat hierbij opmerking verdient , dat. het aan 
a rtikel 5 overigens gelijkluidende artikel 13a 
der Huurcommissiewet, hetwelk bij art ikel 7 
der Huuropzeggingswet in eerstgenoemde wet 
is ingelascht, dit slot niet heeft ; 

0 ., verder, dat ingevolge het derde lid van 
artikel 1 der Huuropzeggingswet de Huur
commissie het verzoek, de opzegging nietig t e 

, verklaren, inwilligt, indien onder meer haar 
i blijkt, dat de huurder gedurende den huurtijd 

zijne verplichtingen op behoorlijke wijze is 
nagekomen, hetgeen bij a anvaarding van het 
middel zou leiden t ot dit onaannemelijk ge
volg, dat in een geval als het onderhavige de 
Huurcommissie zou moeten beoordeelen of de 
huurder zijn verplichtingen uit de arbeidsover 
eenkomst behoorlijk heeft vervuld ; 

dat het middel derhalve niet tot cassatie 
kan leiden; 

Verwerpt het beroep. (N. J. ) 

3 Februari 1921. MISSIVE van den Minister 
van Binnenlandsche Zaken aan de Com
missarissen der Koningin in de onderschei
dene provincien, betreffende photo's voor 
pasformaliteiten. 

Mijn ambtgenoot van J ustitie heeft mijne 
aandacht gevestigd op het belang, dat de bij 
verschillende gemeentebesturen berustende pho
to's, ingeleverd in verband met pasformali 
teiten, zouden kunnen hebben voor polit ie 
en j ustitie. 

In verband hiermede zoude het aanbeveling 
verdienen dergelijke verzamelingen voorzien 
van de noodige aanwijzing omtrent de namen 
van de gephotografeerden, aan de plaatselijke 
polit ie over t e dragen. 

Met deze zienswijze kan ik mij vereenigen. 
Naar aanleiding hiervan heb ik de eer U 

H .E .G. te verzoeken de gemeentebesturen in. 
Uwe Provincie, welke daarvoor in aanmerking 
komen, onder kennisgeving van het boven
staande, namens mij den vorenomschreven 
maatregel in overweging_ t e geven. (B.) 

4 Februari 1921. BESLUIT tot wijziging van 
de K oninklijke besluiten van 16 November 
1 900 (Staatsbuulen nos. 199, 200 en 201} 
en ·van 19 November 1900 (Staatsblad n°. 
202), gewij zigd bij Koninklijk besluit van 
10 Juli 1920 (Staatsblad n°. 571). S. 4S. 

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

Onderwij s, Kunsten en Wetenschappen van 
12 J anuari 1'921, n°. 3773 , afdeeling Lager 
Onderwij s Algemeen ; 

Overwegende, dat t engevolge van de wet 
van 31 December 1920 (Staatsblad n°. 967 ) 
wij ziging noodig is van Onze besluiten van 16 
November 1900 (Staatsb laden nos. 199, 200 en 
201) en van 19 November 1900 (Staatsblad n°. 
202), gewijzigd bij Ons besluit van 10 Juli 1920 
(Staatsblad n°. 571 ) ; 
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Den Raad van State gehoord, advies van 
25 J a,nuari 1921, n°. 32; 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 31 Januari 1921, n°. 
1384, afdeeling Lager Onderwijs Algemeen; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 
Art . 1. In Ons besluit van 16 November 

1900 (Staatsblad n°. 199) wordt in artikel l, 
eerste en derde lid, in plaats van ,,arrondisse
ments-schoolopziener" gelezen : ,,inspecteur van 
het lager onderwijs." 

2. In Ons besluit van 16 November 1900 
(Staatsblad n°. 200) vervallen in artikel 1, 
eerste lid, tweeden volzin, de woorden : ,,met 
clien verstande, dat in gemeenten, die meer dan 
een arrondissement omvatten, voor ieder ar
rondissement ten minste eene comrnissie wordt 
ingesteld"; en wordt in artikel 1, tweede lid, 
artikel 2, derde lid, artikel 4, vierde lid, artikel 
9, tweede lid en artikel 10, eerste en derde lid, 
in plaats van ,,arrondissements-schoolopziener" 
gelezen: ,,inspecteur van het lager onderwijs". 

3, In Ons besluit van 16 November 1900 
(Staatsblad n°. 201). wordt in artikel 1, artikel 
2, tweede lid, artikel 3, eerste, tweede, derde 
en vierde lid, artikel 4, eerste lid, artikel 6, 
en artikel 7 in pla-ats va,n ,,arrondissements
schoolopziener" gelezen : ,,inspecteur van het 
lager onderwijs; wordt in artikel 3, vierde lid, 
in plaats van ,,schoolopziener in het district, 
waartoe het arrondissement behoort" gelezen 
,,hoofdinspecteur van het lager onderwijs"; en 
wordt in artikel 9, tweede lid, in plaats van 
,,arrondissements-schoolopzieners" gelezen : ,,in
specteurs van het lager onderwijs". 

4. rn· Ons besluit van 19 November 1900 
(Staatsblad n°. 202), gewijzigd bij Ons besluit 
van 10 Juli 1920 (Staatsbl,ad n°. 571), wordt in 
artikel 11, tweede lid, in plaats van : ,,districts
schoolopziener" gelezen : hoofdinspacteur van 
het lager onderwijs. 

5. De bij de vorige artikelen aangebrachte 
wijzigingen zullen worden geacht in werking 
te zijn getreden den lsten Januari 1921. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering van 
dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden 
geplaatst en wa-arvan afschrift zal worden gezon
den a.an den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 4den Februari 1921. 
WILHELMINA. 

De Minister van Onderwi,js, Kunsten en 
Wetenschappen J. TH. DE -VISSER. 

( Uitgeg. 18 Febr. 1921.) 

4 Februari 1921. BESLUIT tot wijziging van 
het Koninklijk besluit van 10 Juni 1919 
(Staatsblad n°. 324) t'lt vaststelling van 
cen algemeenen maatregel van bestuur, 
als bedoeld bij artikel 27, eerste lid, letters 
b, c, d, e, fen g der Invalidit~itswet. ,', . 49. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Arbeid van 29 December 1920, n°. 7183, 
Afdeeling Arbeidersverzekering ; 

Gezien artikel 27, eerste lid, letters b, c, d, e, 
.f en g der Invaliditeitswet ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
25 Januari 1921, n°. 37) ; 

Gelet op het nader· rapport van Onzen voor
noemden Minister van 1 Februari 1921, n°. 459, 
Afdeeling Arbeidersverzekering ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Ons besluit van 10 Juni 1919 (Staatsblad 

n°. 324) te wijzigen en te bepalen als volgt: 
Art. I. Het tweede lid van artikel 18 van 

Ons besluit van 10 Juni 1919 (Staatsblad n°. 324) 
wordt gelezen als volgt : 

,,Deze kaarten worden op afzonderlijk 
borderel ·vermeld en dagelijks als bijlage op 
dit borderel opgezonden." 

Art. II_ Artikel 19 van Ons besluit van 
10 Juni 1919 (Staatsbl,ad n°. 324) wordt gelezen 
als volgt: 

,,1. De Raad van Arbeid zendt voor zoover 
in de Invaliditeitswet niet anders is bepaald, 
het renteboekje en de rentekaart bij dienstbrief 
aan den betrokkene toe, tenzij deze genoemde 
stukken persoonlijk bij den Raad van Arbeid 
in ontvangst neemt of die door zijn gemachtigde 
doet afhalen. In de beide laatste gevallen 
warden de stukkcn slechts afgegeven tegen . 
bewijs van ontvangst, waarvan een model 
door Onzen Minister wordt vastgesteld. 

2. Wanneer de verzekerde geen bekende 
woon- of verblijfplaats blijkt te hebben, wordt 
de teruggezonden dienstbrief in het dossier 
(waarvoor het aanmeldingsformulier als omslag 
dient) van den verzekerde opgeborgen, terwijl 
onmiddellijk inschrijving plaats vindt op lijsten 
van onbestelbare stukken, welke ten kantore 
van den Raad van Arbeid en, voor zooverre 
hij zijn verblijf binnen het Rijk had, ten kantore 
der Posterijen, waaronder de verzekerde zijn 
laatstbekende woonpla.ats had, op een voor het 
publiek tocgankelijke plaats moeten warden 
opgehangen. 

3. Na. dne maanden ka.n de naam van de 
lijsten warden afgevoerd. Deze lijsten behooren 
echter gedurende een jaar daarna. te warden 
bewaard. 
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4. De Raden van Arbeid zijn verplicht 
agelijks een gedagteekende lijst op te ma.ken, 

waarop de in bet eerste lid bedoelde stukken, 
welke op een dag worden verzonden, worden 
vermeld : de dagteekening der lijst zal geacht 
worden de dag van uitreil.:ing van bedoelde 
stukken te zijn. Ingeva de stukken niet 
verzonden worden, doch a.an den verzekerde 
of zijn gemachtigde uitgereikt, zal de datum 
van het bewijs van ontvangst a.ls datum van 
uitreiking gelden. 

5. De Raad vanArbeid is echter bevoegdinaf. 
wijkingvan het in h"t eerste lid bepaalde, indien 
hem zulks in het belang van den goeden gang 
van zaken noodzakelijk v<iorkomt de hiervoren 
bedoelde stukken bij aangeteekenden brief 
te verzenden. In dat geval zal de dagteekening 
van aanteekening geacht worden de dag van 
uitreiking te zijn. 

6. Het hiervoren bepaalde is ook van toe
passing op uitreiking van verklaringen, kennis
gevingen, bevelen, beslissingen en andere stuk
ken aan den betrokkene. " 

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

s-Gravenhage, den 4den Februari 1921. 
WILHELMINA. 

De M ini8ter van A rbeid, AALBERSE. 
(Uit,ge.g. 18 F ebr. 1921.) 

4 Februari 1921. BESLUIT, houdende bepalingen 
betreffende schattings-commissien voor de 
inkomstenbelasting. S. 50. 

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

Financien van 1 Februari 1921, n°. 89, Directe 
Belastingen ; 

Gezien artikel 57, 2de lid, der Wet op de 
Inkomstenbelasting 1914, alsmede Onze be
sluiten van 20 Ma.art 1915 (StaatBblad n°. 159) 
en 31 December 1920, n°. 150 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Art. 1. In den a.ls Bij1age I bii Ons bovenge

noemd besluit van 20 Ma.art 1915 (Staatsblad · 
n°. 159) gevoegden staat, zooals deze gewijzigd 
is bij Onze besluiten van 12 April 1917(Staatsblad 
n°. 284), 23 April 1918 (Staatsblad n°. 263) 
en 22 Ma.art 1919 (Staatsblad n°. 133), wordt 
a.an hetgeen voorkomt onder : ,,Directie Amster
dam" antler Amsterdam (Alsvoren VIII) 
toegevoegd : 

Amsterdam 9de, lOde en llde kantoor. 
(Alsvoren IX). 

Art. 2. Dit besluit wordt geacht in werking 
te zijn getreden met l Januari 1921. 

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

's-Gravenhage, den 4den Februari 1921. 
WILHELMINA. 

De M inister van Financien, DE VRIES. 
(Uitqe.g. 18 Febr. 1921.) 

4 Februari 1921. ScHRIJVEN van den Minister 
van Binnenlandsche Zaken aan de Gede
puteerde Staten betreffende invordering 
kohieren en reclames gemeentelijke in
komstenbelasting. 

Het is mij gebleken, dat ten opzichte van 
de behandeling van beroepschriften betreffende 
aanslagen voor de plaatselijke directe belasting 
naar het inkomen, sinds het in w:erking treden 
van de wet van 30 December 1920 (Staatsblad 
no. 923), verschil van gevoelen bestaat. 

In overeenstemming met de zienswijze van 
den Minister van Financien ben ik van meening, 
dat a.lie reclames tegen de aanslagen op ko
hieren, betrekking hebbende op het dienstjaar 
1920 of 1920/1921, zijn te behandelen volgens 
de bepalingen der Gemeentewet, zooals die 
tot 1 Januari 1921 golden. 

Naar denzelfden gedachtengang blijven deze 
oude bepalingen, op grond van par. II, tweede 
lid, der wet van 30 December 1920 (Staatsblad 
no. 923), van kracht voor kohieren, die nog 
voor het be!astingjaar 1920 of 1920/1921 zijn 
vast te stellen, voor de ter zake van die kohie
ren te behandelen beroepschriften en voor de 
inkomstenbelasting (inclusief kohier en beroep). 
die krachtens genoemde par. II, tweede lid, 
uiterlijk tot 1 Mei 1922 geheven wordt op den 
ouden voet. 

De nieuwe voorschriften omtrent de invor
dering en het beroep zijn eerst op de inkornsten 
belasting van toepassing, wanneer deze, al 
dan niet met toepassing van par. III der wet 
naar de nieuwe voorschriften wordt ingericht." 

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

5 Februari 1921. BESLUir, houdende bepalingen 
betreffende ambtskringen van raden van 
beroep voor de directe belastingen. S. 51. 

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

Financien van 2 Februari 1921, n°. 87, Directe 
Belastingen ; 

Gezien art. 1 der wet van 19 December 1914 
(Staatsblad n°. 564), a.ls mede Onze besluiten 
van 24 Februari 1915 (Staatsblad n°. ll5), 
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laatstelijk gewijzigd bij Ons besluit vau 21 
Maart 1919 (Staatsblad n°. 132), envan 31 De
cember 1920 n°. 150; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 
Art. 1. In artikel 1 van Ons besluit van 

24 Februari 1915 (Staatsblad n°. 115) wordt de 
volgende wijziging gebracht : 

onderdeel 10 wordt gelezen : 
het gedeelte der provincie Nwrd-HoUand, 

behoorende tot de inspectien der directe 
belastingen te Jlilversum, Bussum, Zaandam 
en Amsterdam (buitengemeenten), standplaats 
Amsterdam (aan te duiden als raad van beroep 
voor de directe belastingen II te Amsterdam). 

Art. 2. Dit besluit wordt geacht in werking 
te zijn getreden met 1 Januari 1921. 

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

's-Gravenhage, den 5den Februari 1921. 

WILHELMINA. 

De MiniBter van Financien, DE VRIES. 

(Uitge,g. 18 Febr. 1921.) 

5 Februa,i 1921. BESLUIT, bepalende de 
bekendmaking in het Staatsblad van de 
op 17 Januari 1912 te Parijs gesloten 
Internationale Sanitaire Conventie. S. 52. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Gezien de op 17 Januari 1921 te Parijs 

gesloten Internationale Sanitaire Conventie, 
goedgekeurd bij de wet van 26 Februari 1914 
(Staatsblad n°. 57), van welk verdrag een 
afdruk met vertaling hierbij is gevoegd ; 

Gezien mede het proces-verbaal van de op 
7 October 1920 te Parijs plaats geha,d hebbende 
nederlegging der akten van bekrachtiging 
van dat verdrag, van welk proces-verbaal 
eveneens een afdruk met vertaling bij dit 
besluit is gevoegd ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken van 3 Februari 1921, 
Directie van het Protocol, n°. 26185 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
de bekendmaking van meergenoemd verdrag 

en procesverbaal en van de vertalingen daarvan 
te bevelen door de plaatsing van dit besluit 
in het Staatsblad. 1 

Onze Ministers, Hoofden van Departemer ten 
van Algemeen Bestuur, zijn belast, ieder 

1 Hierna is alleen de Nederlandsche tekst 
opgenomen. Zie voor de Fransche tekst 
Wet van 26 Februari 1914, S. 57. 

voor zooveel hem betre~, met de uitvoering 
van hetgeen ten deze wordt vereischt. 

's-Gravenhage, den 5den Februari 1921. 
WILHEL_ITNA. 

De M iniste,· van Buitenlandsche Zaken, 
VAN KARNEBEEK. 

( Uitge,g. 3 Maart 1921.) 
VERTALING. 

Zijne Majesteit de Duitsche Keizer, Koning 
van Pruisen, in naam van het Duitsche Rijk ; 
de President der Vereenigde Staten van Ame
rika. ; de President der Argentijnsche Republiek; 
Zijne Majesteit de Keizer van Oostenrijk, 
Koning van Bohemen enz., enz., en Apostoliscih 
Koning van Hongarije; ·zijne Majesteit de 
Koning der Belgen ; de President der Republiek 
Bolivia; de President der Vereenigde Staten 
van Brazilie ; Zijne Majesteit de Koning der 
Bulgaren; de President der Republiek Cb.ili ; 
de President der Republiek Columbia ; de 
President der Republiek Costa-Rica ; de Pre
sident der Republiek Cuba; Zijne Majesteit de 
Koning van Denemarken ; de President der 
Republiek Ecuador ; Zijne Majesteit de Koning 
van Spanje ; de President der Fransche Re
publiek ; Zijne Majesteit de Koning van het 
Vereenigd Koninkrijk van Groot-Britannie en 
Ierland en van de onder Britsch gezag staande 
overzeesche landen, K eizer van Indie ; Zijne 
Majesteit de Koning der Hellenen ; de Presi
dent der Republiek Guatemala ; de President 
der Republiek Haiti; de President der Republiek 
Honduras ; Zijne Majesteit de Koning van 
Italie ; Zijne Koninklijke Hoogheid de Groot
hertog van Luxemburg ; de President der 
Vereenigde Mexicaansche Staten; Zijne Majes
teit de Koning van Montenegro ; Zijne Majesteit 
de Koning van Noorwegen; de President der 
Republiek Panama ; Hare Majesteit de Ko
ningin der Nederlanden; Zijne Majesteit 
de Schah van Perzie ; de President der Portu
geesche Republiek ; Zijne Majesteit de Koning 
van Rumenie ; Zijne Majesteit de Keizer 
aller Ruslanden ; de President der Republiek 
Salvador ; Zijne Majesteit de Koning van 
Servie ; Zijne Majesteit de Koning van Siam ; 
Zijne Majesteit de Koning van Zweden ; de 
Zwitsersche Bondsraad; Zijne Majesteit de 
Sultan van Turkije ; Zijne :ijoogheid de Khedive 
van Egypte, handelende binnen de grenzen 
der bevoegdb.eden aan Hoogstdenzelven ver
leend door de Keizerlijke firmans, en de Presi
dent der Oostelijke RepubJiek Uruguay, 

Besloten hebbende om in de bepalingen der 
Sanitaire overeenkomst, geteekend te Parijs, 
den 3en December 1903, de wijzigingen aan 
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te brengen, welke de nieuwe gegevens der 
wetenschap en van de ervaring in zake de 
voorkoming van ziekten vorderen, een inter
nationale regeling met betrekking tot de gele 
koorts vast te stellen en, voor zooveel mogelijk, 
toepassing der beginselen, welke a.an de inter
nationale gezondheidsregeling ten grondslag 
liggen, uit te breiden, 

hebben tot Hnnne Gevolmachtigden be
noemd, te weten : 

Zijne Majesteit de Duitsche Keizer, Koning 
van Pruisen : 

den Heer Baron von Stein, Geheimen Opper
regeeringsraad, Raad-Rapporteur a.an het 
Keizerlijk Ministerie van Binnenlandsche 
Zaken, Lid van den Rijksgezondheidsraad ; 

den Heer Professor Gaffky, Geheimen Op
pergezondheidsraad, Direoteur van het Ko
ninklijk Instituut voor besmettelijke ziekten 
te Berlijn, Lid van den Rijksgezon dheidsraad ; 

De President der Vereenigde Staten van 
Amerika: 

den Heer A. Bailly-Blanchard, Gevolmach
tigd Minister, Raad bij de Ambassade der 
Vereenigde Staten van Amerika te Parijs ; 

de President der Argentijnsche Republiek : 
den Heer dr. Francisco de Veyga, Hoofd

inspeoteur van den Geneeskundigen Dienst 
van het Argentijnsche Leger, Hoogleeraar 
aan de Facuiteit voor Geneeskunde en Lid 
van den Nationalen Gezondheidsraad; 

den Heer dr. Ezequiel Castilla, Lid van het 
Bestuur van het Internationale Openbare 
Gezondheidsbureau ; 

Zijne Majesteit de Keizer van Oostenrijk, 
Koning van Bohemen enz., enz. en Apostolisch 
Koning van Hongarije : 

den Heer Baron Maximilien von Ga.gem, 
Groot-Kruis der Keizerlijke Oos tenrijk che 
orde van Frans Jozef, Hoogstdeszelfs buiten
gewoon Gezant en gevolmachtigd :1\finister bij 
den Zwitserschen Bondsraad ; 

den Heer Ridder Franc,ois von Haberler, 
doctor in de rechten en in de geneeskunde; 
Raad a.an het Keizerlijk en Koninklijk Mini te-
rie van Binnenlandsche Zaken ; · 

den Heer Etienne Worms, doctor in de 
rechten, Ridder in de Keizerlijke Oostenrijksche 
orde van Frans J oz.ef, Afdeelingsraad a.an het 
Keizerlijk en Koninklijk Oostenrijksch Ministe
rie van Handel ; 

den Heer Jules Boles von Nagybudafa, 
Raad aan het Koninklijk Hongaarsche Mi
nisterie van Binnenlandsche Zaken ; 

den heer Baron Ca.Iman von Miiller, doctor 
in de geneeskunde, Ministerieraad, Hoog-

leeraar aan de Koninklijke Hongaarsche Hooge
school te Budapest, Voorzitter van den Ge
zondheidsraad van het Koninkrijk, Lid van 
het Hongaarsche Magnatenhuis ; 

Zijne Majesteit de Koning der Belgen : 
den Heer 0. Velghe, Directeur-Generaal 

van den Gezondheids- en Hygienedienst aan 
het Ministerie van Binnenlandsche Zaken, 
Lid-Secretaris van den Oppersten Gezond
heidsraad, Officier in de Orde van Leopold ; 

den Heer E . van Ermengem, Hoogleeraar 
a.an de Hoogeschool te Gent, Lid van den 
Oppersten GEY.t:ondheidsraad, Commandeur in 
de Orde van Leopold ; 

de President der Republiek Bolivia : 
den heer Ismael Montes, Buitengewoon 

Gezant en Gevolmachtigd :1\finister bij den 
President der Fransche Republiek ; 

den Heer dr. Chervin, Ridder in de Nationale 
Orde van het Legioen van Eer ; 

de President der Vereenigde Staten van 
Brazilie: 

den Heer dr. Henrique de Figueiredo Vas
concellos, Hoofd van dienst aan het Instituut 
Oswaldo Cruz, te Rio de Janeiro; 

Zijne Mejesteit de Koning der Bulgaren : 
den Heer Dimitri Stancioff, Hoogstdeszelfs 

Buitengewoon Gezant en Gevolmachtigd Mi
nister bij den President der Fransche Republiek; 

den Heer dr. Chichkoff, Kapitein bij den 
Geneeskundigen dienst van het Bulgaarsche 
Leger; 

de President der Republiek Chili : 
den Heer Federico Puga Borne, Buitenge

woon Gezant en Gevolmachtigd Minister bij 
den President der Fransche Republiek ; 

de President der Republiek Columbia : 
den Heer dr. Juan E. Manrique, Gevol

machtigd Minister ; 
de President der Republiek Costa-Rio, : 
den Heer dr. Alberto Alvarez Canas,Consul

Generaal der Republiek Costa-Rica te Parijs ;· 
de President der Republiek Cuba : 
den Heer Genera.al Tomas Collazo y Tejada, 

Buitengewoon Gezant en Gevolmach~igd Mi
nister bij den President der Fransche Republiek; 

Zijne Majesteit de Koning van Denemarken : 
den Heer Graaf von Reventlow, Grootkruis 

in de Orde van Danebrog, Hoogstdeszelfs 
Buitengewoon Gezant en Gevolmachtigd Mi
nister bij den President der Fransche Repu
bliek; 

de President der Republiek Ecuador : 
d?n Heer Victor M. Rendon, Buitengewoon 

Gezant en Gevolmachtigd Minister bij den 
President der Fransche Republiek : 
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den Heer E. Dorn y de Alsua, Eersten Secre
tariB bij het Gezantschap der Republiek Ecuador 
te Parijs; 

Zijne Majesteit de Koning van Spanje : 
den Heer Francisco de Reynoso, Minister

R esident, Raad bij de Koninklijke Spaansche 
Ambassade te Parijs ; 

den Heer dr. Angel Pulido Fernandez, 
Gezondheidsraad, oud-Directeur-Generaal van 
Gezondheid, Senator voor het !even van het 
Koninkrijk ; 

de President der Fransche Republiek : 
den Hee1' Camille Barrere, Ambassadeur 

der Fransche Republiek bij Zijne Majesteit 
den Koning van Italie, Grootkruis in de Natio
nale 0rde van het Legioen van Eer; 

den Heer Fernand Gavarry, Gevolmaohtigd 
Minister der eerste klasse, Direoteur der 
Administratieve en Teohnisohe Zaken aan het 
Iinisterie van Buitenlandsohe Zaken, 0ffioier 

in de Nationale 0rde van het Legioen van 
Eer; 

den Heer dr. Emile Roux, Voorzitter van 
-0.en 0ppersten 0penbaren Gezondheidsraad 
van Frankrijk, Directeur van het Instituut 
Pasteur, Commandeur in de Nationale 0rde 
van het Legioen van Eer ; 

den Heer Louis Mirman, Directeur der 
Openbare Weldadigheid en der 0penbare 
Gezondheid aan het Ministerie van Binnen
landsohe Zaken ; 

den Heer dr. A. Ca.lmette, Directeur van het 
Instituut Pasteur te Rijssel, 0fficier in de 
Nationale 0rde van het Legioen van Eer; 

den Heer Ernest Roussin, Consul-Generaal 
van Frankrijk in Indie, 0fficier in de Nationale 
Orde van het Legioen van Eer ; 

den Heer Georges Harismendy,- Consul
Generaal, belast met de onder-directie der 
internationale vereenigingen en der consulaire 
zaken aan het Ministerie van BuitenlandBche 
Zaken, Ridder in de Nationale 0rde van het 
Legioen van Eer ; 

den Heer Paul Roux, 0nder-Afdeelingschef 
aan het Ministerie van Binnenlandsche Zaken, 
Ridder in de Nationale 0rde van het Legioen 
van Eer; 

Zijne Maj esteit de Koning van het Vereenigd 
Koninkrijk van Groot-Britannie en Ierland en 
van de onder Britsch gezag staande overzeesche 
landen, Keizer van Indie : 

den ,,Honorable" Langelot Douglas Carnegie, 
Gevolmachtigd J\:Iinister, Raad aan de Konink
lijke Britsche Ambassade te Pa1·ijs, Lid van de 
Koninklijke Victoria 0rde ; 

den Heer dr. Ralph William Johnstone, 

Geneeskundig Inspecteur van den ,,Local 
Government Board" ; 

den Heer Hoofdchirurgijn Sir Benjamin 
Franklin, oud Directeur-Generaal van den 
Indischen Geneeskundigen dienst en oud 
Hoofd van den Gezondheidsdienst voor 
Britsch-Indie, Ridder-Commandeur in de 0rde 
van het Keizerrijk van Indie, Genade-Ridder 
in de 0rde van St. Jan van J eruzalem ; 

Zijne Majesteit de Koning der Hellenen: 
den Heer Demetrius Caclamanos, Eersten 

Secretaris bij het Koninklijk Grieksch Gezant
schap te Parijs ; 

de President der Republiek Guatemala : 
den Heer Jose Maria Lardizabal, Zaakge-

lastigde der Republiek Guatemala te Parijs; 
de President der Republiek Haiti : 
den Heer dr. Auguste Casseus; · 
de President der Republiek Honduras : 
den Heer Desire P ector, Consul-Generaal 

der Republiek Honduras te Parijs, lid van 
het Permanente Hof van Arbitrage te 's-Gra
hage; 

Zijne Majesteit de Koning van Italia : 
den Heer Commandeur Rocco Santoliquido, 

doctor in de geneeskunde, Afgevaardigde, 
Directeur-Generaal van den 0penbaren Ge
zondheidsdienst van het Koninkrijk ; 

den Heer dr. Adolfo Cotta, Afdeelingschef 
aan het Koninklijk J\finisterie van Binnen
landsche Zaken ; 

Zijne Koninklijke Hoogheid de Groothertog 
van Luxemburg : 

den Heer E. L. Bastin, Consul van Luxemburg 
te Parijs; 

den Heer dr. Praum, Directeur van het 
Laboratorium voor toegepaste Bacteriologie 
te Luxemburg ; 

de President van de Vereenigde Mexicaan-
sche Staten : 

den Heer dr. Miguel Zunica. y Azzcarate : 
Zijne Majesteit de Koning van Montenegro ; 
den Heer Louis Brunet, Consul-Generaal 

van Montenegro te Parijs ; 
den Heer dr. Edouard Binet, Hoofd-Ge

neesheer van het ,,Hospice des Quinze-Vingts; 
Zijne Majesteit de Koning van Noorwegen : 
den Heer Frederic Hartvig Herman Wedel 

Jarlsberg, Hoogstdeszelfs Buitengewoon Ge
zant en Gevolmachtigd Minister bij den Presi
dent der Fransche Republiek ;· 

de President der Republiek Panama : 
de Heer Juan Antonio Jimenez, Zaakgelas

tigde der Republiek Panama te Parij ; 
Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden: 
den Heer dr. W. P. Ruysch, Hoofdinspecteur 



1921 5 FE B RU A R L 136 

van de Volksgezondheid voor Zuid-Holland 
en Zeeland; 

den Heer dr. C. Winkler, oud-geneeskundig
inspecteur van den Burgerlijken Gezondheids
dienst voor Java en Madoera ;· 

Zijne Majesteit de Schah van Perzie : 
Samad Khan Momtazos Saltaneh, Hoogst

deszelfs Buitengewoon Gezant en Gevolmach
tigd Minister bij den President der Fransche 
Republiek; 

de President der Portu geesche Republiek: 
den Heer dr. Antonio Augusto Gon9alves 

Braga, Oflicier van Gezondheid bij de marine 
te Lissabon ; 

Zijne Majesteit de Koning van Rumenie : 
den Heer Alexandre Em. Lahovary, Hoogst

deszelfs Buitengewoon Gezant en Gevolmach
tigd Minister bij den President der Fransche 
Republiek ; 

Zijne Majesteit de Keizer aller Ruslanden : 
den Heer Platon de Waxel, Geheimraad, 

Permanent Lid van den Raad van het Ministerie 
van Buitenlandsche Zaken en van den Open
baren Gezondheidsraad aan het Keizerlijk 
Ministerie van Binnenlandsche Zaken ; 

den Heer dr. Freyberg, Werkelijk Staa.tsraad, 
Ambtenaar aan het Keizerlijk Minist erie van 
Binnenlandsche Zaken, Vertegenwoordiger der 
op allerhoogst bevel ingestelde Commissie t egen 
de uitbreiding der pest ; 

de President der Republiek Salvador : 
den Heer dr. S. Letona, Consul-Gen eraal 

der Republiek Salvador te Parijs ; 
Zijne Majesteit de Koning van Servie : 
den Heer dr. Milenko V esnitch, Hoogst

deszelfs Buitengewoon Gezant en Gevol
machtigd Minister bij den President der 
Fransche Republiek ; 

Zijne Majesteit de Koning van Siam : 
den Heer dr. A. Manaud, Gezondheid sraad 

der Koninklijke Regeering ; 
Zijne Majesteit de Koning van Zweden : 
den Heer Graaf Gyldenstolpe, Hoogstdes

zelfs Buitengewoon Gezant en Gevolmachtigd 
Minister bij den Presid. der Fransche Republiek; 

de Zwitsersche Bondsraad : 
den Heer Charles-Edouard Lardy, Buiten

gewoon Gezant en Gevolmachtigd Minister 
van den Zwitserschen Bondsraad bij den Presi
dent der Fransche Repu bliek ; 

Zijne Majesteit de Sultan van Turk.ije : 
Missak Effendi, Gevolmacht igd Minister ; 
Zijne Hoogheid de Khedive van Egypte : 
Youssonf Pacha Saddik, Vertegenwoordiger 

der Khediviale Regeering bij de Verheven 
Porte; 

en de President, der Oostelijke Republiek 
Uruguay: 

den Heer dr. Luis Piera, Buitengewoon. 
Gezant en Gevolmachtigd Minister bij den 
President der Fransche Republiek, 

die, na uitwisseling hun.ner in behoorlijken 
vorm bevonden volmachten omtrent de volgen
de bepalingen zijn overeengekomen : 

TITEL I. 

Algemeene bepalingen. 

HOOFDSTUK I. 

V oorschriften , welke nagelufd moeten warden 
door de landen, die de overeenkomst onderteeken<l 
hehben, zoodra zich pest, cholera of gek koorttJ 

op hun groiul,gebied vertoont. 

AFDEELING !. 

K ennisgeving en andere mededeelingen aan de 
andere landen. 

Art. 1. Elke Regeering moet ue andere 
Regeeringen onmiddellijk kennis geven van 
het eerste erkende geval van pest, cholera. of 
gele koorts binnen haar gebied va.stgesteld. 

Desgelijks moet van het eerste erkende geval 
van cholera, pest of gele koorts buiten de reeds 
aangetaste kringen onmiddellijk kennis worden 
gegeven aan de a.ndere Regeeringen. 

2. Elke kennisgeving, bij art ikel 1 bedoeld , 
wordt vergezeld van, of zeer spoedig gevolgd 
door, omstandige inlichtingen, omtrent : 

1. de plaats, waar de ziekte verschenen is ; 
2. den dag harer verschijning, haren oor

sprong en haren aard ; 
3. het aa.ntal vastgestelde gevallen en dat 

der sterfgevallen ; 
4. de uitgestrektheid van den a.angeta.sten 

kring of de aa.ngetaste kringen ; 
5. wat de pest a.a.nga.a.t, het voorkomen van 

pest of van eene ongewone sterfte onder ratten ; 
6. wat de gele koorts a.a..ngaat, de a.anwezig

heid van ,,stegomya calopus" ; 
7. de onmiddellijk genomen maa.tregelen. 
3. De kennisgeving en de inlichtingen, 

bedoeld in de artikelen 1 en 2, worden gericht 
tot de diplomatieke of consulaire vertegenwoor• 
diging in de hoofdstad van het besmette land. 

Zij worden wat betre~ de landen, welke daar 
niet vertegenwoordigd zijn, rechtstreeks per 
telegra-af overgebracht aa.n de Regeeringen dier 
landen. 

4. Op de kennisgeving en de inlichtingen , 
bedoeld in de artikelen 1 en 2, moeten verder 
zoodanige geregelde mededeelingen volgen dat 
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de Regeeringen daardoor op de hoogte gehouden 
worden van het verloop der epidemie. 

Deze mededeelingen, die minstens eenma al 
per week gedaan moeten worden, en die zoo 
volledig mogelijk behooren te zijn, geven meer 
in het bijzonder de voorzorgsmaatregelen 
aan, welke genomen zijn om de uitbreiding der 
ziekte tegen te gaan. 

Zij moeten omschrijven: 1°. de voorbehoe
dingsmaatregelen, welke genomen zijn in 
verband met het onderzoek vanwege den 
gezondheidsdienst of het geneeskundig onder -
zoek, de afzondering en de ontsmetting ; 

2°. de maatregelen ten uitvoer gelegd bij 
het vertrek van schepen om het overbrengen 
der besmettelijke ziekte te beletten, en in het 
bijzonder, in de gevallen bedoeld in bovenge
noemd artikel 2, sub 5°. en 6°, de maatregelen 
genomen tegen de ratten of muskieten. 

5. De vlugge en stipte uitvoering der 
bovenstaande voorschriften is van het uiters te 
gewicht. 

De kennisgevingen hebben slechts dan wer
kelijke waarde, indien iedere Regeering zelve 
intijds verwittigd wordt van de gevallen van 
pest, van cholera, van gele koorts en van 
v.erdachte gevallen welke binnen haar gebied 
zijn voorgekomen. Aan de verschillende Re -
geeringen kan daarom niet genoeg worden 
aanbevolen de aangifte van gevallen van pest, 
cholera en gele koorts verplichtend te stellen, 
en zich op de hoogte te doen houden van elke 
ongewone sterfte onder de ratten, in het bijzon
der in de havenplaatsen. 

6. Het is wenschelijk, dat aan elkander 
grenzende landen bijzondere schikkingen tref
fen, met het doel een dienst van rechtstreeksche 
berichtgeving in het leven te roepen tus~chen 
de hoofden van den bevoegden dienst in de 
grensstreken, of in streken die drukke handels
batrekkingen onderhouden. 

AFDEELING II. 

V oorwaarden waaronder een kring van het grond
gehied als be~met of als weder wij van besmetting 

beschouwd kan worden. 

7. De kennisgeving van een eerste pest-, 
cholera- of gele koortsgeval heeft voor den 
kring van het grondgebied waarop het voor
komt, nog niet de toepassing der maatregelen 
bedoeld in het hieronder volgend Hoofdstuk II 
tengevolge. 

Doch indien zich meerdere, niet van buitenaf 
aangebrachte pest- of gele koortsgevallen 
hebben vertoond, of wa1meer de choleragevallen 

een besmettingshaard vormen 1 , kan de kring 
besmet verklaard worden. 

8. Om de maatregelen uitsluitend tot de 
aangetaste streken te beperken moeten de 
Regeeringen ze slechts toepasssen op de 
herkomsten van besmette kringen. 

Onder het woord ,,kring" wordt verstaan 
een gedeelte van het grondgebied, duidelijk 
omschreven in de inlichtingen, welke de 
kennisgeving vergezellen of daarop volgen, 
zooals : een provincie, ,,een gouvernement", 
een district, een departement, een kanton, 
een eiland, een gemeente, een stad, een stads-' 
wijk, een dorp, een haven, een polder, een groep ' 
of samenhangend geheel van menschelijke 
woningen, op zich zelf staande behuizingen en 
schuren enz., welke ook de uitgestrektheid en 
de bevolkingssterkte van die deelen van het 
grondgebied moge zijn. 

Doch deze beperking tot den besmetten 
kring mag slechts worden toegepast onder de 
uitdrukkelijke voorwaarde, dat de Regeering van 
het besmette land denoodigemaatregelenneme: 

10. om de uitbreiding der epidemie tegen 
te gaan; 

20. indien het pest of cholera betreft om 
zonder daaraan voorafgegane ontsmetting 
den uitvoer te verhinderen der in artikel 13, 
1 ° en 2° bedoelde uit den besmetten kring 
herkomstige voorwerpen. 

Indien een kring besmet is wordt ten opzichte 
der herkomsten, welke <lien kring ten minste 
vijf dagen voor het uitbreken der epidemie 
hebben verlaten, geen enkele beperkende 
maatregel genomen. 

9. Orn een kring niet !anger als besmet te 
doen beschouwen is het noodig, dat van 
overheidswege vastgesteld worde : 

1°. dater (wat pest of cholera betreft) nobh 
sterfgevallen, noch nieuwe gevallen zijn voor
gekomen gedurende vijf, en wat gele koorts 
betreft gedurende achttien dagen volgende 
op de afzondering, den dood of de genezing 
van den laatsten zieke ; , 

20. dat a.lie ontsmettingsmaatregelen zijn 
toegepast, daarenboven, wanneer er van pest 
sprake is, dat de maatregelen tegen de ratten 
ten uitvoer zijn gelegd en, wanneer er van 
gele koorts . sprake is, dat de voorzorgen tegen 
de muskieten genomen zijn. 

1 Er bestaat een besmettingshaard, wanneer 
het verschijnen van choleragevallen buiten de 
omgeving van het eerste (of der eerste) geval 
(I en) bewijst, dat men er niet in geslaagd is de 
uitbreiding der ziekte te beperken ter plaatse, 
waar zij zich aanvankelijk heeft voorgedaan. 
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AFDEELING III. 

M aatregelen in de besmette havens bij het vertrek 
der schepen. 

10. De bevoegde overheid is gehouden 
doeltreffende maatregelen te nemen : 

1 °. om het inschepen van personen, die 
verschijnselen van pest, cholera of gele koorts 
vertoonen, te beletten ; 

2°. om in geval van pest of cholera, den 
uitvoer te beletten van goederen, of welke 
Yoorwerpen ook, die zij als besmet mocht 
beschouwen en die niet vooraf aan wal, onder 
het toezicht van een door de openbare overheid 
aangewezen geneesheer ontsmet mochten zijn ; 

3°. in geaval van pest, om het aan boord 
komen van ratten te beletten ; 

4°. in geval van cholera , om het aan boord 
brengen van zuiver drinkwater te verzekeren ; 

5°. in geval van gele koorts, om het aan 
boord komen van muskieten te beletten. 

HOOFDSTUK II. 

M aatregelen van verweer tege:n de bes1net ver
klaarde streken. 

AFDEELING I. 

Openbaarmaking der voorgeschreven maatregelen. 

11. De Regeering van elk land is verplicht 
onmiddellijk bekend te maken, welke maat
regelen zij meent te moeten uitvaardigen ten 
opzichte van de herkomsten van een besmet 
land of van eenen besmetten kring. 

Zij deelt die bekendmaking onmiddellijk 
mede aan den in hare hoofdstad gevestigden 
diplomatieken of consulairen vertegenwoordiger 
van het besmette land, alsmede aan de Inter
nationale Gezondheidsraden. 

Zij is eveneens gehouden, langs denzelfden 
weg, kennis te geven van de intrekking dier 
maatregelen, of van de wijzigingen welke zij 
mochten ondergaan. 

Bij gebreke van eene diplomatieke of consu
lai.re , vertegenwoordiging in de hoofdstad 
worden de mededeelingen recbtstreeks tot de 
Regeering van bet betrokken land gerich t . 

AFDEELING II. 

Goederen. Ontsmetting. In- en doorvoer. Reis
goed. 

12. Er bestaan geene goederen, welke op 
zichzelf genomen in staat zijn pest, cholera 
of gele koorts over te brengen. Zij warden 
slechts gevaarlijk, wanneer zij besmet zijn door 
pest- of cholerastoffen. 

13. De ontsmetting kan slechts in geval , 

van pest of cholera worden toegepast en alleen 
op goederen en voorwerpen, welke de plaatse
lijke sanitaire overheid als besmet beschouwt. 

Evenwel kunnen in geval van pest of cholera 
de hiema opgesomde goederen of voorwerpen 
aan ontsmetting onderworpen, of de in voer 
ervan zelfs verboden warden, onverschillig 
of al dan niet besmetting vastgesteld is : 

1°. lijfgoed, oude en gedragen kleederen 
(benoodigdheden voor dagelijksch gebruik), 
gebruikt beddegoed. 

Wanneer deze voorwerpen vervoerd warden 
als reisgoed, hetzij ten gevolge van verandering 
van woonplaats (verhuisboedel) kunnen zij 
niet geweerd warden en zijn zij onderworpen 
aan de behandeling omschreven in art. 20. 

Plunje door soldaten en matrozen nagelaten 
en na hun overlijden naa.r hun vaderland terug
gezonden, wordt gelijkgesteld met de voorwer
pen bedoeld in de eerste zinsnede van 1 ° ; 

2°. vodden en lompen, met uitzondering 
wat cholera aangaat, van samengeperste vodden 
die vervoerd worden a.ls koopwaar in het 
groot in met boepels omgeven balen. 

De invoer mag niet verboden warden van 
afval van nieuwe stoffen, rechtstreeks afkom
stig uit spinnerijen, weverijen, werkplaatsen 
waar kleedingstukken vervaardigd worden of 
bleekerijen, kunstwol (Knnstwolle, Shoddy) 
en van snippers van nieuw papier. 

14. De doorvoer van de koopwaren en de 
voorwerpen, omschreven in bet voorgaand 
art. onder 1° en 2°, mag niet verboden warden, 
zoo zij op dusdanige wijze zijn verpakt, dat zij 
onderweg geenerlei behandeling of bewerking 
kunnen ondergaan. 

Evenzoo mag de doorvoer door eenen b~
smetten kring van goederen of voorwerpen, 
welke op zoodanige wijze vervoerd worden, 
dat zij onderweg niet in aanraking kunnen ge
weest zijn met bevuilde voorwerpen, geen 
hinderpaal opleveren voor hun invoer in het 
land van bestemming. 

15. Op de in art. 13, 1° en 2°, omschreven 
goederen en voorwerpen worden de verbods
bepalingen bij den invoer niet toegepast, 
wanneer aan de overheid van het land van 
bestemming bewezen kan worden, dat zij 
minstens vijf dagen v66r het uitbreken der 
epidemie verzonden zijn. 

16. De wijze en plaats van ontsmetting, 
evenals de middelen aan te wenden om de 
verdelging der ratten, insecten en muskieten 
te verzekeren, worden bepaald door de overbeid 
van bet land van bestemming. Deze behande-
1.i.ng moet op zoodanige wijze geschieden dat 
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de voorwerpen zoo weinig mogelijk beschadigd 
worden. Oude kleeren, oude lompen, besmette 
verbandmiddelen, papieren en andere voor
werpen van weinig waarde kunnen verbra.nd 
worden. 

De regeling van het vraagstuk van mogelijke 
vergoeding voor door ontsmetting, zoomede 
verbranding van bovenbedoelde voorwerpen 
en verdelging van ra.tten, insecten en muskieten 
ontstane schade wordt aan iederen Staat 
overgelaten. 

Indien, naar aanleiding van maatregelen, 
genomen om de verdelging der ratten, insecten 
en muskieten, aan boord van schepen te ver
zekeren, rechten geheven worden door de 
sanitaire overheid, hetzij rechtstreeks, hetzij 
door tusschenkomst eener vereeniging of van 
een particulier, moet het bedrag dezer rechten 
vastgesteld worden bij een van tevoren open
baar gemaakt tarief, en volgens zoodanigen 
maatstaf, dat uit de toepassing ervan in zijn 
geheel, geen bron van voordeel kan ontstaan 
voor den· Staat of den openbaren gezondheids
dienst. 

17. Brievenmalen, drukwerken, boeken, dag
bladen, papieren en bescheiden, enz., post
pakketten niet inbegrepen, zijn aan geen enkele 
beperking of ontsmetting onderworpen. 

In geval van gele koorts zijn postpakketten 
aan geen enkele beperking of ontsmettin~cmder
worpen. 

18. Over land of over zee aangevoerde 
goederen kunnen niet aan de grenzen of in de 
havens worden aangehouden. 

De eenige maatregelen, welke ten hunnen 
opzichte uitgevaardigd mogen worden, zijn 
omschreven in de artikelen 13 en 16 voormeld. 

Indien evenwel goederen, die over zee inge
voerd worden als stortgoederen of in gebrekkige 
verpakking, gedurende den overtocht besmet 
zijn door pestziek gebleken ratten en indien 
zij niet kunnen ontsmet worden, kan de verdel
ging der kiemen verzekerd worden door opslag 
der bedoelde goederen gedurende eene tijd
ruimte van ten hoogste twee weken. 

De toepassing van dezen laatsten maatregel 
mag noch oponthoud voor het schip, noch 
buitengewone onkosten veroorzaken ten ge
volge van het ontbreken van opslagplaatsen in 
de havens. 

19. Indien de goederen ontsmet zijn inge
volge de voorschriften van art. 13, of tijdelijk 
opgeslagen ingevolge de 3de alinea van artikel 
18, heeft de eigenaar of zijn vertegenwoordiger 
het recht van de sanitaire overheid, die de 
ontsmetting of den opsla.g bevolen heeft, een 

bewijsstuk te eischen dat de genomen maat 
regelen vermeldt. 

20. Tot ontsmetting van vuil linnengoed, 
oude kleeederen, kleedingstukken en voor
werpen, welke dee! uitmaken van reisgoed of 
inboedels (verhuisgoed), komende uit een 
besmet verklaarden kring, wordt a.Ileen over
gegaan in geval van pest of cholera en slechts 
wanneer de sanitaire overheid die als besmet 
beschouwt. 

AFDEELING III. 

M aatregelen in de havenB en aan de zeegrenzen 

A. Indeeling der Bchepen. 

21 . Als beBmet wordt beschouwd elk schip 
dat pest, cholera of gele koorts a.an boord 
heeft, of waarop in de laatste zeven dagen een 
of meer gevallen van pest, van cholera of van 
gele koorts zijn voorgekomen. 

Als verdacht wordt beschouwd elk schip 
aan boord waarvan zich gevallen van pest, 
van cholera, of van gele koorts hebben voor
gedaan op het oogenblik van vertrek of gedu
rende den overtocht, doch waarop geen enkel 
nieuw geval sedert zeven dagen is voorgekomen. 

Als onbeBni.et wordt beschouwd elk schip dat, 
hoewel komende uit eene besmette haven, 
noch sterf-, noch ziektegeval van pest, van 
cholera of van gele koorts aan boord heeft 
gehad, hetzij 1v66r het vertrek, hetzij gedurende 
den overtocht, hetzij op het oogenblik van 
aankomst. 

B. 11'1 aatrngelen betrefjende de put. 

22. Met peBt beBmette schepen zijn onder
worpen aan de volgende behandeling : 

1 o. geneeskundig onderzoek ; 
20. de zieken warden onmiddellijk ont

scheept en afgezonderd ; 
30_ de personen, die in aanraking met de 

zieken zijn geweest en zij, die de sanitaire over
heid reden heeft om als verdacht te beschouwen, 
warden zoo mogelijk ontscheept. Zij kunnen 
onderworpen warden hetzij aan eene waar
neming, 1 hetzij aan een toezicht, 2 hetzij 

1 Onder ,, waarneming" wordt verstaan : 
afzondering der reizigers hetzij aan be ord 
van een schip, hetzij in een sanitair station 
v66r zij tot het vrije verkeer warden toegelaten. 

2 Onder ,,toezicht" wordt verstaan: dat de 
reizigers niet afgezonderd worden, dat zij 
onmiddellijk tot het vrije verkeer worden 
toegelaten, <loch aan de overheid worden 
gesignaleerd in de versohillende plaatsen, 
wa.arheen zij zich begeven en onderworpen 

; warden aan een geneeskundig onderzoek, tot 
vaststelling van hunnen gezondheidstoesta.nd. 
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aan eene waarneming gevolgd door toezicht, 
zonder dat de geheele duur dezer ma.atregelen 
vijf dagen, gerekend vanaf de aankomst, mag 
overschrijden. 

Het wordt aan de sanitaire overheid van de 
haven overgelaten van deze maatregelen dien 
toe te passen, welke haar het verkieslijkst 
voorkomt, al naar gelang van den dag van 
het laatste geval, deti staat van het schip en 
de mogelijkheid van de uitvoering ter pla.atse; 

4°. het vuile linnen, de benoodigdheden 
voor dagelijksch gebruik en de voorwerpen 
van bemanning 1 en passagiers, welke, volgens 
het oordeel van de sanitaire overheid als 
besmet beschouwd worden, moeten ontsmet 
worden; 

5°. de gedeelten van het schip welke be
woond zijn geweest door pestlijders, of welke 
naar het oordeel der sanitaire overheid als 
besmet beschouwd worden, moeten ontsmet 
worden; 

6°. de verdelging der op het schip aanwezige 
ratten moet geschieden v66r of na het lossen 
der lading, met vermijding, zooveel mogelijk, 
van het beschadigen der goederen, van het 
metaalwerk en de machines. De bewerking 
moet zoo spoedig en snel mogelijk verricht 
worden en mag, in ieder geval, niet !anger dan 
achtenveertig uren duren. 

Bij schepen in ballast, wordt deze bewerking 
zoo spoedig mogelijk verricht v66r het laden. 

23. Van pest verdachte schepen worden 
onderworpen aan de maatregelen aangeduid 
in artikel 22, sub n°. 1, 4, 5 en 6. 

Daarenboven kunnen bemanning en passa
giers onderworpen worden aan een toezicht, 
hetwelk den duur van vijf dagen, gerekend 
van de aankomst van het schip, niet mag te 
boven gaan. Gedurende deze tijdsruimte 
kan, behalve om redenen van dienst, aan de 
bemanning belet worden van boord te gaan. 

24. Pestvrije schepen worden onmiddellijk 
tot het vrije verkeer toegelaten, onverschillig 
hoe hun gezondheidspas luidt. 

De eenige maatregelen welke de overheid 
van de haven van aankomst ten hunnen opzich
te kan voorschrijven, zijn de volgende : 

1 °. geneeskundig onderzoek ; 
2°. ontsmetting van het vuile linnen, der 

1 Het woord ,, bemanning" is toepasselijk 
op de personen die dee! uitmaken of gemaakt 
hebben van de equipage of het dienstpersoneel 
van het schip, daaronder begrepen hofmeesters, 
jongens, cafedji enz. In dezen zin moet dit 
woord genomen worden, telkenmale waar het 
in deze overeenkomst gebezigd wordt. 

benoo<ligdheden voor dagelijksch gebrui.k en 
van andere voorwerpen van bemanning en 
passagiers, doch alleen in buitengewone ge
vallen, als de sanitaire overheid bijzondere 
redenen heeft aan besmetting te gelooven ; 

3°. zonder dat de maatregel tot algemeenen 
regel kan verheven worden, kan de sanitaire 
overheid de schepen, die uit eene besmette 
haven komen, onderwerpen aan eene bewerking, 
die ten doe! heeft de ratten a.an boord te 
verdelgen, v66r of na het lossen der lading. 
Deze bewerking moet zoo spoedig en snel 
mogelijk verricht worden en mag in elk geval 
niet !anger duren dan vier en twintig uren met 
vermijding van het belemmeren van het ver
keer der passagiers en van de bemanning tus
schen het schip en den vasten wal en, zooveel 
mogelijk, van het beschadigen der goederen, 
van het metaalwerk en de machines. 

Bij schepen in ballast zal tot deze bewerking, 
indien noodig, zoo spoedig en snel mogelijk wor
den overgegaan en in ieder geval v66r het laden. 

De bemanning en de pa-ssagiers kunnen 

1 
onderworpen worden aan een toezicht, hetwelk 
den duur van vijf dagen niet zal overschrijden, 
te rekenen van den dag waarop bet schip is 
vertrokken uit de besmette haven. Ook kan 
gedurende dezelfde tijdsruimte, behalve om 
redenen van dienst, aan de bemanning belet 
worden van boord te gaan. 

De bevoegde overheid in de haven van 
aankomst kan steeds een beeedigd bewijsstuk 
eischen van den scheepsgeneesheer of bij diens 
ontstentenis, van den gezagvoerder, de ver
klaring inhoudend, dat sedert het vertrek geen 
pestgeval aan boord is voorgekomen en dat 
geen ongewone sterfte onder de ratten waar
genomen is. 

25. Wanneer op een onbesmet schip na 
bacteriologisch onderzoek ratten pestziek zijn 
gebleken, of wel indien men onder deze knaag
dieren een ongewone sterfte waarneemt, be
staat er aanleiding de volgende maatregelen 
toe te passen : 

I. Schepen met pestzieke ratten : 
a. geneeskundig onderzoek ; 
b. de ratwn moeten v66r of n il. het lossen 

der lading verdelgd worden, met vermijding, 
zooveel mogelijk, van het beschadigen der 
goederen, van het metaalwerk en de machines. 
De bewerking moet zoo spoedig en snel mogelijk 
verricht worden en, in elk geval, niet !anger 
dan acht en veertig uren duren. Schepen in 
ballast ondergaan deze bewerking zoo spoedig 
en snel mogelijk en, in elk geval, voordat 
zij lading innemen ; 
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c. de gedeelten van het schip en de voor
werpen, die de plaatselijke sanitaire overheid 
voor besmet houdt, worden ontsmet ; 

d. de passagiers en de bemanning kun nen 
onderworpen worden a.an een toezicht, hetwelk 
den duur van vijf dagen niet te boven mag gaa n, 
gerekend van den dag der aankomst. 

II. Schepen, waarop eene ongewone sterfte 
onder de ratten wordt waargenomen : 

a. geneeskundig onderzoek ; 
b. het onderzoek der ratten moet met het 

oog op de pest zoo dikwijls en zoo viug mogeiijk 
geschieden ; 

c. indien de verdelging der ratten noodza
kelijk geoordeeld wordt, zai zij plaats hebben, 
op de wijze hierboven aangeduid met betrek
king tot schepen met pestzieke ratten ; 

d. de passagiers en de bemanning kunnen 
totdat elke grond tot verdenking verdwenen 
is, onderworpen worden aan een toezicht, 
waarvan de duur vijf dagen niet te boven gaat, 
te rekenen van den dag van aankomst. 

26. Het wordt aanbevoien de schepen 
minstens eenmaal in de zes maanden aan peri
odieke ontratting te onderwerpen. De sani
taire overheid in de haven waar de ontratting 
is geschied, reikt telkenmale, wanneer dit 
door hen aangevraagd wordt, a.an den gezag
voerder, aan den reeder of aan zijn agent 
een bewijsstnk uit, vermeldende den datum 
der bewerking, de haven waar zij heeft plaats 
gehad en de toegepaste methode. 

Het wordt aanbevolen, dat de sanitaire over
heid der havens, - die door schepen, welke de 
geregelde ontratting toepassen, worden aange -
daan, - rekening houde met bovenbedoelde 
bewijsstukken bij de beoordeeling der te nemen 
maatregelen met name wat betreft de voorschrif
ten van art. 24, alinea 2, sub 3. 

C. Maatregelen betreffende de clwlera. 

27. Met clwlera besmette sche-pen worden 
onderworpen a.an de volgende behandeiing : 

1 °. geneeskundig onderzoek ; 
2°. de zieken worden onmiddellijk ont

scheept en afgezonderd ; 
3°. d3 overige personen kunnen eveneens 

ontscheept worden en vanaf het oogenblik 
van aankomst van het schip, onderworpen 
worden a.an eene waarneming of een toezicht , 
waarvan de duur zal afhangen van den gezond
heidstoestand op het schip en de dagteekening 
van het laatste geval, maar die vijf dagen 
niet zal kunnen te hove n gaan ; de sanitaire 
overheid kan, vo r zooveel noodig, tot bac -
teriologisch onderzoek overgaan, mits di t 
a,antal dagen niet overschreden worde. 

40_ het vuile linnen, de benoodigdhtden 
voor dageiijksch gebruik en de voorwerpen van 
de bemanning en van de passagiers, welke 
volgens het oordeel van de sanitaire overheid 
der haven als besmet worden beschouwd, 
worden ontsmet ; 

5°. de gedeelten van het schip, die bewoond 
zijn geweest door choleralijders of die door de 
sanitaire overheid a.ls besmet beschouwd wor
den, moeten ontsmet worden ; 

6°. wanneer het a.an boord voorhanden 
drinkwater als verdacht wordt beschouwd, 
wordt het na ontsmetting uitgegoten, en als 
er gelegenheid toe is, door water van goede 
hoedanigheid vervangen. De sanitaire over
h eid kan het uitstorten van waterbailast in de 
haven verbieden, indien het water in eene 
besmette haven ingenomen is, tenzij ingeval 
van voorafgegane ontsmetting. 

Het in de haven la.ten loopen of werpen van 
menschelijke uitwerpselen, en van bij het 
schoonmaken gebruikt water, zonder vooraf
gaande ontsmetti.ng, kan verboden worden. 

28. V oor van clwlera verdaclae schepen 
gelden de maatregelen voorgeschreven bij 
art. 27, sub 10, 40, 50 en 6°. · 

Bemanning en passagiers ku nnen onderwor
pen worden a.an een toezicht, h etwelk den duur 
van vijf dagen niet mag te boven gaan, i ngaande 
op het tijdstip van aankomst van het schip. 
Het wordt aanbevolen gedurende hetzelfde 
tijdsverloop, het van boord gaan der bemanning 
te beletten, behalve om redenen van dienst. 

Mits de in de vorige alinea vermelde maat
regelen er niet door verzwaard worden, kan de 
sanitaire overheid voor zooveel noodig tot 
bacteriologisch onderzoek overgaan. 

De sanitaire overheid kan het uitstorten 
in de havens van in een besmette haven inge
nomen waterballast verbieden, tenzij het 
water v66raf ontsmet is. 

29. Clwleravrije schepen worden onmiddellijk 
tot het vrije verkeer toegelaten, onverschillig 
hoe hun gezondheidspas luidt. 

De eenige maatregelen, welke de overheid 
in de haven van aankomst ten hunnen opzichte 
kan voorschrijven, zijn die vermeld in art. 27, 
sub 10. 4° en 6°. De sanit a.ire overheid kan 
het uitstorten in de havens van in een besmette 
haven ingenomen waterballast verbieden, ten
zij het water vooraf ontsmet is. 

De bemanni.ng en de pass agiers kunnen, met 
het oog op hunnen gezo ndheidstoestand, 
onderworpen worden a.an een toezicht, hetwelk 
den duur van vijf dagen niet.mag overschr ijden, 
te rekenen van den dag wa.arop het so hip uit 
de besmette haven is vertrokken. 
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H et wordt aanbevolen, gedurende hetzelfde 
tijdsverloop het van boord gaan der bemanning 
te beletten, beha!ve om redenen van dienst. 

De bevoegde overheid in de haven van aan
k omst kan steeds een beeedigd bewijsstuk 
eischen van den scheepsgeneesheer, of bij diens 
ontstentenis van den gezagvoerder, de verkla
ring inhoudend, dat sedert het vertrek geen 
cholerageval aan b :iord is voorgekomen. 

D. M aatreyelen betrefjende de gele koorts. 

30. Met gele koorts besmette schepen zijn 
onderworpen aan de volgende behandeling : 

1 °. geneeskundig onderzoek ; 
2°. de zieken worden Z'lodanig ontscheept, 

dat zij voor den steek van muskieten beveiligd 
zijn, en behoorlijk afgezonderd ; 

3°. de overige personen kunnen eveneens 
ontscheept en van af de aankom.st aan een e 
waarneming ,,f een t Jezicht onderw:irp en 
worden, welke 6 dagen niet zal te b :iven gaan; 

4°. de schepen m'Jeten, z , oveel m Jgelijk, 
op 200 M. van de kust ankeren ; 

5°. indien mogelijk, wordt, v66r de lossing 
der goederen, a.an boord overgegaan tot de 
uitroeiing der muskieten. Indien dit niet 
mogelijk is, zal men a.lie noodige maatregelen 
treffen om te vermijden dat het voor de tossing 
gebruikte personeel besmet wordt. Dit per
soneel wordt onderworpen a.an een t oezicht 
van niet !anger dan zes dagen nadat de werk
zaa m.heden aan boord zijn gestaakt. 

31. Van gele koorts verdachte schepen 
worden onderworpen aan de in het vorige 
artikel, sub n°. 1, 4 en 5, vermelde maatregelen. 

De bemanning en de passagiers kunnen bo
vendien onderworpen worden a.an een toezicht 
van niet !anger dan zes dagen na de aankomst 
van het schip. 

32. De schepen, die vrij van gele koor ts 
zijn, worden na geneeskundig onder zoek, 
onmiddellijk tot het vrije verkeer toegelaten, 
onverschillig hoe hun gezondheidspas luidt . 

33. De maatregelen, bedoeld bij de ar tikelen 
30 en 31, betreffen slechts de landen, waar 
,,stegomya" bestaan. In de andere landen 
worden zij toegepast voor zoover de sanitaire 
overheid zulks noodig acht. 

E. B epalingen aan de drie ziekten ge1neen. 

34. De bevoegde overheid zal, bij de toe
passing der maatregelen opgesomd in de arti
kelen 22 tot 33 rekening houden met de aan
wezigheid van een geneesheer en ontsmet
tingstoestellen (ovens) aan boord der sohepen 
der drie bovengemeide categorieen. 

Wat de pest betreft, zal zij eveneens rekening 
houden met bet zich a.an boord bevinden van 
toestellen t er verdelging van ratten. 

De sanitaire overheden der Staten, die zic h 
op dat punt hebben verstaan, zullen onbesmette 
schepen, welke een in ' t bijzonder door hun 
land aangewezen geneesheer aan boord hebben , 
kunnen vrijst ellen van bet geneeskundig 
onderzoek en van andere maatregelen. 

35. Bijzondere maatregelen - en bepaal
delijk wat de cholera betreft het bacteriologisch 
onderzoek - kunnen warden voorgeschreven 
ten opziohte van elk schip dat zich in slec hten 
hygienischen toestand bevindt of we! t en 
opzichte van overvolle schepen. 

36. Het staat aan elk schip, dat weigert 
zich te onderwerpen a.an de door de haven
overheid, krachtens de bepalingen dezer 
overeenkomst, opgelegde verplicht ingen, vrij, 
weder zee te kiezen. 

Het kan vergunning verkrijgen zijne goe
deren te lossen, nadat de noodige voorzorgs
maatregelen genomen zijn, t e weten : 

1°. afzondering van schip, bemanning en 
pas.sagiers ; 

2°. wat pest betreft, verzoek om inlichting 
omtrent bet voorkomen van ongewone sterfte 
onder de ratten ; 

3°. wat cholera aangaat , vervanging van 
bet aan boord voorhanden d rinkwater, wanneer 
dit als verdacht beschouwd wordt, door water 
van goede hoedanigheid. 

Het kan eveneens vergunning verkrijgen 
de reizigers, die daartoe bet verzoek doen, te 
ontschepen, op voorwaarde dat zij zich onder
werpen aan de door de plaatselijke overheid 
voorgeschreven maatregelen. 

37. Schepen, die uit een besmet te haven 
komen en die in een haven van een der con -, 
tracteerende Staten onderworpen zijn geweest 
a.an afdoende sanitaire maatregelen, zullen 
bij hnnne aankomst in eene andere haven, 
of deze al dan niet tot hetzelide land be
noort, niet andermaal aan deze maatregelen 
onderworpen worden, mits zich sedert dien 
niets heeft voorgedaan, dat de toepassing der 
hierboven bedoelde sanitaire maatregelen ver
eischt en zij niet in eene besmette haven zijn 
binnengeloopen. 

Het schip dat, zonder met den wal in ge
meenschap te zijn geweest, uitsluitend passa
giers en hnnne reisgoederen, benevens de 
brievenmaal ontscheept, of uitsluitend de 
brievenmaal of passagiers, al dan niet in b et 
bezit van bagage, inscheept, die noch met de 
haven, noch met een besmet ten kring gemeen-
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schap hebben gehad wordt niet geacht de 
haven aangedaan te hebben. Indien bet gele 
koorts betreft moet het schip zich bovendien 
zooveel mogelijk - en minstens 200 meter 
- van de kusten verwijderd houden om het 
aan boord komen van muskieten te beletten. 

38. De havenoverheid, die de sanitaire 
maatregelen toepast, reikt telkenmale, wan
neer dit aangevraagd wordt, aan den gezag • 
voerder, aan den reeder of aan zijn agent een 
bewijsstuk uit, hetwelk den aard der maat
regelen en de redenen, waarom zij zijn toegepast, 
vermeldt. 

39. De met een besmet schip aangekomen 
passagiers hebben bet recht van de sanitaire 
overheid der haven een verklaring te verlangen 
vermeldende den dag hunner aankomst en 
de maatregelen waaraan zij, alsmede hunne 
reisgoederen, zijn onderworpen. 

40. Kustvaartuigen zullen bet onderwerp 
uitmaken van eene door de daarbij betrokken 
landen gemeenschappelijk vast te stellen 
bijzondere regeling. 

/ a. een geregelde, geneeskundige haven
I dienst en een bestendig geneeskundig toezicht 

op den gezondheidstoestand der scheepsbe
manningen en der havenbevolking ; 

b. materieel voor bet verv-0er der zieken 
en lokaliteiten, geschikt om hen af te zonderen, 
zoomede om verdachte personen waar te nemen; 

c. de noodige inrichtingen voor eene doel-
matige ontsmetting en werkplaatsen voor 

I 
onderzoekingen van bacteriologischen aard ; 

d. een dienst bestemd om voor verschaffing 
van zuiver drinkwater in de haven te zorgen. 
alsmede voor de toepassing van een stelsel, 
dat de meest mogelijke zekerheid oplevert 
voor het verwijderen van afval en uitwerpselen. 

1 
44. Voor de behandeling der herkomsten 

, van een land wordt den contracteerenden 
I Staten eveneens aanbevolen, rekening te 

houden met de maatregelen, die dit land geno
men heeft om de besmettelijke ziekten te 
bestrijden en de overbrenging naar bet buiten
land ervan te beletten. 

41. De Regeeringen der Oeverstaten van , 
oonzelfde zee kunnen, rekening houdende met Maatregel.en aan de landgrenzen. R eizigers. 

AFDEELING IV. 

de bijzondere Jigging dier Staten en ten einde Spoorwegen. Grensstreken. . W aterwegen. 

de toepassing der door de overeenkomst 45. Landquarantaines mogen niet worden 
voorgeschreven sanitaire maatregelen meer ingesteld. Alleen personen, die verschijnselen 
afdoend en minder hinderlijk te maken onder van pest, cholera of gele koorts vertoonen kun-
elkander bijzondere schikkingen treffen. nen worden aangehouden aan de grenzen. 

42. Het is wenschelijk, dat het aantal Dit beginsel beperkt niet bet recht van 
havens, voorzien van eene voldoende inrich- iederen Staat om zoo noodig een gedeelte 
ting en voldoende hulpmiddelen, om een schip, zijner grenzen te sluiten. · 
in welken gezondheidstoestand bet zich ook 46. Het is van belang, dat de re1z1gers 
bevinde, op te nemen, voor elken staat even- wat den staat hunner gezondheid betreft aan 
rnclig is aan de belangrijkheid van bet verkeer toezicht van bet spoorwegpersoneel worden 
en de scheepvaart. Onverminderd het recht, onderworpen. 
hetwelk de Regeeringen hebben, zich onderling 47. De tusschenkomst van een genees
te verstaan, om gemeenschappelijke sanitaire I kundige bepaalt zich tot een onderzoek der 
stations in te richten, moet elk land minstens reizigers en tot bet verleenen van hulp aan de 
een der havens van bet kustgebied van elk zieken. Wanneer dit onderzoek plaats heeft, 
zijner zeeen van deze inrichting en van deze zal dit zooveel mogelijk met bet onderzoek der 
hulpmiddelen voorzien. reisgoederen samenvallen, zoodat de reizigers 

Bovendien wordt aanbevolen, dat alle groote zoo kort mogelijk worden opgehouden. Alleen 
zeehavens zoodanig zijn ingericht, dat ten de personen, <lie zichtbaar ongesteld zijn, 
minste de onbesmette schepen dadelijk bij worden onderworpen aan een grondig genees
hunne aankomst de voorgeschreven sanitaire kundig onderzoek. 
maatregelen kunnen ondergaan, en te dien 48. Zoodra re1z1gers, komende uit een 
einde niet naar eene andere haven gezonden besmette plaats, op hunne bestemming ziju 
behoeven te worden. 

1 

aangekomen, zou· bet van bet hoogste nut zijn, 
De Regeeringen zullen bekend maken, welke hen aan een toezicht te onderwerpen, hetwelk, 

havens bij hen openstaan voor herkomsten van I te rekenen van den dag van hun vertrek, den 
met pest, cholera of gele koorts besmette I duur van vijf dagen niet zou mogen overschrij 
havens en in bet bijzonder, welke havens den, indien bet pest of cholera betreft en van 
openstaan voor besmette of verdachte schepen. zes dagen in geval van gele koorts. 

43. Het verdient aanbeveling dat in groote 49. De Regeeringen behouden zich het 
zeehavens gevestigd worden : recht voor, bijzondere maatregelen te treffen 
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ten opzichte van zekere kla en van personen, 
met name ten opzichte van zigeuners en 
landloopers, zoomede van landverhuizers en 
van personen die in grootere getale te zamen 
reizen of de grens overtrekken. 

50. De voertuigen, bestemd voor het 
vervoer van reizigers, van de post en van de 
reisgoederen kunnen aan de grenzen niet worden 
aangehouden. 

In geval een der voertuigen besmet is of 
zich daarin pest. of choleralijders hebben 
bevonden, zal het van den trein gehaa.kt wor
dan om zoo spoedig mogelijk ontsmet te worden. 

Hetzelfde geldt voor de goederenwagens. 
51. Het nemen van maatregelen betref. 

fende het overschrijden der grens door het 
personeel van den spoorweg en der posterijen 
behoort tot de bevoegdheid der betrokken 
besturen. Zij zullen z66 beraamd worden, 
dat zij den dienst niet belemmeren. 

52. De regeling van het grensverkeer en 
van de met dat verkeer samenhangende vra
gen, alsmede het nemen van bijzondere maat
regelen van toezicht, moet overgelaten worden 
aan bijzondere schik.kingen tus chen aan el
kander grenzende Staten. 

53. Aan de Regeeringen der Oeversta.ten 
moet worden overgelaten, bij afzonderlijke 
overeenkomsten, de sanitaire maatregelen 
voor de waterwegen vast te stellen. 

TITEL II. 

Bij zondere bepalingen voor de landen van het 
Oosten en Verre Oosten. 

lU'DEELING I. 

JJI aalre,gelen in de bwnette havens bij het vertrek 
de:r schepen. 

54. Ieder die passage neemt aan boord van 
een schip, de leden der bemanning inbegrepen, 
moet op het oogenblik der inscheping, over 
dag, afzonderlijk aan wal onderzocht worden, 
gedurende den daarvoor benoodigden tijd, 
door een daartoe door de openbare overheid 
aangewezen geneesheer. De consulaire over
heid van het schip kan bij dat onderzoek 
tegenwoordig zijn. 

In afwijking van deze bepaling kan het ge
neeskundig onderzoek te Alexandrie en te 
Port-Sa\d a.an boord plaats hebben, wanneer 
de plaatselijke sanitaire overheid dit nuttig 
oordeelt, onder voorbehoud dat de passagiers 
3de klasse daarna geen vergunning meer zullen 
verkrijgen van boord te gaan. Dit genees
kundig onderzoek kan des nachts geschieden, 

I 

wat a.angaat de pa.ssagiers lste en 2de klasse' 
doch niet bij de passagiers 3de klasse. 

AFDEELI TO II. 

M aatregelen met betrekking tot de gewone uit 
noordelijke besmette havens komende schepen, 
welke bij den ingang van het Suezkanaal of in 

Egyptische havens aankomen. 

55. Gewone onbesmette schepen, komende 
uit eene met pest of cholera besmette haven 
van Europa of van het bekken der l\fiddelland
sche zee, die het Suezkanaal wenschen door te 
varen, zullen dit lnlllnen doen in quarantaine. 
Zij zetten hun tocht onder eene vijfdaagsche 
waarneming voort. 

56. Gewone onbesmette schepen, die Egypte 
willen aandoen, zullen zich te Alexandrie of 
te Port-Said kunnen ophouden, alwaar de 
reizigers den vijfdaagschen waarnemingstijd 
zullen voltooien, hetzij aan boord, hetzij in 
een sanitair station volgen~ de beslissing van 
de plaatselijke sanitaire overheid. 

57. De maatregelen, waaraan besm.ette en 
verdachte schepen zullen onderworpen zijn, die 
uit een door pest of cholera besmette haven 
van Europa of van de kusten der Middellandsche 
zee komen en een der havens van Egypte 
wenschen aan te doen of het Suezkanaal door 
te varen, zullen door den Egyptischen Gezond
heidsraad worden vastgesteld in overeenstem
ming met de bepalingen dezer overeenkomst. 

De reglementen, welke deze maatregelen 
voorschrijven, moeten, om ten uitvoer te 
kunnen worden gelegd, worden goedgekeurd 
door de in den Raad vertegenwoordigde J\fo. 
gendheden. 

Die reglementen zullen het stel der voorschrif
ten nopens de behandeling van schepen, pas
sagiers en goederen vastleggen en moeten zoo 
spoedig mogelijk worden aangeboden. 

lU'DEELING III. 

.ill aatre,gelen in de Roode Z ee. 

A. Maatregelen met betrekking tot de 
gewone schepen, die uit het Zuiden 
komen en zich in de havens der Roode 
Zee vertoonen of op weg zijn naar de 
Middellandsche Zee. 

58. Ongeacht de algemeene bepalingen, 
die het onderwerp uitmaken van afdeeling III 
van hoofdstuk 2 van titel I, betreffende de 
indeeling en de behandeling der besmette, 
verdachte of onbesmette schepen, zijn de 
bijzondere voorschriften, vervat in de nagenc em
de artikelen, toepasselijk op de gewone schepen, 
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die uit het Zuiden komen en de Roode Zee 
binnenva.ren. 

59. Onbesmette schepen zullen vijf volle 
dagen te voren de la.a.tste besmette haven 
moeten verlaten hebben of we! onder waa.rne
ming moeten blijven totdat sedert hun ver
trek uit die haven vijf volle dagen verstreken 
zijn. 

Zij zullen het Suezkanaal in quarantaine 
mogen doorva.ren en de Middellandsche Zee 
binnenkomen onder voortzetting der boven

gemelde vijfdaagsche waa.rneming De schepen 
welke een geneesheer en een ontsmettingsoven 
a.an boord hebben, zullen v66r de doorvaart 
in quarantaine niet ontsmet worden. 

60. Verdachte schepen worden op verschil
lende mjzen behandeld, naa.r gela.ng zij al of 
niet een geneesheer en een ontsmettings
toestel (oven) a.an boord hebben. 

a. De schepen ·met een geneesheer en een 
ontsmettingstoestel ( oven) a.an boord, en die 
a.an de desbetreffende voorwaarden voldoen 
mogen het Suezkanaal in quarantaine door- I 
varen met inachtneming van de voorschriften 
van het reglement van doorvaart. 

b. De andere verda.chte schepen , welke 
noch geneesheer, noch ontsmettingstoestel 
(oven) a.an boord hebben, worden, alvorens 
in qua.rantaine te mogen doorvaren, opgehouden 
te Suez of a.an de Brennen van Mozes gedurende 
den tijd, die noodig is om de voorgeschreven 
ontsmettingsmaatregelen uit te voeren, en 
zich van den gezondheidstoestand van het 
schip te overtuigen. 

Mailbooten of in het bijzonder voor het 
vervoer van passagiers ingerichte vaa.rtuigen, 
zonder ontsmettingtoe tel (oven), doch met 
een geneesheer a-an boord, zullen tot de door
vaart in quarantaine worden toegelaten, 
indien de plaatselijke overheid door een ambte
lijk onderzoek de over tuiging heeft gekregen 
dat de gezondheids- en ontsmettingsvoorzorgen 
behoorlijk toegepast zijn, hetzij op de plaats 
van vertrek, hetzij gedurende den overtocht. 

Mailbooten of in het bijzonder voor het 
vervoer van passagiers ingerichte vaartuigen, 
zonder ontsmettingstoestel ( oven) doch met 
een geneesheer a.an boord, zullen, indien het 
laatste geval van pest of cholera. minstens 
zeven dagen te voren is voorgeko men, en de 
gezondheidstoestand van het schip bevre
digend· is, t,e Suez tot het vrije verkeer kunnen 
worden toegelaten, zoodra de voorgeschreven 
behandeling is afgeloopen. · 

De passagiers, bestemd voor Egypte, van 
een schip waarop zich gedurende een termijn 

1921. 

van minder dan zeven dagen gcen ziektegeval 
tijdens de reis heeft voorgedaan, worden ont
scheept in eene door den Raad van Alexandrie 
aangewezen inrichting en gedurende den tijd, 
noodig om de waarneming van vijf dagen· te 
voltooien, afgezonderd. Hun vuil linnen en 
hunne reisbenoodigdheden worden ontsmet. 
Daama worden de passagiers tot het vrije 
verkeer toegelaten. 

De schepen, waarop zich gedurende een 
termijn van minder dan zeven dagen geen 
ziektegeval tijdens de reis heeft voorgedaan, 
welke in Egypte tot het vrije verkeer wenschen 
te worden toegelaten, worden opgehouden in 
een door den Raad van Alexandrie aangewezen 
inrichting, gedurende den tijd noodig om de 
waarneming van vijf dagen te voltooien ; zij 
ondergaan de maatregelen, voorgeschreven 
voor verdachte schepen. 

Wanneer de pest of de cholera zich uitsluitend 
ender de bemanning heeft voor~edaan, wordt 
slechts het vuile linnen der bemanning, doch 
dan ook al dat vuile linnen ontsmet ; eveneens 
worden de verblijven der bemanning ontsmet. 

61 . De besmette schepen worden verdeeld 
in schepen met geneesheer en ontsmettingstoe
stel (oven), en schepen zonder geneesheer, 
en zonder ontsmettingstoestel (oven). 

a. De sch epen zonder geneesheer en zonder 
ontsmettingstoestel (oven) zullen worden 
opgehouden aan de Brennen van Mozes 1 ; 

de personen, die verschijnselen van pest of 
cholera vertoonen, worden ont cheept en 
afgezonderd in een ziekenhuis. De ontsmetting 
heeft op volledige wijze plaats. De overige 
passagiers worden ont cheept en in zoo klein 
mogelijke groepen op zoodanige wijze afge
zonderd, dat, indien de pest of de cholera zich 
mocht uitbreiden, alien gezamenlijk niet van 
een bepaalde groep afha.nkelijk zijn. Het 
vuile linnen, de benoodigdheden voor dage
lijksch gebruik, de kleederen van bemanning 
en passagiers worden evenals het schipontsmet 

Hierbij is geen sprake van het lessen der 
goederen, doch a.Ileen van de ontsmetting van 
het gedeelte van het schip, dat besmet is ge
worden. 

De passagiers zullen gedurende vijf dagen 
verblijven in eene door den gezondheids-, zee
en qurantaine-raad van Egypte aangewezen 

1 De zieken worden zooveel mogelijk ont
s cheept aan de Brennen van Mozes; de overige 
personen kunnen de waarneming ondergaan 
in een sanitair station aangewezen door den 
gezondheids- zee- en quarantaine-raad van 
Egypte (lazaret der loodsen). · 

10 
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Wanneer de ontsmetting van bet gedeelte 
of de afdeeling van het schip, waarin de door 
pest of cholera aangeta.ste personen verblijf 
hebben gehouden, niet mogelijk is, zonder de 
verdacht verklaarde personen te ontschepen, 

i zullen die personen of worden ove,·gebracht 

I na-ar een in het bijzonder daartoe bestemd 
vaartuig, of ontscheept en gehuisvest worden 
in bet sanitair station, geheel buiten aanraking 

inrichting. Zoo de gevallen van pest of van , 
cholera verscheidene dagen geleden zijn voor
gekomen, zal de duur der afzondering verkort 
worden. Deze duur zal afhangen van bet 
tijdstip der genezing, van den dood of de 
a.fzondering van den laatsten zieke. Zoodat, 
indien bet laatste geval van pest of cholera 
sedert zes dagen geeindigd is met de genezing 
of met den dood, of dat de laatste zieke ge
durende zes dagen afgezonderd zal geweest 
zijn, de waarneming een dag zal duren ; indien 
er slechts vijf dagen verloopen zijn, zal de 
waarneming t wee dagen duren ; indien er 
slechts vier dagen verloopen zijn zal de waar
neming drie dagen duren ; indien er slechts 
drie dagen verloopen zijn, zal de waarnemihg 
vier dagen duren ; indien er slechts twee dagen 
of een dag verloopen _zijn, zal de waarneming 
vijf dagen duren. 

b. De schepen met geneesheer en ontsmet
tingstoestel (oven) worden aan de Bronnen van 
Mozes opgehouden. De scheepsdokter moet 
onder eede verklaren, welke personen aan boord 
verschijnselen van pest of cholera vertoonen. 
Deze zieken worden ont cheept en afgezonderd. 

Na de ontscheping van die zieken, moet bet 
vuile linnen van de overige passagiers, hetwelk 
de sanitaire overheid als gevaarlijk zal beschou
wen, alsmede dat van de bemanning, aan 
boord ontsmet worden. 

Indien de pest of de cholera zich uitsluitend 
onder de bemanning voorgedaan heeft, zal de 
ontsmetting van bet linnen zich slechts uit
strekken tot bet vuile linnen der bemanning en 
bet linnen in de verblijven van bet scheepsvolk. 

De scheepsdokter moet eveneens onder 
eede aanwijzen bet gedeelte of de afdeeling van 
bet schip en de afdeeling van bet ziekenverblijf 
waarheen de zieke of zieken vervoerd zijn. 

Hij moet eveneens onder eede verklaren, 
welke personen met den pest- of choleralijder 
in aanraking geweest zijn, sedert de ziekte 
zich bet eerst openbaarde, hetzij in recht
streeksche aanraking, hetzij in a-anraking met 
voorwerpen, die besmet zou.den kunnen zijn. 
Alleen die personen zullen als verdacht be
schouwd worden. 

Het gedeelte van bet schip of bet scheeps
ni.im en de ziekenboeg, waarheen de zieke of 
zieken overgebracht zijn, zullen volledig 
ontsmet worden. Onder ,,gedeelte van het 
schip" verstaat men de hut van den zieke, 
de aangrenzende hutten, den gang na.ar deze 
hutten, bet dek en de gedeelten van bet dek, 
waarop de zieke of zieken verblijf mochten 
hebben gehouden. 

met de zieken, die in het ziekenhuis moeten 
worden opgenomen. 

De duur van dit verblijf, op het vaartuig 
of aa.n we.I, voor de ontsmetting, zal zoo kort 
mogelijk zijn en mag den duur van 24 uren 
niet te boven gaan. 

De verdachten zullen, hetzij op bun schip, 
hetzij op bet daartoe bestemde va.artuig, eene 
waarneming ondergaan, waarvan de duur zal 
verschillen naar gelang der gevallen en binnen 
de termijnen bedoeld in de 38 a.linea van para.
graaf a. 

De tijd, 
bewerking, 
begrepen. 

vereischt voor de voorgeschreven 
is in den duur der waarneming 

Doorvaart in qua.rantaine ka.n v66r het ver
loop van de bier bovenaangeduide tijdruimten 
worden toegesta.an, wanneer de sanitaire 
overheid zulks doenlijk acht ; in ieder geval 
za.l zij na alloop der ontsmetting worden toege
staan, indien het schip behalve de zieken, 
ook de hierboven als ,,verda.cht" aangeduide 
personen achterlaat. 

Een op een ponton geplaatste ontsmettings -
oven zal langs zijde van het schip mogen komen 
ten einde de ontsmetting te bespoedigen. 

De besmette schepen, die in Egypte tot het 
vrije verkeer wenschen te worden toegelaten, 
worden vijf dagen aan de Bronnen van Mozes 
opgehouden ; bovendien worden er dezelfde 
maatregelen op toegepast, die voorgeschreven 
zijn voor besmette schepen welke in Europa. 
komen. 

B. Maatregelen, betreffende de gewohe 
schepen, die ten tijde van bedevaarte;;_ 
nit besmette havens van den Hedjaz 
komen. 

62. Wanneer gedurende den tijd van de 
bedevaart naar Mekka, de pest of de cholera 
in den Hedjaz heerscht, worden schepen, die 
van den Hedjaz of eenig ander dee! der Ara
bische kust van de Roode Zee komen, zonder 
aldaar bedevaartgangers of dergelijke bij 
talrijke groepen reizende menschen ingescheept 
te hebben en die gedurende de reis geenerlei 
verdacht geval aan boord hebben gehad, 
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gerangschikt in de afdeeling der gewone 
verdachte schepen. Zij worden onderworpen 
aan de voor deze schepen voorgeschreven 
voorzorgsmaatregelen en behandeling. 

Zoo zij voor Egypte bestemd zijn, ondergaan 
zij in eene door den gezondheids-, zee- en 
quarantaineraad aangewezen inrichting, eene 
waarneming van vijf dagen, te rekenen van 
den dag van vertrek, voor cholera zoowel als 
voor pest. Bovendien worden zij nog aan 
alle maatregelen, voorgeschreven voor ver
dachte schepen, (ontsmetting, enz.) onder
worpen, en worden zij niet tot het vrije verkeer 
toegelaten, dan na een geneeskundig onderzoek 
met gunstigen uitslag. 

Indien deze schepen gedurende den overtocht 
verdachte gevallen hebben gehad, zullen zij bij 
de Bronnen van Mozes onderworpen worden aan 
eene waarneming, welke vijf dagen zal duren, 
onverschillig of het pest dan we! cholera is. 

AFDEELING IV, 

Regeling van het toezicht en de ontsmetting te 
Suez en aan de Brannen van Mozes . 

63. Het bij de reglementen voorgeschreven 
geneeskundig onderzoek wordt voor elk te 
Suez aankomend schip door een of meer 
geneesheeren van het sanitair station ge
houden ; dit zal voor de herkomsten van door 
pest of cholera besmette havens overdag ge
schieden. Het kan zelfs des nachts plaats 
hebben op de van electrische verlichting voor
ziene schepen, welke het kanaal wenschen 
door te varen, mits de plaatselijke sanitaire 
overheid de zekerheid heeft, dat de verlichting 
voldoende is. 

64. Er zullen aan het sanitair station te 
Suez minstens zeven geneesheeren verbonden 
zijn, een hoofdgeneesheer, zes geneesheeren. 
Zij moeten van een regelmatig diploma voor
zien zijn en bij voorkeur gekozen worden uit 
die geneesheeren, welke een bijzondere prac. 
tische studie van epidemiologie en bacteriologie 
hebben gemaakt. Zij worden benoemd door 
den Minister van Binnenlandsche Zaken, op 
voordracht van dengezondheids • ,zee- en quaran
taine-raad van Egypte. Zij ontvangen eene 
j aarwedde, welke voor zooveel betre~ de zes 
geneesheeren geleidelijk kan opklimmen van 
acht duizend francs tot twaalf duizend francs, 
en voor den hoofdgeneesheer van twaalf 
duizend tot vijftien duizend francs. 

Indien de geneeskundige dienst nog onvol
doende mocht zijn, kan men zijn toevlucht 
nemen tot de officieren van gezondheid van de 
zeemacht der verschillende Staten ; deze 

geneesheeren staan onder het geza.g van den 
hoofdgeneesheer van het sanitair station. 

65. Een korps sanitaire opzichters is belast 
met het toezicht op en met de zorg voor de 
richtige uitvoering der voorzorgsmaatregelen, 
toegepast in het kanaal van Suez, in de inrich
ting aan de Bronnen van Mozes en te Tor. 

66. Dit korps bestaat uit tien opzichters. 
Het wordt samengesteld uit oud-onderoffi

cieren der legers en vloten van Europa en Egyp
te. De opzichters worden aangesteld, nada.t 
den raad van hunne geschiktheid is gebleken,. 
overeenkomstig het bepaa.lde bij artikel 14-
van het Khediviaa.l besluit va.n-19 Juni 1893. 

67. De opzichters worden verdeeld in twee 
klassen: 

de lste klasse omvat 4 opzichters ; 
de 2de klasse omvat 6 opzichters. 
68. De jaarlijksche bezoldiging der op-

zichters bedra.agt voor : 
de lste klasse, van 160 Eg. P. tot 200 Eg. P. ; 
de 2de klasse, van 120 Eg. P. tot 168 Eg. P.; 
met geleidelijke opklimming totdat het 

voor iedere klasse vastgestelde hoogste bedrag 
bereikt za.l zijn. 

69. De opzichters dragen het karakter 
van dienaren van het openba.ar geza.g, met 
het recht de hulp van den sterken arm in te 
roepen, ingeval van inbreuk op de reglementen 
betreffende den sanitairen dienst. 

Zij staan onder de rechtstreeksche bevelen 
van het hoofd van de inrichtingen van de 
sanitaire overheid te Suez of te Tor. 

AFDEELING V. 

Doorvaart in quarantaine door het Kanaal vdn 
Suez. 

70. De doorvaart in quara.ntaine wordt 
toegestaan door de sanitaire overheid te Suez. 
De Raad wordt er onmiddellijk mede in kennis 
gesteld. 

In twijfelachtige gevallen beslist de Ra.ad. 
71. Zoodra de toestemming, bedoeld in 

het voorgaai:J.d artikel, verleend is, wordt er 
onmiddellijk een telegram gezonden aa.n de 
daartoe door iedere Mogendheid aangewezen 
overheid. De verzending van het telegra.m 
geschiedt op kosten van het schip. 

72. Iedere Mogendheid zal strafbepalingen 
vaststellen tegen die vaartuigen, welke met 
afwijking van den door den gezagvoerder 
opgegeven koers zonder geldige redenen, 
eene der havens van het grondgebied van die 
Mogendheid mochten aandoen. Eene uit
zondering zal gemaakt worden in gevallen 

10• 



1921 0 FEBRUARI. 148 

van overmacht en van binnenloopen in een I behoeften zal met de aan boord voorhanden 
noodha.ven. zijnde middelen behooren te geschieden. De 

73. Bij het geneeskundig onderzoek is de sjouwerlieden of alle andere personen, die 
gezagvoerder gehouden te verklaren of hij aan boord mochten gegaan zijn, zullen op de 
ploegen inlandsche stokers of loontrekkende quarantaineschuit afgezonderd worden Hunne 
ondergeschikten, in welke hoedanigheid ook, kleederen zullen daar de voorgeschreven ont
aan boord heeft, die niet op de monsterrol of smetting ondergaan. 
het daartoe dienende register zijn ingeschreven. 79. Wanneer het voor schepen, die in 
In het bijzonder worden a.an den gezagvoerder quarantaine doorvaren, onvermijdelijk is te 
van a.lie schepen die Suez aandoen en uit het Port-Said kolen in te nemen, moeten zij dit 
Zwden komen, de volgende, onder eede te doen op een door den Gezondheidsraad aan te 
beantwoorden, vragen gesteld : wijzen plaats, waar de afzondering en het ge-

Hebt gij helpers, stokers of andere man- zondheidstoezicht voldoende verzekerd zijn. 
schappen, die niet op de monsterrol of in het Het stuwen van kolen zal door werklieden uit 
bijzonder register zijn ingeschreven ? de haven mogen geschieden, indien aan boord 

Van welken landaard zijn zij ? Wan,r hebt gij der schepen een afdoend toezicht op die werk-
ze aan boord genomen ? zaamheden mogelijk is, en iedere aanraking 

De geneesheeren van den sanitairen dienst 
I 

met opvarenden kan worden vermeden. Des 
moeten zich van de aanwezigheid van die I nachts zal de plaats der werkzaamheden 
helpers vergewissen, en zoo zij bemerken dat electrisch verlicht moeten worden. 
de helpers niet voltallig aanwezig zijn, zorg- 80. De loodsen, de bedienaren der electrische 
vuldig de oorzaak van deze afwezigheid nagaan. toestellen, de beambten der maatschappij en 

74. Een sanitair ambtenaar en twee sani- de sanitaire opzichters zullen te Port-Said 
ta.ire opzichters komen aan boord. Zij moeten ontscheept worden bwten de haven tusschen 
het schip tot Port-Said vergezellen. Aan hen de hoofden en vandaar recht streeks naar de 
is opgedragen elke gemeenschap met het schip quarantaine-schwt overgebracht worden, waar 
gedurende de vaart door het Kana.al te beletten hunne kleederen, indien dit noodig geacht 
en te waken voor de naleving der voorgeschreven wordt, ontsmet worden. 
maatregelen gedurende die doorvaart. 81. V oor de hieronder aangeduide oorlogs-

75. Elke in-, ont- en overscheping van schepen gelden, wat hun doortocht door het 
passagiers en van goederen is verboden op de Suezkanaal betreft , de volgende bepalingen. 
reis door het Kana.al van Suez tot Port-Said. Zij worden door de quarantaine-overheid 
Evenwel kunnen de passagiers zich te Port- als onbesmet beschouwd op vertoon van eene 
Said in quarantaine inschepen. door de scheepsdokters afgegeven verklaring, 

76. De schepen, die in quarantaine door- mede-onderteekend door den Bevelvoerder, 
va.ren, moeten de reis van Suez tot Port-Said waarin onder eede verklaard wordt : 
afleggen zonder te stoppen op de wisselplaatsen. a. dat er aan boord, hetzij bij het vertrek, 

Ingeval van vastraken of wanneer het hetzij gedurende de reis geen geval van pest 
stoppen op een wisselplaats niet te vermijden of cholera is voorgekomen; 
is, zullen de noodige werkzaamheden door het b. dat een nauwkeurig onderzoek van alle 
personeel ,an het schip verricht en daarbij zich aan boord bevindende personen, zonder 
elke gemeenschap met het personeel der uitzondering, heeft plaats gehad, binnen 
Suezkanaalmaatschappij vermeden moeten wor- twaalf uren voor de aankomst in de Egyptische 
den. haven, en dat daarbij geen gevallen dezer 

77. Het overbrengen van troepen, in ziekten ontdekt zijn. 
verdachte of besmette schepen, welke in qua- Deze schepen zijn vrijgesteld van het ge
rantaine doorvaren, mag door het kanaal neeskundig onderzoek, en worden omniddellijk 
a lleen bij dag geschieden. tot het vrije verkeer toegelaten, mits sinds 

Indien zij des nachts in het kanaal moeten hun vertrek uit de laatste besmette haven, 
blijven, zullen zij in het meer Timsah of in het vijf voile dagen verloopen zijn. 
Groote Meer moeten ankeren. De schepen, ten opzichte waarvan het be-

78. Het verblijven in de haven van P ort- doelde tijdsverloop niet verstreken is, kunnen 
Sa.id is verboden voor schepen, die in qua- bet ka.naal in quarantaire doorvaren, zonder 
rantaine doorvaren, behalve in de gevallen geneeskundig onderzoek, mits zij het boven 
vermeld in de artikelen 75, alin. 2, en 79. gemelde getuigschrift aan de quara.ntaine-

Het innemen van levensmiddelen en scheeps- overheid overleggen. 
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De quarantaine-overheid heeft desniettemin 
het recht door hare ambtenaren het genees
kundig onderzoek aan boord der oorlogsschepen 
te doen plaats hebben, telkenmale a.ls zij dit 
noodig oordeelt. 

De verdachte of besmette oorlogsbodems 
zijn onderworpen aan de van kracht zijnde 
voorschriften. 

Als oorlogsbodems worden slechts beschouwd 
de gevechtseenheden. Schepen voor troepen
vervoer en hospitaalschepen worden a\s ge
wone schepen beschouwd. 

82. De gezondheids-, zee- en quaranto.i.ne
raa.d van Egypte is bevoegd het vervoer per 
spoorweg op Egyptisch grondgebied van de 
brievenmalen en het doorreizen der gewone 
passagiers, komende uit besmette lo.nden, in 
quarantaine-treinen te regelen onder de voor
waarden bepaald in bijlage I. 

AFDEELING VI. 

Sanitaire rnaatregelen in de Perzische Golf. 

83. De sani.taire regeling, zooals zij door de 
artikelen dezer overeenkomst is va.stgesteld 
zal, wat de schepen betreft, die de Perzische 
Golf bi.nnenvaren, door de sanitaire overheden 
der havens van aankomst worden toegepast. 

Deze regeling is, wat de classeering der 
schepen en hunne behandeling in de Perzische 
Golf betreft, aan de volgende drie reserves 
onderworpen. 

1 °. Het. toezicht op de passagiers en op de 
bemanning zal steeds vervangen worden door 
een waarneming van denzelfden duur. 

20. De onbesmette schepen zullen niet t ot 
het vrije verkeer worden toegelaten dan op 
voorwaarde, dat vijf voile dagen verloopen 
zijn sinds het tijdstip van vertrek uit de 
laatste besmette haven. 

30_ Wat de verdachte schepen betreft, 
zal het oponthoud van vijf dagen voor de 
waa.meming van bemanning en pa.ssagiers 
gerekend worden van het oogenblik, waa.rop 
geen geval van pest of cholera meer a.an boord 
voorkomt. 

TITEL III. 

Bijzondere bepallngen voor de bedevaarten. 

HOOFDSTUK I . 

haven van inscheping niet met pest of cn01era 
besmet is. 

85. Wanneer zich gevallen van pest of 
cholera in de haven voordoen, geschiedt de 
inscheping aan boord der pelgrimsschepen niet, 
v66rdat de personen groepsgewijze aan een 
waarneming zijn onderworpen, waa.rdoor het 
mogelijk is zekerheid te verkrijgen dat geen 
hurmer door pest of cholera is a.angetast. 

Elke Regeering heeft de vrijheid bij de ui.t
voering van dezen maatregel rekening te houden 
met de plaatselijke verhoudingen en omstandig
heden. 

86. Indien de pla.atselijke omstandigheden 
het toelaten, zijn de pelgrims verplicht te doen 
blijken, dat zij de strikt noodige middelen be
zi.tten om den pelgrimstocht te volbrengen, in 
het bijzonder dat zij in het bezit zijn van een 
pla.atskaart voor de terugreis. 

87. Alleen stoomschepen zijn toegelaten 
tot het vervoer van pelgrims in de groote vaart. 
Di.t vervoer i~ aan andere vaartuigen ver
boden. 

88. De pelgrimsschepen, die de kustvaart 
wtoefenen en bestemd zijn voor vervoer van 
korten duur, z. g. ,,Ku treizen" zijn onder
worpen a.an de voorschriften, vervat in het 
Bijzonder Reglement, toepasselijk op de bede
vaart naar den Hedjaz, dat door den Gezond
heidsraad van Constantinopel zal uitgevaardigd 
worden, in overeenstemming met de in deze 
overeenkomst nedergelegde beginselen. 

89. Als pelgri.msschip wordt niet beschouwd 
het vaartwg .dat, behalve zijne gewone passa
giers, waaronder de pelgrims der hoogere klas, en 
begrepen kunnen worden, minder pelgri.ms 
der laagste klasse aan boord neemt dan oon 
op de 100 ton bruto. 

90. Elk pelgrimsschip, hetwelk zich in 
Turksche wateren bevindt, moet zi.ch gedragen 
naar de voorschriften, vervat in het ,,Bijzonder 
Reglement toepasselijk op de bedevaart naa.r 
den Hedjaz", dat in overeenstemming met de 
in deze overeenkomst nedergelegde beginselen 
door den Gezondheidsraad van Constantinopel 
zal worden uitgevaardigd. 

91 . De gezagvoerder is geh~uden het ge
h eele bedrag te betalen der sanitaire rechten, 
welke van de pelgrims kunnengevorderd worden. 
Zij moeten begrepen zijn in den prijs van de 

Algemeene voorschriften. plaatskaart_ 
84. De bepalingen van art. 54 van titel II 92. De pelgrims, die zich ont- of inschepen 

zijn toepasselijk op personen en voorwerpen aan de sanitaire stations moeten, zooveel 
bestemd voor den Hedjaz of lrak-Arabi en• doenlijk, geen onderlinge aanraking h~bben 
die aan boord van een pelgrimsschip moeten op de plaatsen van ontscheping. 
ingescheept worden, zelfs dan wanneer de I De ontscheepte pelgrims moeten in het kamp 
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verdeeld worden in, uit een zoo gering mogelijk 
aantal personen bestaande, groepen. 

Zij moeten voorzien worden van goed drink
water, hetzij dit op de plaats zelve aanwezig 
zij of door distillatie verkregen worde. 

93. Indien er pest of cholera in den Hedjaz 
heerscht, worden de door de pelgrims medege
brachte levensmiddelen vernietigd als de 
sanitaire overhcid dit noodig oordee!t. 

HOOFDSTUK II. 

Pe/,grimsschepen. - Sanit,aire stations. 

MDEELING 1 

A/,gemeene inrichting der schepen. 

94. Het schip II1oet de pelgrims in het 
tusschendek kunnen bergen. Op het schip 
moet voor ieder persoon, de bemanning niet 
inbegrepen, van welken leeftijd ook, eene 
oppervlakte beschikbaar zijn van M2• 1.50, 
d, w. z. zestien vierkante Engelsche voeten 
met een tusschendekhoogte va.n ongeveer 
M. 1.80. 

Op schepen, welke de kustvaart uitoefenen, 
moet ieder pelgrim beschikken over een ruimte 
van tenminste 2 meter breedte langs de boorden 
va.n het schip. 

95. Aan elke zijde va.n bet schip moet op 
het dek een plaats afgezonderd zijn, welke aan 
het gezicht onttrokken en van een handpomp 
voorzien is om ten behoeve der pelgrims 
zeewater te kunnen verschaffen. Een van die 
pla.atsen moet uitsluitend voor vrouwen bestemd 
zijn. 

96. Het schip moet, behalve van de gemak- · 
ken ten dienste der bema.ning, voorzien zij n 
va.n watergemakken of va.n gemakken met een 
wa.terkraan, in eene verhouding van ten 
minste een dergelijke gelegenheid voor elke 
honderd ingescheepte personen. 

Er moeten uitsluitend voor vrouwen bestem
de gemakken zijn. Tusschendeks en in het 
ruim mogen geen gema.kken zijn. 

97. Het schip moet voorzien zijn van twee 
plaatsen, bestemd voor de eigen keuken der 
pelgrims. Het is a.an de pelgrims verboden 
elders vuur a.an te ma.ken, inzonderheid op 
het dek. • 

98. Er moeten voor het onderbrengen va.n 
zieken ziekenverblijven worden vrijgehouden, 
die in goeden staat van veiligheid en gezond
heid verkeeren. 

Zij moeten z66 gelegen zijn da.t de door 
besmettelijke .ziekten aangetaste personen, 
naar den aard der ziekte, afgezonderd kun nen 
worden. 

Het ziekenverblijf moet minstens 5 pCt. der 
ingescheepte pelgrims kunnen opnemen, naar 
reden van 3 M2• per hoofd. 

99. Elk schip moet de genees- en ontsmet
tingsmiddelen, alsmede de voorwerpen, noodig 
voor de verpleging der zieken, aan boord heb
ben. De reglementen voor dit soort schepen, 
door iedere Regeering uitgevaardigd, moeten 
den aard en de hoeveelheid der geneesmiddelen 

bepalen. 1 

Verpleging en geneesmiddelen worden den 
pelgrims kosteloos verstrekt. 

100. Elk schip, dat pelgrims inscheept, moc t 
een regelmatig tot de uitoefening der genees
kunde bevoegd verklaarden geneesheer aan 
hooril hebben, aangesteld door de Regeering 
van het, land, waartoe het schip behoort of door 
de Regeering van de haven, waar het schip 
pelgrims inneemt. Een tweede geneesheer 
moet a.an boord genomen worden zoodra het 
aantal door het schip vervoerde pelgrims de 
duizend te boven gaat. 

101. De kapitein is gehouden om aan boord 
op een zichtbare en voor de belanghebbenden 
t oegankelijke plaats aankondigingen aan te 
brengen, gesteld in de voornaamste talen der 
landen, waar de in te schepen pelgrims wonen, 

aanwijzende : 
1 °. de bestemming van het schip ; 
2°. den prijs der plaatskaarten ; 
3°. het voor elken pelgrim vastgeste!de 

dagelijksch rantsoen water en levensmiddelen; 
40_ de prijslijst der levensmiddelen, die 

niet onder het dagelijksch rantsoen begrepen 
zijn en afzonderlijk moeten betaald worden. 

102. De groote reisgoederen der pelgrims 
worden ingeschreven, genummerd en in het 
ruim geplaatst. De pelgrims mogen slechts 
de strikt noodige voorwerpen bij zich houden. 
De reglementen, door iedere regeering voor 
hare schepen gemaakt, zullen den aard, de 
hoevee!heid en de afmetingen dier voorwerpen 
bepalen. 

103. De voorschriften in Hoofdstuk I, 
Hoofdstuk II (afdeelingen I, II en III), alsook 
in Hoofdstuk III van dezen titel, zullen in 
den vorm van een reglement aangeplakt 
worden op een zichtbare en toegankelijke 
plaats op elk dek en tusschendek van ieder 
vaartuig dat pelgrirns vervoert, in de taal 
va.n het land, onder welks vlag het schip 
vaart,, alsook in de voornaamste talen der 

• 1 Het is wenschelijk dat elk schip voorzien 
zij van de voorn~,mste ziektewerende mid.delen, 
(pestserum, v!l.Ccine van haffkine enz.) 
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door de in te schepen pelgrilliB bewoonde 
landen. 

AFDEELING II. 

Maai,regelen te nemen voor het vertrek. 

104. De kapitein, of bij ontstentenis van 
den kapitein, de eigenaar of de agent van een 
pelgrillisschip, is gehouden Olli ten minste 
drie dagen v66r het vertrek van het schip 
aan het bevoegd gezag in de haven van vertrek 
kennis te geven van zijn voornemen Olli pel
grims in te schepen. In de aanleghavens is 
de kapitein, of bij gebreke van den kapitein, 
de eigenaar of de agent van het pelgrimsschip 
gehouden dezelfde verklaring twaalf uur 
v66r het vertrek van het schip af te Ieggen. 
Die verklaring moet inhouden den voorgenomen 
dag van vertrek en de be stemming van het 
schip. ·, 

105. Nadat de in het voorafgaand artikel 
voorgeschreven verklaring afgelegd is, gaat 
het bevoegd gezag voor rekening van den 
gezagvoerder over tot het onderzoek en de 
meting van het schip. De consulaire overheid 
van het land, onder welks vlag het schip 
vaart, kan dit onderzoek bijwonen. 

Tot het onderzoek alleen wordt overgegaan 
indien de gezagvoerder reeds voorzien is van 
een meetbrief, afgegeven door het bevoegde 
gezag van zijn land, tenzij er verdenking 
bestaat, dat het stuk niet meer in overeen
stemming is met den oogenblikkelijken toe
s tand van het schip. 1 

106. Het bevoegd gezag staat het vertrek 
van een pelgrimsschip slechts toe, nadat het 
zich er van overtuigd heeft : 

a. dat het schip in volkomen zindelijken 
titaat gebracht en zoo noodig on tslliet is ; 

b. dat het schip in staat is de reis zonder 
gevaar te ondernemen, dat het goed uitgerust, 
ingericht en gelucht is, dat het voorzien is 
van een voldoend aantal sloepen, dat het 
niets aan boord heeft dat schadelijk voor de 
gezondheid en gevaarlijk voor de veiligheid 
der passagiers is, of kan worden, dat het dek 
van hout, of van met hout bedekt ijzer is : 

1 De bevoegde overheid is op <lit oogenblik 
in Britsch-Indie een beambte (,,officer") tot 
dit doe! aangewezen door het plaatselijk gezag 
(native passenger Ships Act. 1887, art. 7) -
in Nederlandsch-Indie, de havenllieester ; -
in Turkije, de sanitaire overheid; - in Oosten
rijk-Hongarije, de overheid der haven ; - in 
Italia, de haven-kapitein ; in Frankrijk, in 
Tunis en in Spanje, de Ranitaire overheid ; - , 
in Egypte, de sanitaire quarantaine overheid 
enz. • · 

c. dat er behalve de levensmiddelen voor de 
bemanning, behoorlijk gestuwde levensmid
delen en brandstof a.an boord zijn, a.lies van 
goede hoedanigheid en in eene hoeveelheid, 
die voldoende is voor alle pelgrims en voor den 
geheelen aangegeven duur der reis ; 

d. dat het ingescheepte drinkwater van 
goede hoedanigheid is en afkomstig van eene 
plaats, tegen elke b esmetting beveiligd, dat 
er eene voldoende hoeveelheid van aanwezig 
is, dat de drinkwater bakken aan boord tegen 
iedere bevuiling beschut en zoodanig afgesloten 
zijn, dat de uitdeeling van het water slechts 
kan geschieden door middel van kranen of 
pompen. Uitdeelingstoestellen, zoogenaamde 
,,su9oirs", zijn ten strengste verboden; 

e. dat het schip een toestel tot bereiding van 
drinkwater bezit, hetwelk eene hoeveelheid 
van ten minste vijf liter water, per hoofd en 
per dag voor ieder ingescheept persoon, de 
bemanning inbegrepen, kan afleveren ; 

f. dat het schip een ontsmettingsoven 
bezit, waarvan de veiligheid en de doelmatig
heid in het gebruik aan de sanitaire overheid 
in de haven van inscheping der pelgrims over
tuigend gebleken is ; 

g. dat er zich onder de bemanning een 
geneesheer bevindt, gediplomeerd en aange
steld 1 , hetzij door de Regeering van het land, 
waartoe het schip behoort, hetzij door de 
Regeering van de haven, waar het schip pel
grillis inneellit en dat het schip geneesmiddelen 
aan boord heeft ; alles overeenkomstig de 
artt. 99 en 100 ; 

h. dat zich op het dek van het schip geen 
voor het verkeer hinderlijke goederen en 
voorwerpen bevinden ; 

i . dat de inrichting van het schip van <lien 
aard is, dat de maatregelen, in de volgende 
afdeeling III voorgeschreven, ten uitvoer 
kunnen gelegd worden. 

107. De kapitem kan niet vertrekken 
v66rdat hij in handen heeft: 

1 °. eene door het bevoegd gezag voor 
,,gezien" geteekende lijst, welke den naam, . 
het geslacht en het geheele aantal der pelgrims, 
die hij gemachtigd is in te schepen, aanwijst ; 

2°. een gezondheidspas, vermeldende den 
naalli, den landaard en de tonnenmaat van 
het schip, den naalli van den gezagvoerder, 
<lien van den dokter, het juist getal der opva
renden (bellianning, pelgrims en andere pas-

1 Eene uitzondering wordt gemaakt voor 
de Regeeringen, die geen aangestelde genees
heeren hebben. 
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sagiers}, den aard der' lading, de plaats van 
vertrek. 

Het bevoegd gezag teekent op den pas aan 
of het voorgeschreven aantal pelgrims al of 
niet bereikt is en, zoo neen, het aantal passa
giers, dat het schip alsnog in de volgende 
havens, waar het aanloopt, mag opnemen. 

AFDEELING III. 

115. De hoeveelheid drin.kwater, die dage
lijks kosteloos ter beschikking van iederen. 
pelgrim, van welken lee~ijd ook, moot gesteld 
worden, moot ten minste vijf liter bedragen. 

116. Indien er twijfel bestaat ten aanzien 
der hooda.nigheid van het drinkwater of om
trent de mogclijkheid dat het, hetzij op de 
plaatsen van herkomst, hetzij tijdens de reis 
is besmet, moet het gekookt of op andere wijze 

Maatregelen te nemen gedurende den overtocht. gesteriliscerd worden en is de kapitein verplicht 

108. Op het dek mogen zich gedurende het over boord te werpen in de eerste haven, 
den overtocht geen voor het verkeer hinderlijke waar het schip binnenloopt en waar het hem 
voorwerpen bevinden; het dek moet dag en mogelijk is zich beter drinkwater te verschaffen. 
nacht beschikbaar blijven voor de ingescheepte 117. De geneesheer onderzoekt de pelgrims, 
personen en kosteloos voor hun gebruik worden beh1mdelt de zieken, en waakt er voor dat nan 
afgestaan. boord de voorschriften in het belang der 

109. Eiken dag mooten, terwijl de pelgrims gezondheid worden in acht genomen. Hij 
op het dek zijn, de tusschendekken zorgvuldig moet inzonderheid : 
gereinigd en geboond worden met droog zand, 1°. zich er van verzekeren, dat de aan de 
vermengd met ontsmettingsmiddelen. pelgrims uitgnreikte levensmiddelen van goede 

110. De gemakken, zoowel die voor de hoedanigheid zijn, dat de hoeveelheid overeen
passagiers als voor de bemanning, moeten komt met de aangegane verplichtingen, en 
zindelijk gehouden, schoongemaakt en drie- dat zij behoorlijk zijn toebereid ; 
maal per dag ontsmet worden. 2°. zich er van verzekeren, dat de voor-

111. De afscheidingen en uitwerpselen der schriften van artikel 115, betreffende de 
personen die verschijnselen van pest of cholera wateruitdeeling, worden nageleefd ; 
vertoonen, mooten opgevangen worden in pot- 3°. indien er twijfel bestaat omtrent de 
ten waarin zich eene ontsmettende oplossing hoodanigheid van het drinkwater, den kapitein 
bevindt. Die potten worden geledigd in de schriftelijk aan de voorschri~en van art. 116 
gemakken, welke na iedere uitstorting van herinneren ; 
stoffen zeer zorgvuldig moeten worden ont- 1 4°. zich er van verzekeren, dat het schip 
smet. 

112. Het beddegood, de vloorkleeden en 
de Jtleedingstnkken, die met de zieken vermeld 
in het voorgaande artikel, in aanraking geweest 
zijn, mooten onmiddellijk ontsmet worden. 
Op naleving van dit voorschrift wordt in het 
bijzonder aangedrongen ten opzichte van de 
kleederen der personen, die in de nabijheid 
der zieken komen en bevuild kunnen zijn. 

Voor zoover de bovengenoemde voorwerpen 
geen waarde hebben moeten zij of in zee worden 
geworpen - indien het schip zich niet in een 
haven of een kanaal bevindt - of door het 
vuur vernietigd worden. De andere moeten 
naar den oven gebracht worden in waterdichte 
zakken, gewa.sschen met eene ontsmettende 
oplossing. 

113. De in art. 98 genoemde door de 
zieken ingenomen ruimten mooten zeer zorg
vuldig worden ontsmet. 

114. De pelgrimsschepen zijn gchouden 
zich te onderwerpen a.an de ontsmettings
maatregelen, overeenkomstig de ten deze in 
bet land welks vlag zij vooren, van kracht 
zijnde reglementen. 

voortdurend zindelijk wordt gehouden, en in 
het bijzonder, dat de gemakken overeen
komstig de voorschriften van art. 110 worden 
gereinigd; 

50_ zich er van verzekeren, dat de verblijf
plaatsen der pelgrims in gezonden staat worden 
gehouden en dat, in geval van besmettelijke 
ziekte, de ontsmetting geschiedt op de wijze 
als bepaald in de artikele 1 113 en 114 ,: 

6°. een dagboek houden van alle geb< urte
nissen op sanitair gebied, die zich gedm1 nde 
de reis hebben voorgedaan en dat dagboek a.an 
het bevoogd gezag in de haven van aankou t 

.to~~;~ Alleen de personen, welke belast zij j 
met het verzorgen- der pest- of choleralijders, 
kunnen in de tegenwoordigheid dier lijders 
komen. Zij mogen geen enkele aanraking 
hebben met de overige personen a.an boord. 

119. Ingeval er zich een sterfgeval tijdens 
den overtocht voordoot, moet de kapitein 
daarvan aanteekening houden bij den naam 
op de lij st, die door het gezag in de haven 
van vertrek voor gezien is geteekend, en boven- ' 

. dien den naam van den overleden persoon, 
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diens leeftijd, de plaata van herkomst, de 
vermoedelijke oorzaak van den dood volgens 
het getuigschrift van den geneesheer, en den 
dag van overlijden in het journaal inschrijven. 

Indien de dood veroorzaakt is door eene 
besmettelijke ziekte moet het lijk, na vooraf 
in een in eene ontsmettende oplossing gedn nkt 
lijkkleed gewikkeld te zijn, in zee geworpen 
worden. 

120. De Kapitein moet er voor waken, 
dat alle gedurende de reis aangewende voor
zorgsmaatregelen en de wijze, waa.rop zij zijn 
toegepast, in het scheepsboek worden inge
schreven. Dat boek wordt door hem aan het 
bevoegd gezag van de haven van aankomst 
vertoond. 

In iedere haven, die hij aandoet, moet de 
kapitein de lijst, ter voldoening aan artikel 
107 opgemaakt, door het bevoegd gezag voor 
gezien doen teekenen. 

Voor het geval, dat een pelgrim tijdens de 
reis ontscheept wordt, moet de gezagvoerder 
de ontscheping op de lijst achter den naa.m 
van den pelgrim vermelden. 

Bij inscheping moeten de ingescheepte 
personen op die lijst worden vermeld, overeen. 
komstig art. 107 voornoemd en v66r dat het 
nieuwe visum, hetwelk het bevoegd gezag er 
op moet ste!len, zal zijn aangebracht. 

121. De in de haven van vertrek uitgereikte 
pas mag niet tijdens de reis worden verwisseld. 

Zij wordt voor gezien geteekend door de 
sanitaire overheid in elke haven, welke het 
schip aandoet. Die overheid teekent er op 
aan: 

1°. het aantal in die haven ontscheepte 
of ingescheepte reizigers ; 

2°. hetgeen op zee is voorgeva!len, voor 
zoover het op de gezondheid of het !even der 
ingescheepte personen betrekking heeft ; 

3°. den sanitairen toestand van de aange
loopen haven. 

AFDEELING IV. 

Maatregelen te nemen bij aankamst der pelgrims 
in de ROO<le Zee. 

A. Sanitaire behandeling toepasselijk op 
uit eene besmette haven komende en 
uit het Zuiden naar den Hedjaz gaande 
schepen met Mohammedaansche pel
grims aan boord. 

122. De pelgrimsschepen, die uit het Zuiden 
komen en zich naar den Hedjaz begeven, 
moeten voora.f het sanitair station van Camaran 
aandoen, en worden onderworpen aan de 

behandeling, vastgesteld in de artikelen 123 
tot en met 125. 

123. De, na geneeskundig onderzoek als 
onbesmet erkende, schepen worden tot het 
vrije verkeer toegelaten, zoodra de volgende 
behandeling zal hebben plaats gehad : 

De pelgrims worden ontscheept ; zij nemen 
een stort- of een zeebad ; hun vuile linnen en 
dat gedeelte van hunne benoodigheden voor 
dagelijksch gebruik en van hun reisgoed, 

I hetwelk volgens de meening der sanitaire 
overheid verdacht kan zijn, worden ontsmet ; 
de duur van deze behandeling met inbegrip 
van de ont- en inscheping, mag 48 uren niet te 

, boven gaan. 
· Indien gedurende deze behandeling geen 

enkel bewezen of verdacht geval van pest of 
cholera vastgesteld wordt, zullen de pelgrims 
onmiddellijk weder ingescheept worden en zal 
het schip naar den Hedjaz vertrekken. 

Ingeval van pest worden, met betrekking tot 
de ratten, die zich aan boord der schepen kun
nen bevinden, de voorsch.riften van art. 24 en 
van art. 25 toegepast. 

124. De ver<lachte schepen, aan boord waar
van zich gevallen van pest of cholera hebben 
voorgedaan op het oogenblik van vertrek, 
doch waarop geenerlei nieuw geval van pest 
of cholera is voorgekomen gedurende de laatste 
zeven dagen, worden op de volgende wijze 
behandeld: 

De pelgrims worden ontscheept ; zij nemen 
een stort- of een zeebad ; hun vuile linnen en 
da.t gedeelte hunner benoodigdh.eden voor da
gelijksch gebruik en van hun reisgoed, dat 
volgens het oordeel der sanitaire overheicl 
verdacht kan zijn, worden ontsmet. 

In tijden van cholera zal het ruimwater 
ververscht worden. 

De gedeelten van het schip welke door 
zieken bewoond geweest zijn worden ontsmet. 
De duur dier behandeling, daaronder begrepen 
de ont- en inscheping, mag 48 uren niet te 
boven gaan. 

Indien geen bewezen of verdacht geval van 
pest of cholera is vastgesteld gedurende deze 
behandeling, worden de pelgrims onmiddellijk 
weder ingescheept en vertrekt het schip 
naar Djeddah, alwaar een tweede geneeskundig 
onderzoek aan boord plaats v indt. Indien 
de uitslag hiervan gunstig is en na kennisne
ming van de schriftelijke verklaring der scheeps
geneesheeren, waarbij onder eede bevestigd wordt, 
dat zich gedurende den overtocht geenerlei geval 
van pest of cholera hee~ voorgedaan, worden de 
pelgrims onmiddellijk ontscheept. 
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Indien daarentegen een of meer bewezen of I 126. Elk sanitair station, bestemd om 
verdachte gevallen van pest of cholera geduren- pelgrims op t e nemen, moet voorzien zijn van 
de de reis of op het oogenbllk van aankomst een kundig, ervaren en voldoende groot per
vastgesteld zijn, wordt het schip naar Camaran soneel zoomede van alle werktuigen en inrich
teruggezonden, waar het opnieuw de behande- tingen, die noodig zijn om de toepassing der 
ling voor besmette schepen ondergaat. maatregelen, waaraan genoemde pelgrims on-

Ingeval van pest worden, met betrekking derworpen zijn, in hun geheelen omvang, te 
tot de ratten, die zich aan boord der schepen verzekeren. 
kunnen bevinden, de voorschriften van art. 
22, zesde alinea, toegepast. 

Art. 125. De besme,tte schepen, dat wil 
zeggen, schepen die pest- of choleragevallen 
aan boord hebben, of waarop zich in de laatste 
zeven dagen gevallen van pest of cholera voor
gedaan hebben, ondergaan de volgende behan
deling: 

De personen, door pest of cholera aangetast, 
worden ontscheept en in het ziekenhuis afge
zonderd. De overige passagiers worden ont
scheept en in groepen afgezonderd bestaande 
uit een zoo gering mogelijk aantal personen, 
zoodat indien de pest of de cholera onder een 
bepaalde groep uitbreken mocht, daardoor geen 
gevaar voor het geheel ontstaan kan. 

Het vuile linnen , de benoodigdheden voor 
dagelijksch gebruik en de kleederen van be
manning en passagiers worden evenals het 
schip ontsmet. De ontsmetting geschiedt op 
volledige wijze. Evenwel kan het plaatselijke . 
sanitaire overheidsgezag beslissen, dat het 
lossen van het groote reisgoed en der goederen 
niet noodig is en dat slechts een gedeelte van 
het schip de ontsmetting moet ondergaan. 

De passagiers verblijven vijf dagen in de 
inrichting te Camaran. · Wanneer het meerdere 
dagen geleden is, dat de gevallen van pest of 
cholera zijn voorgekomen, kan de duur der 
afzondering verkort worden. Deze duur kan, 
in verband met het tijdstip, waarop het laat ste 
geval zich voordeed volgens de beslissing der 
sanitaire overheid, op verschillende wijze 
vastgesteld worden. 

Het schip gaa~ vervolgens naar Djeddah, 
alwaar een streng geneeskunclig onderzoek 
van ieder opvarende persoonlijk p laats vindt. 
Als de uitslag hiervan gunstig is, wordt het 
schip tot het vrije verkeer toegelaten. In
dien zich daarentegen aan boord bewezen 
gevallen van pest of cholera hebben voorge
daan gedurende de reis of op het oogenblik 
van aankomst, wordt het schip naar Camaran 
teruggezbnden, waar het opnieuw de behande
ling voor besmette schepen ondergaat. 

In geval van pest, wordt de behandeling, 
voorgeschreven in art. 22, toegepast, met 
betrekking tot de ratten, die zich aan board 
der schepen mochten bevinden. 

B. 

127. 

Sanitaire behandeling toepasselijk op 
schepen met Mohammedaansche pel
grims, die uit het Noorden komen en 
naar den H edjaz gaan. 

Indien noch in de haven van vertrek, 
noch in de omstreken daarvan, de aanwezig
heid van pest of cholera is gebleken en zich 
gedurende den overtocht geen geval van 
pest of cholera heeft voorgedaan, wordt het 
schip terstond tot het vrije verkeer toegelaten. 

128. Indien in de haven van vertrek of 
omstreken de aanwezigheid van pest of cholera 
is gebleken, of zich gedurende de reis een geval 
van pest of cholera heeft voorgedaan, wordt 
het schip te El-Tor onderworpen aan de regelen, 
vastgesteld voor schepen, die van het Zuiden 
komen en zich te Camaran ophouden. Ver
volgens worden de schepen tot het vrije ver
keer toegelaten. 

AFDEELING V. 

Maatre,gelen te nemen '/Jij den terugkeer der 
pel,grims. 

A. Pelgrimsschepen, die naar het Noorden 
terugkeeren. 

129. Elk schip met bestemming na.ar 
Suez of een haven aan de Middellandsche Zee, 
dat pelgrims of andere bij groepen reizende 
menschen aan boord heeft en komt uit een 
haven van den Hedjaz of uit een andere 
haven van de Arabische kust der Roode Zee, 
is gehouden zich naar El-Tor te begeven om 
aldaar de waarneming en de sanitaire maat
regelen aangeduid in de artikelen 133 en 135 
te ondergaan. · 

130. De schepen die Mohammedaansche 
bedevaartgangers terugvoeren naar de Mid
dellandsche Zee, varen het kanaal slechts in 
quarantaine door. 

131. Aan de agenten der scheepvaartmaat
schappijen en de gezagvoerders wordt kennis 
gegeven, dat na afloop der waarneming aan 
het sanitair station te El-Tor, alleen de 
Egyptische bedevaartgangers het schip voor 
goed mogen verlaten om naar hunne haard
steden terug te keeren. 

Als Egyptenaren of ingezetenen van Egypte 
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zullen alleen die bedevaartgangers erkend wor- I ontsmetting moet ondergaan. De behandeling 
den, welke houder zijn van eene door eene voorgeschreven bij de artikelen 22 en 25 wordt 
Egyptische overheid afgegeven kaart van toegepast met betrekking tot de ratten, die 
ingezetenschap, overeenkomstig het vastge- zich aan boord van het schip mochten bevinden. 
stelde model. Alle pelgrims worden aan eene waarneming 

Exemplaren van deze kaart Zll lien bij de van zeven voile dagen onder worpen van den 
consulaire en sanitaire overheden te Djeddah dag af waarop de ontsmettingsmaatregelen 
en te Yambo voor de agenten en gezagvoer- geheel zijn toegepast, onverschillig of het 
ders van schepen ter inzage worden gelegd. pest of cholera betreft. Indien zich in een 

De bedevaartgangers die geen Egyptenaren afdeeling een geval van pest of cholera heeft 
zijn, zooals Turken, Russen, Perzen, Tune- voorgedaan, begint voor die afdeeling de ter
siers, Algerijnen, Marokkanen enz , zullen na mijn van zeven dagen eerst te loopen van den 
El-Tor verlaten te hebben niet in eene Egyp- dag, waarop het laatste geval is vastgesteld . 
tische haven ontscheept kunnen worden. 134. In het geval voorzien bij het vooraf
Bijgevolg worden de agenten en de gezagvoer- gaande artikel, ondergaan de Egyptische pel
ders van schepen gewaarschuwd• dat over- grims bovendien nog eene waarneming van 
scheping van in Egypte niet thuisbehoorende drie dagen. 
bedevaartgangers zoowel te Tor, als te Suez, 135. Indien pest of cholera niet geconsta-
Port-Said of Alexandrie verboden is. teerd is, noch in den Hedjaz, noch in de haven 

Schepen, die pelgrims aan boord mochten vanwaar het schip komt, noch tijdens de bede
hebben, behoorende tot de in de voorafgaaµde vaart in den Hedjaz, wordt het schip te E l-Tor 
alinea genoemde nationaliteiten, zullen de- onderworpen aan de regelen te Camaran vast
zelfde behandeling ondergaan als die bede - gesteld voor onbesmette schepen. 
vaartgangers en in geene Egyptische haven De pelgrims wo:rden ontscheept ; zij nemen 
aan de Middellandsche zee worden toegelaten. een stort- of een zeebad ; hun vuile linnen, en 

132. De Egyptische pelgrims ondergaan, dat gedeelte van hunne benoodigdheden 
hetzij te El-Tor, hetzij te Souakim of in eenige voor dagelijksch gebruik en reis goed, hetwelk 
andere door den Egyptischen Gezondheids- volgens de meening der sanitaire overheid 
raad aangewezen inrichting, eene waarneming verdacht kan zijn, worden ontsmet. De duur 
van drie dagen en een genees kundig onderzoek, van die behandeling, in- en ontscheping er 
aleer zij tot het vrije verkeer worden toegelaten. onder begrepen, mag twee en zeventig uren 

133. Indien pest of cholera in den Hedjaz niet te boven gaan. 
of in de haven, vanwaar het schip komt, of Evenwel kan een pelgrimsschip behoorende 
tijdens de bedevaart in den Hedjaz geconsta- tot een der mogendheden die toegetreden zijn 
teerd is, wordt het schip te El-Tor onderworpen tot de bepalingen der tege n woordige en vroegere 
aan de regelen, die te Ca maran voor besmette overeenkomsten, indien er gedurende de reis 
schepen gelden. van Djeddah naar Yambo en El-Tor geen door 

De door pest of cholera a angeta-ste personen pest of cholera aangetaste zieken aa n boord 
worden ontscheept en in het hospitaal afge- geweest zijn, en indien bij het persoonlijk 
zonderd. De overige passagiers worden ont- geneeskundig onderzoek, gedaan te El-Tor 
scheept en in groepen afgezonderd, bestaande na de ontscheping, blijkt, dat er geene derge
uit een zoo gering mogelijk aantal personen, lijke zieken zijn, door den Egyptisc hen Gezond
zoodat, indien de pest of de cholera onder heidsraad gemachtigd worden, in quarantaine 
eene bepaalde, groep mocht uitbreken, er het Kanaa.l van Snez door te varen, zelfs des 
daardoor geen gevaar voor het geheel ontstaan nachts, als aan de volgende vier voorwaarden 
kan. gezamenlijk voldaan wordt : 

Het vuile linnen, de benoodigdheden voor 1°. dat in den geneeskundigen dienst aan 
dagelijkschgebruik, dekleederen van bemanning boord wordt voorzien door een of meer genees
en passagiers, reisgoed en goederen, die ver- heeren, aangesteld door de Regeering van het 
dacht worden besmet te zijn, worden ontscheept land, welks vlag het schip voert ; 
om ontsmet te worden. Hunne ontsmetting 20. dat het schip is voorzien van ontsmet
en die van het schip worden op grondige wijze tingsovens, en dat blijkt dat het vuile linnen 
uitgevoerd. Evenwel kan de plaatselijke sani- onderweg ontsmet is ; 
taire overheid beslissen, dat het lossen van het 30, dat vaststaat dat het aantal bedevaart
groote reisgoed en der goederen niet noodig is, gangers niet grooter is dan bij de bedevaart
en dat slechts een gedeelte van het vaartuig de reglementen wordt toegestaan ; 
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4°. dat de kapitein zich verbindt zich 
rechtstreeks te begeven naar een der havens 
van het land waar het schip thuis behoort. 

Het geneeskundig onderzoek na ontscheping 
te El-Tor moet in den kortst mogelijken tijd 
geschieden. 

De sanitaire rechten aan de Quarantaine 
Administratie te betalen, zijn dezelfde als die, 
welke de pelgrims zouden betaald hebben, 
indien zij drie · dagen in quarantaine waren 
gebleven. 

136. H et schip, dat gedurende den over
tocht van El-Tor naar Suez een verdacht 
geval aan boord mocht gehad hebben, wordt 
naar El-Tor teruggezonden. 

137. Het overschepen der pelgrims is in de 
Egyptische havens ten strengste verboden. 

138. Schepen, die uit den Hedjaz vertrek
ken en aan boord pelgrims hebben met be
stemming naar eene haven aan de Afrikaansche 
kust der Roode Zee, worden gemachtigd 
zich rechtstreeks te begeven naar Souakim 
of zoodanige andere plaats als de Gezondheids
raad van Alexandrie zal be'palen, om a ldaar 
dezelfde quarantaine-behandeling te onder
gaan als te El-Tor. 

139. Schepen met schoonen gezondheids
pas, die uit den Hedjaz of uit eene haven aan 
de Arabische kust der Roode Zee komen en 
geen bedevaartgangers of andere bij talrijke 
groepen reizende menschen aan boord hebben, 
en aan boord waarvan zich gedurende den 
overtocht geen verdacbt geval beeft voorgedaan, 
worden te Suez, na geneeskundig onderzoek, 
met gunstigen uitslag, tot het vrije verkeer 
toegelaten. 

140. Indien pest of cholera in den Hedjaz 
geconstateerd is : 

1°. moeten de karavanen, bestaande uit 
Egyptische bedevaartgangers, alvorens · zich 
naar Egypte t e begeven, t e El-Tor eene strenge 
quaranta.ine van zeven dagen ondergaan in 
geval van cholera of pest ; vervolgens moeten 
zij t e El-Tor eene waarneming van drie dagen 
ondergaan, waarna. zij eerst tot het vrije ver
keer worden toegela.ten na een geneeskundig 
onderzoek met gunstigen uitslag en na ont
smetting van hun goed. 

2°. worden de karavanen, bestaande uit 
vreemde bedevaa.rtgangers, die zich langs den 
landweg naar hunne haardsteden moeten bege
ven, a.an dezelfde maatregelen onderworpen 
a.ls de Egyptische karavanen en moeten zij 
tot a.an de grenzen der woest ijn begeleid worden 
door sanitaire opzichters. 

141. Indien geen bericht is ingekomen 

omtrent pest of cholera in den Hedjaz, worden 
de karavanen der bedevaartgangers die uit 
den Hedjaz komen langs den weg van Akaba 
of van Mona, bij hunne aankomst a.an het 
Kanaa,l of te Nakhel onderworpen a.an het 
geneeskundig onderzoek en aan de ontsmetting 
van het vuile linnen en der benoodigdheden 
voor dagelijksch gebruik. 

B. Naar het Zuiden terugkeerende pelgrillli!. 
142. In de havens van inscheping van den 

H edjaz, moeten sanitaire stations zijn, volledig 
genoeg om op de pelgrims die zich naar het 
Zuiden moeten begeven, ten einde in hun land 
terug te keeren, de me,atregelen te kunnen 
toepassen, welke volgens de artt. 10 en 54 
voorgeschreven zijn, bij het vertrek der pel
grims uit de havens, gelegen a.an gene zijde der 
straat van Bab-El-Mandeb. 

Het staat vrij deze maatregelen al dan niet 
toe te pas en, in dier voege, dat de toepassing 
slechts plaats vindt, wanneer de consulaire 
overheid van het land, waartoe de pelgrim 
behoort, of de geneesheer van het schip, waarop 
hij zich zal inschepen, ze noodig acht. 

HOOFDSTUK III. 

Strafbepalingen. 

143. De kapitein van wien bewezen wordt, 
dat hij zich ten opzichte der uitdeeling van 
water, levensmiddelen of brandstof niet ge
houden heeft aan de verplichtingen, die hij 
op zich had genomen, zal eene boete van twee 
Turksche ponden 1 moeten betalen. Die 
boete wordt geheven ten voordeele van den 
pelgrim, die het slachtoffer van de tekort
koming geweest is, als hij kan aantoonen, 
dat hij tevergeefs nakoming van de aangegane 
verbintenis gevorderd heeft. 

I 144. Inbreuk op art. 101 ,wordt gestraft 
met eene boete van 30 Turksche ponden. 

145. De gezagvoerder, die eenig bedrog 
heeft gepleegd of met zijn medeweten heeft 
la ten plegen ten opzichte van de lijst der pel
grims of den gezondheidspas, bedoeld in 
artikel 107, wordt gestraft met eene boete van 
50 Turksche ponden. 

146. De gezagvoerder van een schip, da.t 
aankomt zonder gezondheidspas van de haven 
van vertrek of zonder visa van de havens van 
oponthoud, of niet voorzien is van de voorge
schreven en volgens de artt. 107, 120 en 121 
geregeld bijgehouden lijst, wordt voor elk 
dezer gevallen gestraft met een boete van 
12 Turksche ponden. 

1 Een Turksch pond doet 22 francs 50. 
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147. De kapitein, van wien blijkt, dat hij 
meer dan 100 pelgrims aan boord heeft of 
gehad heeft zonder dat een overeenkomstig 
de voorschriften van art. 100 aangestelden 
geneesheer aanwezig is, wordt gestraft met eene 
boete van 300 Turksche ponden. 

148. -De kapitein, van wien blijkt, dat hij 
een grooter getal pelgrims aan boord heeft 
of gehad heeft, tlan hij krachtens de voorschrif
ten van art. 107 gerechtigd is in te schepen, 
wordt gestrafi met eene boete van 5 Turksche 
ponden voor elken pelgrim boven het geoor
loofd aantal. 

Op de eerste aanlegplaats, waar een bevoegd 
gezag aanwezig is, worden de pelgrims boven 
het regelmatige aantal ontscheept. De kapi
tcin is verplicht aan de ontscheepte pelgrims 
het noodige geld tot voortzetting hunner reis 
naar de plaats van bestemming te ver
schaffen. 

149. De gezagvoerder, van wien blijkt, 
dat hij zonder hun toestemming of buiten geval 
van overmacht pelgrims heefi ontscheept, op 
eene andere plaats dan die hunner bestemming, 
wordt gestrafi met een boete van 20 Turksche 
ponden voor elken ten onrechte ontscheepten 
pelgrim. 

150. Elke verdere inbreuk op de voorschrif
ten betreffende de pelgrimsschepen wordt 
gestraft met eene boete van 10 tot 100 Turksche 
ponden. 

151. Elke, gedurende den loop der reis 
vastgestelde overtreding wordt, zoowel op den 
gezondheidspas als op de lijst der pelgrims, 
aangeteekend. . Het bevoegd gezag maakt 
er proces-verbaal van op en legt dit over waar 
zulks behoort. 

152. Alie ambtenaren, geroepen om tot 
de uitvoering van de voorschriften der tegen
woordige Overeenkomst mede te wei:ken, wat 
betreft de pelgrimsschepen, worden voor de 
fouten, door hen bij de toepassing van genoem
de voorschrilien begaan, overeenkomstig de 
wet van hun land gestraft. 

TITEL IV. 

Toezlcht en uitvoerlng. 

I. Gezondheids-, zee- en quarantaine-raad van 
Egypte. 

153. De bepalingen van aanhangsel 3 van 
de Sanitaire Overeenkomst van Venetie van 
den 30stenJanuari 1892, betreffende de samen
stelling, de bevoegdheid en de wijze van ar
beiden van den gezondheids-, zee- en quaran-

taine-raad van Egypte, zooals deze vastgesteld 
zijn bij de decreten van Z. H. den Khedive, 
van 19 Juni 1893 en 25 December 1894, alsook 
bij Ministerieel besluit van 19 Juni 1893, 
blijven van kracht. 

Gezegde besluiten en beschikking blijven 
een aanhangsel dezer Overeenkomst. (Bijlage 
I I.) 

154. De gewone uitgaven, voortvloeiende 
uit de bepalingen dezer Overeenkomst, in het 
bijzonder betreffende de vermeerdering van 
personeel in dienst van den gezondheids-, 
zee- en quarantaine-raad van Egypte, zullen 
gedekt worden door middel eener jaarlijksche 
aanvullingsstorting van vierduizend Egyptische 
ponden door de Egyptische Regeering, welke 
som zou k unnen genomen worden uit het ter 
beschikking van die Regeering gebleven over
schot van den dienst der vuurtorens. 

Evenwel zal van deze som worden afgetrok
ken de opbrengst van een buitengewoon qu
arantaine-recht van P. T. 10 (piaster-tarief) 
per pelgrim, te heffen te El-Tor. 

Voor het geval dat de Egyptische Regeering 
er bezwaar tegen mocht hebben dit dee! der 
uitgaven te dragen, zouden de in den Gezond
heidsraad vertegenwoordigde Mogendheden 
zich met de khediviale Regeering kunnen ver
staan om de deelneming van deze laatste in 
die onkosten te verzekeren. 

155. Aan den gezondheids-, zee- en quaran
taineraad van Egypte wordt opgedragen de 
reglementen, op dit oogenblik door den Raad 
toegepast, met betrekking tot de pest, de 
cholera en de, gele koorts, alsook het reglement 
in zake de her komsten uit Arabische havens 
der Roode Zee, ten tijde van bedevaarten, in 
overeenstemming te brengen met de bepalin
gen dezer Overeenkomst. 

Hij zal. zoo noodig, met hetzelfde doe[ her
z ien het thans geldende algemeene gezondheicls-, 
zee- en quarantaine-politie-reglement. 

Orn ten uitvoer gelegd te kunnen worden 
moeten deze reglementen aangenomen worden 
door de verschillende in den Raad vertegen
woordigcle Mogendheden. 

II. Internationale gezondheiMraad te Tanger. 

156. In het belang cler openbare gezondheid 
komen de Hooge verdragsluitende Partijen 
overeen, dat hunne Vertegenwoordigers in 
Marocco opnieuw de aandacht van den Inter
nationalen Gezondheidsraad te Tanger zullen 
vestigen op de noodzakelijkheid, om de voor
schriften der Sanitaire Overeenkomst toe te 
passen. 
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III. Verschillende bepalingen. 

157. De opbrengst der sanitaire rechten en 
boeten kan in geen geval voor andere doel
einden worden ge bezigd dan tot die, welke 
tot de bevoegdheid der Gezondheidsraden be
hooren. 

gewaarmerl-te afschriften langs diplmnatieken 
weg aan de verdragsluitende Mogendheden 
ter hand zullen gesteld worden. 

158. De Hooge verdragsluitende Partijen 
verbinden zich door hare sanitaire admini-
stratie voorschriften te doen vaststellen, be
stemd om de gezagvoerders van schepen, 
vooral in geval da.t er geen geneesheer aan 
boord is, in staat te stellen, de in deze overeen
komst vervatte voorschriften. met betrekking 
tot pest, cholera en gele koorts toe te passen. 

(L. S.) w. g. Frhrr. VON STEIN. 
(L. S.) ,, Dr. GAFFKY. 
(L. S.) ,, A. BAILLY-BLANCHARD. 
(L. S.) ,, FRANCISCO DE VEYGA. 
(L. S.) " EZEQUIEL CASTILLA. 
(L. S.) " GAGERN. 
(L. S.) " lliBERLER. 
(L. S.) " WORMS. 
(L. S.) ,, BoLCs. 
(L. S.) " MiiLLER. 
(L. S.) ,, 0. VELGHE. 
(L. S.) ,, Dr. VAN ERMENGEM. 
(L. S.) " ISMAEL MONTES. 

TITEL V. (L. S.) ,, Dr. CHERVIN. 
(L S) Dr. FlGUEffiEDO DE VASCONCELLOS. 

Toetredingen en bekraehtigingen. j (L: s:) '.'. STANCIOFF. 

159. De Regeeringen, welke deze overeen- (L. S.) Dr. G. CmcHCOFF. 
komst niet geteekend hebben, zullen, indien (L. S.) ,, F. PUGA BORNE. 

,zij daarom vragen, tot dezelve kunnen 1oe- ,(L. S.) ,, J. E. MANRIQUE. 
treden. Deze toetreding zal langs diplo- (L. S.) ,, Dr. A. ALVAREZ CANAS. 
matiek'en weg a&n de Regeering der Fransche (L. S.) ,, TOMAS COLLAZO. 
Republiek worden medegedeeld en door deze (L. S.) ,, F . REVENTLOW. 
aan de overige Regeeringen, die de Overeen- (L. S.) ,, VICTOR M. RENDON. 
komst onderteekend hebben. (L. S.) ,, E . DORN Y DE ALsuA. 

160. Deze Overeenkomst zal bekrachtigd (L. S.) ,, F. DE REYNOSO. 
worden en de akten van bekrachtiging zullen (L. S.) ,, ANGEL PULIDO. 
zoo spoedig mogelijk te Parijs worden nederge- (L. S.) ,, CAMILLE BARRERE. 
legd. (L. S.) ,, GAVARRY. 

Zij zal in werking treden zoodra de bekend- (L. S.) ,, Dr. E. Roux. 
making daarvan zal hebben plaa.ts gehad, (L. S.) ,, l\fmMAN. 
overeenkomstig de wetgeving der Staten die (L. S.) ,, Dr. A. CALMETTE. 
de Overeenkomst onderteekend hebben. ' Zij (L. S.) ,, Er. RoNSSIN. 
za.l in·de onderlinge betrekkingen der Mogend- (L. S.) ,, lliruSMENDY. 
heden, welke haar zullen bekra.chtigd hebben (L. S.) ,, PAUL Roux. 
of zich er bij zullen hebben aa.ngesloten, de (L. S.) ,, LANGELOT D. CARNEGIE. 
Internationale sanitaire overeenkomsten ver- (L. S.) ,, RALPH W. JOHNSTONE. 
vangen geteekend 30 Januari 1892, 15 April (L. S.) ,, BENJAMIN FRANKLIN. 
1893, 3 April 1894, 19 Maart 1897 en 3 December (L. S.) ,, D. CACLAMANOS. 
1903. (L. s .) ,, J. M. LARDizaBAL. 

De hierboven aangehaalde Yroegere over- (L. S.) ,, Dr. CASSEUS. 
eenkomsten zullen van kracht blij;ven ten (L. S.) ,, DESIRE PECTOR. 
a.a.nzien der Mogenheden, die ze geteekend (L. S.) ,, Rocco SANTOLIQUIDO. 
hebben of er toe toegetreden zijn en. die dit (L. S.) AnoLFO COTTA . . 
verdrag niet mochten bekrachtigen of er zich (L. S.) ,, BASTIN. 
bij aansluiten. (L. S.) ,, Dr. PRAUM. 

Ter oorkonde waarvan de onderscheidene (L. S.) ,, MIGUEL ZuNIGA y AzcARATE. 
Gevolmachtigden deze overeenkomst hebben (L. S.) ,, BRUNET. 
onderteekend en van hun zegel voorzien. (L. S.) ,, Dr. BINET. 

Gedaan te Parijs den zeventienden Januari (L. S.) ,, F. WEDEL JARLSBERG. 
negentien honderd en twaalf, in een. enkel (L. S.) ,, J. A. JIMENEZ. 
Exemplaar, dat nedergelegd zal blijven in de (L. S.) ,, Dr. W. P. RUYSCH. 
archieven van de Regeering der Fransche (L. S.) ,, Dr. C. WINKLER. 
Republiek en waarvan, voor eensluidend (L. S.) ,, M. SAMAD. 
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(L. S.) w.g. ANTONIO-AUGUSTO,GON9ALVES 

BRAGA. 

(L. S.) ,, ALEXANDRE EM. LAHOVARY. 

(L. S.) ,, PLATON DE WAXEL. 

(L. S.) ,, NICOLAS FREYBERG. 

(L. S.) ,, Dr. s. LETONA. 

(L. S.) " Mn.. R. VESNITCH. 

(L. S.) ,, Dr. MA.NAUD. 

(L. S.) ,, GYLDENSTOLPE. 

(L. S.) ,, LARDY. 

(L. S.) " M!SSAK. 

(L. S.) ,, Y. SADDIK. 

(L. S.) " LUIS PIERA. 

Voor eensluidend afschrift: 
De Voorzitter van den Ministerraad, 
Minister van Buitenlandsche Zaken der 
Fransche Republiek, R. PoINCARE, 

BIJLAGE I. 
(Zie art. 82.) 

REGLEMENT betrefjende den doorvoer in 
quarantaine-treinen, op Egyptisch grondge
bied, van ~tit besmette landen kornende 
reizigers en brievenmalen. 

Art. 1. Het Beheer der Egyptische spoor
wegen za.l, wanneer het in verband met de 
aankomst van uit besmette havens komende 
schepen een quarantaine-trein wenscht te 
la.ten loopen, daa.rvan aan de plaatselijke 
quarantaine-overheid minstens twee uren v66r 
het vertrek van dien trein moeten kennis 
geven. 

2. De passagiers zullen aan wal gaan op 
de door de quarantaine-overheid in overeen
ste=ing met het beheer der spoorwegen en 
de Egyptische Regeering aangewezen plaats, 
en zullen rechtstreeks, zonder eenige gemeen
schap, :van de boot in den trein gaa.n onder 
toezicht van een met het toezicht op het door
voerverkeer belasten ambtenaa.r en van twee 
of meer sanitaire opzichters. 

3. Het overbrengen der goederen, der 
reisgoederen, enz. der passagiers za.l in qua.
rantaine geschieden met de aa.n boord aanwezi
ge middelen. 

4. De spoorwegbeambten zijn verplicht 
zich met betrekking tot de quaranta.ine
maatregelen te houden aa.n de bevelen van 
den met het toezicht op bet doorvoerverkeer 
belasten ambtenaar. 

5. De wagens welke voor dezen dienst 
gebruikt worden zullen wagens met zijga.ng 
zijn. In iederen wagen, zal een sanitair op
zichter geplaa.tst worden en belast zijn met het 

toezicht over de pa.ssagiers. De spoorweg
beambten zullen geenerlei gemeenschap hebben 
met de passagiers. 

Een geneesheer van den quara.ntaine
dienst zal den trein vergezellen. 

6. De groote stukken reisgoed der reizigers 
zullen in een afzonderlijken we.gen geplaatst wor
den, die bij vertrek door den met het toezicht 
op het doorvoerverkeer belasten ambtenaar 
zal worden verzegeld. Bij aankomst zullen 
de zegels afgenomen wDrden door een ambtenaar 
van den doorvoer. 

Het over- en inladen gedurende de reis is 
verboden. 

7. De gemakken zullen voorzien zijn van 
een zekere hoeveelheid antiseptische middelen 
bevattende tonnetjes, om de uitwerpselen der 
reizigers op te vangen. 

8. De in- en uitstapkade der stations, waar 
de trein zal moeten ophouden, zal geheel 
ontruimd worden met uitzondering van het 
beslist onmisbare dienstpersoneel. 

9. Iedere trein zal een spij swagen mogen 
hebben. Het overschot van het maal zal 
vernie~igd worden. De bedienden van dien 
wagen en de andere spoorwegbeambten, die 
om welke reden ook in aanraking zijn geweest 
met de passagiers, zullen onderworpen worden 
aan dezelfde behandeling als de loodsen en 
bedienaren der electrische toestellen te Port
Said· of t e Suez, of aan zoodanige maatregelen 

· a.ls de Raad zal noodig achten. 
10. Het is uitdrukkelij k verboden iets, 

wat het ook zij, uit vensters of portieren enz. 
te werpen. 

11. In iederen trein zal een ziekenafdeeling 
onbezet blijven om daarin zoo noodig de zieken 
af te zonderen. Deze afdeeling zal uitgerust 
zijn volgens de voorschriften van den Quaran
taine-Raad. 

Indien zich een geval van pest of cholera 
mocht voordoen onder de reizigers, wordt de 
zieke dadelijk afgezonderd in de daartoe 
bestemde afdeeling. Deze zieke zal oogenblik
kelijk bij aankomst van den trein in het qua
rantaine-lazaret worden overgebracht. De ove
rige reizigers zullen hunne reis in quarantaine 
vervolgen. 

12. Wanneer een geval van pest of cholera 
zich gedurende de reis mocht voordoen, wordt 
de trein door de quarantaineoverheid ontsmet. 
In ieder geval zullen de goederenwagens, 
waarin de reisgoederen en de post geplaatst 
waren, oogenblikkelijk na aankomst van den 
trein worden ontsmet. 

13. De overbrenging uit den trein in de 
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boot zal geschieden op dezelide wijze als bij 
aankomst. De boot, die passagiers opneemt, 
zal dadeliJk in quarantaine gesteld worden 
en op den pa's zal melding gemaakt worden 
van de ongevallen die zich onderweg mochten 
hebben voorgeclaan, met bijzondere aandui
ding van de personen, die in aanraking mochten 
geweest zijn met de zieken. 

14. De door het Quarantaine-Beheer ge
maakte onkosten vallen t en laste van dengene, 
die den quarantaine-trein aangevraagd heeft. 

15. De Voorzitter van den Raad of zijn 
plaatsvcrvanger zal hct recbt hebben gedurende 
de geheele reis toezicht te houden over dien 
trein. 

De Voorzittcr zal bovendien een hooger 
beambte (buiten den met het toezicht op het 
doorvoerverkeer belasten ambtenaar en de 
opzichters) met het toezicht over bovenge
noemden trein kunnen belasten. 

Deze ambtenaar zal toegang hebben tot den 
trein op het enkel vertoon van een door den 
Voorzitter geteekend bevel. 

BIJLAGE II. 
(Zie art. 153. ) 

heeren, hetzij door eene Europeesche genees
kundige faculteit, hetzij door den Staat, op 
regelmatige wijze gediplomeerd, of beroeps
ambtenaren in werkelijken dienst van min
stens den rang van vice-consul of van een 
daarmede gelijkstaanden rang. Deze bepaling 
is niet toepasselijk op de thans in dienstzijnde 
afgevaardigden. 

3. De gezondheids-, zee- en quarantaine
raad oefent een voortdurend toezicht uit over 
den gezondheidstoestand van Egypte en over 
de herkomsten uit vreemde landen. 

4. Wat Egypte betreft, zal de gezondheids-, 
zee- en quarantaine-raad iedere week van den 
Raad van Gezondheid en van Openbare Hygiene 
gezondheidsberichten ontvangen omtrent de 
steden Cairo en Alexandria en iedere maand 
gezondheidsberichten omtrent de provincien. 
Deze berichten moeten met kortere tusschen
poozen overgelegd worden, wanneer wegens 
bijzondere omstandigheden de gezondheids-, 
zee- en quarantaine-ra.ad er · om vraagt. 

Van zijn kant zal de gezondheids-, zee- en 
quarantaineraad a.an den Raad van Gezond
heid en Openbare Gezondheidsverzorging 
mededeeling doen van de besluiten die hij 
genomen heeft en de inlichtingen die hij uit 

KHEDIVIAAL DECREET van 19 Juni 1893. het buitenland gekregen zal hebben. De 

Wij, Khedive van Egypte, R egeeringen zenden aan den Raad, wanneer 
Op voordracht van Onzen Minister van zij het noodig achten, het gezondheidsbericht 

Binnenlandsche Zaken en het gelijkluidend van haar land en geven hem onmiddellijk bij 
advies van onzen Ministerraad, het uitbreken kennis van de besmettelijke 

Overwegende, dat het noodig is geweest ziekten en veeziekten. 
verschillende wijzigingen aan te brengen in 5. De gezondheids-, zee- en quarantaine
Ons Decreet van 3 Januari 1881 (2 Safer 1298); ra,ad stelt zich op de hoogte van den gezond-

Besluiten , heidstoestand van het land en zendt inspectie-
Art. 1. De gezondheids-, zee- en quaran- commissies overal waar hij het noodig acht. 

taine-raad is belast met het vaststellen van De Raad van Gezondheid en Openbare 
maatregelen. ten einde het binnendringen in Gezondheidsverzorging wordt in kennis gesteld 
Egypte of het overbrengen naar het buiten- met de uitzending dier commissies en moet 
land te voorkomen van besmettelijke ziekten zich beijveren zooveel mogelijk de uitvoering 
en van vecziekten. van hare opdracht te vergema,kkelijken. 

2. Het aantal der Egyptische Afgevaardig- 1 6. De Ra.ad stelt de voorzorgsmaatregelen 
den zal tot vier leden beperkt worden, vast, die ten doe! hebben het binnendringen 

10. De Voorzitter van den raad, benoemd tegen te gaan in Egypte la-ngs de zee- of woes
door de Egyptisohe Regeering en die alleen tijngrenzen van besmettelijke ziekten of van 
zal stemmen in geval van staking van ste=en ; veeziekten en bepa.alt de plaats waar tijde-

20. Een Europeesch Doctor in de medi- lijke kampementen en vaste quarantaine
cijnen, Inspecteur-Gen eraal van den gezond- inrichtingen gevestigd moeten worden. 
heids-, zee- en quarantaine-dienst; 7. Hij stelt den tekst vast van de aantee-

30. De Inspecteur van gezondheid der kening, welke gesteld moet worden op den 
stad Alexandria, of zijn plaatsvervanger: door de sanitaire bureau's aan de vertrekjrnnde 

4. ·• De veeartsenijkundige Inspecteur van schepen af te geven pas . 
het beheer van den gezondheidsdienst en van 8. Ingeval er besmettelijke ziekten of 
de openbare gezondheidsverzorging. veeziekten in Egypte voorkomen, stelt ' hij de 

Alie Afgevaardigden moeten zijn of genees- voorzorgsmaatregelen vast om overbrenging 
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dezer ziekten naar het !)uitenland te ver
hinderen. 

9. De Raad houdt het toezicht op en ver
zekert zich van de uitvoering der sanitaire
en quarantaine-maatregelen die hij heeft 
vastgesteld. 

Hij stelt den tekst vast van alle voorschriften 
die betrekking hebben op den quarantaine
<lienst, en waakt voor hunne stipte naleving, 
zoowel wat betreft de bescherming van het 
land, als de handhaving der waarborgen, 
vastgesteld bii de intemationale sanitaire 
overeenkomsten. 

10. Hij regelt, uit een oogpunt van open
bare gezondheid, de voorwaarden waaronder 
het vervoer der pelgrims naar en van den 
Hedjaz moet geschieden en houdt toezioht 
over hun gezondheidstoestand ten tijde van 
de bedevaart. 

11. De door den gezondheids-, zee- en 
quarantaine-raad genomen besluiten worden 
mPdegedeeld aan het Ministerie van Binnen
landsche Zaken, dat, zoo noodig, de politieke 
agentschappen en consulaten-generaal er mede 
in kennis stelt. 

De Voorzitter van den raad is echter bevoegd 
over de loopende dienstzaken rechtstreeks 
briefverwisseling te honden met de consulaire 
overheden in de zeesteden. 

12. De Voorzitter en, ingeval deze afwezig 
of verhinderd is, de Inspecteur-Generaal van 
den gezondheids-, zee- en quarantaine-dienst, 
moet zorgen voor de uitvoering der Raadsbe
sluiten. 

Te dien einde houdt hij rechstreeks met alle 
a mbtenaren van den gezondheids-, zee- en 
quarantaine-dienst en met de verschillende 
Overheden van het land briefwisseling. Hij 
bestuurt, volgens het· advies van den raad, de 
sanitaire politie in de havens, de quarantaine
inrichtingen aan zee en de quarantaine-stations 
bij de woestij n. 

Ook doet hij de loopende zaken af. 
13. De Inspecteur-Generaal van Gezond

heid, de directeuren der bureau's, de genees
heeren van de sanitaire stations en van de 
quarantaine-kampementen, moeten gekozen 
worden uit de hetzij door eene Europeesche 
geneeskundige faculteit, hetzij door den Staat, 
r egelmatig gediplomeercle geneesheeren. 

De Afgevaardigde van den raad te Djeddah 
zal een . te Cairo gediplomeerd geneesheer 
mogen zijn. 

14. Voor alle ambten en betrekkingen, 
behoorende tot den gezondheids-, zee- en 
quarantaine-dienst, doet de raacl door t usschen -

1 

1921. 

komst van zijn Voorzitter een voordracht van 
candidaten aan den Minister van Binnen
landsche Za;ken, die alleen h et recht zal hebben 
hen te benoemen . 

Bij ontslag, verplaatsing en bevordering 
zal dezelfde weg gevolgd worden. Evenwel 
benoemt de Voorzitter zelf alle ondergeschikte 
beambten, daglooners, bedienden, enz. 

De benoeming van de sanitaire opzichters 
wordt aan den raad voorbehouden. 

15. Er zijn zeven directeuren van sani
taire bureau's, welke hun zetel hebben te 
Alexandrie, Damiate, Port-Said, Suez, Tor, 
Souakim en Kosseir. Het sanitair -bureau te 
Tor .zal slechts dien•t kunnen doen gedurende 
de bedevaarten of in tijden van epidemieen. 

13. De directeuren der sanitaire bureau'e 
hebben · onder hunne bevelen alle sanitaire 
beambten in hun district. Zij zijn verant
woordelijk voor de goede uitvoering van den 
dienst. 

17. Het hoofd van het sanitair agentschap 
te El Ariche heeft dezelfde bevoegdheden ah 
die welke door bet voorgaand artikel aan de 
directeuren toegekend worden. 

11:1 . De directeuren der !iS,nitaire stations 
en der quarantaine-kampementen hebben onder 
hunne bevelen alle beambten van den genees
kundigen en• den dienst va n het beheer der 
inrichtingen, welke zij beheeren. 

19. De Inspepteur-Generaal van gezoncl
heid is belast met het toezich t op alle diensten 
van den gezondheids-, zee- en quarantaine
raad. 

2n. Aan den Afgevaardigde van den ge
zondheids-, zee- en quarantaine-raad te Djeddah 
is opgedragen, inlichtingen te verstrekken 
aan den raad omtrent den gezondheidstoestand 
in den Redjaz, in het _bijzonder tijden~ de 
bedevaarten. 

21. Eene commis~ie van tucht, bestaande 
uit clen · Voorzitter, den Inspecteur-Generaal 
van den gezondheids-, zee- en quarantaine
dienst en drie door den raad gekozen afge
;vaardigden is belast met bet onderzoeken der 
klachten inuebracht t egen de beambten van 
den gezondheids-, zee- en quarantaine-dienst. 

Zij brengt over iedere zaak een verslag uit 
en onderwerpt dit aan de beoordeeling vaD den 
..aa<l in algeroeene vergadering. De afge
vaardigden treden elk jaar af. Zij zijn her
kiesbaar. 

Het besluit van den raad wordt door de 
zorgen van den Voorzitter onderworpen aan 
r1c bekrachtiging van den :Minister van Binnen
landsche Zaken . De Commissie van tucht 

ll 
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kan, zonder den raad te raadplegen: 1°. eene middelen. De raad zal evenwel zonder verwijl 
berisping toedienen, 2°. de bezoldiging inhouden moeten nagaan, op welke wijze het evenwicht 
voor niet Janger dan een maand. t usschrn de inkomsten en uitgaven hersteld 

22. De straffen van tuchtelijken aard zijn : kan worden. Zijno voorstellen zullen door 
10. berisping; tusschenkomst ·van den Voorzitter a-an den 
20. inhouden van bezoldiging gedurende Minister van Binnenlandsche Zaken worden 

acht dagen tot drie maanden ; toegezonden. Zoo er een batig slot, is, zal dit 
3n, overplaatsing zonder vergoecling; in de kas blijven van den gezondheids-, zee -
4". ontslag. en quarantaine-raad ; het zal, na besluit van 
Dat alles onverroinrlerd de vervolging, in den Gezondheidsraad, bekmchtigd door den 

te stellen wegens misdrijven of OYertredingen MinisteITaad, uitsluitend worden besteed tot 
tegen het gemeene recht. vorming van een re ervefonds voor onvoorziene 

23. De sanitaire- en quarantaine-rechten I uitgaven. 
worden geind door de beambten van den 26. De Voorzitter is verplicht te gelasten 
gezondheids-, zee- en quarantaine-dienst,. dat de stemming geheiro zal zijn, zoo dikwijls 

Deze hourlen zich, wat betreft het geldeli.Jk drie leden van den raad zulks vragen. Geheime 
~heer en de boekhouding, aan de algemeene stemming is verplichtend telkens wanneer het 
voorschriften, vastgesteld door het Ministerie geldt de keuze van Afgevaardigden van Mo
van Financiijn, gendbeden, oro dee! uit te maken van de Com-

De rekenplichtige bea.robten zenden hunne roissie van Tucht of van de Commissie voor de 
afrekening en de opbrengst hunner ontvangsten geldmiddelen; of wanneer het betreft benoe
aan bet Presidiuro van den road. roing, ontslag, verplaatsing of bevordering van 

De rekenplichtige ambtenua r, hoofd van het bet personeel. 
Centraal Bureau van bet ireldelijk beheer, 2ij, De Gouverneurs, de prefecten van po
outlast hen te dier zake, nadat de Voorzitter litie en de Moudirs zijn ieder voor zooveel hen 
van den ra-ad de stukken voor gezien heeft betreft verantwoordelijk voor de uitvoering 
geteekend. der sanitaire voor chriften. Zij moeten, even-

24. De gezondheids-, zee- en quarantaine- als alle burgerlijke en militaire overheden, 
raad voert bet beheer over zijne ~eldmiddelen. hunne hulp verleenen wanneer zij daartoe door 

Het beheer der ontvangsten en uitgaven is de arobtenaren van den gezondheids-, zec- en 
opgedragen aan eene Cororoissie, bestaande quarantaine-dienst wettig aangezocht worden 
uit den Voorzitter, den Inspecteur-generaal oro de ~poedige uitvoering der in het belang der 
van den gezondheids-, zee. en quarantaine- openbare gezondheid genoroen maatregelen to 
dienst en drie door den raad gekozen afgevaar- verzekeren. 
digden der ~iogendheden". De drie Afge- 27. Alie vroegere decrrten en voorschriften 
vaardigden der Mogendheden treden ieder worden ingetrokken, voor zoover zij in strijcl 
jaar af. Zij zijn herkiesbaar. zijn met de voorafgaande bepalingen. 

Deze Commissie stelt, behoudens bekrachti- 2ll . Onze Minister van Binnenlandsche 
ging door den raad, de bezoldiging vast der Zaken is belast met de uitvoering van dit 
beambten van alle rangen; zij bepaalt de vaste decreet, hetwelk den lst-en November 1893 in 
en onvoorziene uitgaven. Alle drie maanden werking zal treden. 
hrengt zij in eene bijzondere zitting een in Gedaan ten Palei,;e te Ra mleh, 19 Juni 1893. 
bijzonderheden uitgewerkt verslag uit van haar ABBAS Hrun. 
beheer. In den loop der drie maanden, vol- Op last van den Khedive , 
gentle op bet ei de van bet begrootingsjaar, De Voorzit ter van den !laad, 
stelt de raad op voorstel der Commissie de Min. van Binnenlani8che Zaken, R• A'. 
eindbasis vast en doet cleze door tusschen-
komst van haren Voorzitter aan het Ministerie 
van Binnenlandschc Zaken toekomen. 

De raad ontwerpt de begrooting 1ijner inkom-
ten en uitgaven. Die begrooting zal door den 

Ministerraad, tegelijkertijd met en als aanhantz• 
sel van de Algcmeene Staatsbegrooting· worden 
vastgesteld. Ingeval het cijfer der uitgaven 
dat der ontvangsten mocht overtreffen, zal het 
tekort gedekt worden uit d e algemeene Staats-

KHEDIVIAAL DECREET ,xm 25 Decembe~ 
1894. 

Wij , Khedin van Egypte, 
Op voordracht van Onzen Minister van 

Financiiin en bet gelijkluidend advies van 
Onzen Ministerraad ; 

Gezien het gelijkluidend advies van H eeren 
Coromissarissen-Directeuren van de Kas der 
Openbare Schuld wat betreit art. 7; 
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Met toestemming der Mogendheden ; 
&sluiten: 

Art. 1. Aanvangende met het begrootings
jaar 1894 zal jaarlijks uit de ontvangsten der 
vuurtorenrechten eene som van 40,000Egyptische 
ponden beschikbaar worden gesteld, welke 
gebruikt zal worden op de in de volgende 
artikelen uiteengezette wijze. 

2. De in 1894 beschikbaar gestelde som zal 
gebruikt worden : 1 °. om het mogelijke tekort 
van den geldelijken dienst over 1894 van den 
quarantaine-raad te dekken, voor het geval 
dat dit tekort niet geheel had kunnen worden 
gedekt nit de middelen ontleend aan het re
servefonds van bovengenoemden ra,ad, op de 
wijze a,ls in het volgend artikel vermeld; 

· 2°. ter bestrijding van de buitengewone uit
gaven noodig voor het in gereedheid brengen 
der sanitaire stations te El Tor, te Suez en aan 
de Bronnen van Mozes. 

3. Het tegenwoordige reservefonds van den , 
quarantaine-raad zal aangewend worden om 
het tekort van het dienstjaar 1894 te dekken 
zonder dat dit fonds teruggebracht mag worden 
tot een lager bedrag dan 10,000 E. P. 

lndien het tekort niet geheel gedekt kan 
worden, zal het voor het overige bedrag bf.
streden worden uit de bij art.ikel 1 geschapen 
hulpmiddelen. 

4. Van de som van 80,000 E. P., afkomstig 
va,n de dienstjaren 1895 en 1896, zal genomen 
worden : 1 °. een som gelijk aan die, welke in 
1894 betaald zal zijn uit dezel'de ontvangsten 
op rekening van het t ekort van genoemd jaar 
1894, ten ei nde de sommen besteed aan de 
buitengewone werken, bedoeld in art. 1 voor 
El Tor, Suez en de Bronnen van Mozes op een 
bedrag van 40,()()() E. P. te brengen; 2 •. de 
bedragen, noodig om het tekort te dekken van 
de bcgrooting van d,m quarantaine-raad, voor 
de dienstjaren 1895 en 1896. 

Het overschot, na aftrek van de bovenge
noemde bedragen, zal aangewend worden tot het 
bouwen van nieuwe vuurtorens inde Roode Zee. 

5. Vanaf bet begrootingsjaar 1897 zal deze 
jaarlijksche som van 40,000 E. P. aangewend 
worden om mogelijke tekorten te dekken van 
d en quarantaine-raad . det bedrag der tot 
dat doe! benoocligde som zal voor goed vastge
stelcl worden op den gronclslag van de gelde
lijke uitkomsten ,for dienstjaren 1894 en 1895 
van. den raad. 

Het overscbot zal strekken tot vermindering 
der vuurtorengelden. Deze rechten zullen 
in dezelfde verhouding verminderd worden 
zoo in de Roode als in de Middellandsche Zee. 

'3 . Door het afhouden en bet aanwenden 
van cleze sommen als hierboven vermeld, is 
de Regeering ,anaf bet jaar 1894 ontheven 
van elke verplichting hoe ook genaamd ten 
opzichte van de gewone of buitengewone 
uitgaven va.n den quarantaine-raad. 

De tot nog toe door de Egyptische Regeering 
gedragen uitga,ven bliiven te haren laste. 

7. Bij de verrekening van de overschotten 
met de Kas der Openbare Schuld, zal van af 
het dienstjaar 1894 het gedeelte van die over
schotten, toekomende aan de Regeering, ver• 
meerderd wor<len met een jaarlijksch bedrag 
van 20,000 E. P. 

8. Tusschen de Egyptische Regeering en. 
de Regeeringen van Duitschland, Belgie. 
Groot-Britannie en Italiii is overeengekomen, 
dat de krachtens artikel 5 van dit besluit tot 
de vermindering der vuurtorenrechten aan te, 
wenden som in mindering zal komen van het 
bedrag van 40,00:> E. P. voorzien in de brieven, 
welke als aanhangsel gevoegd zijn bij de tus
schen Egypte en genoemde Regeeringen ge
sloten handelsovereenkomsten. 

9. Onze Minister van Financiii.n is belast 
met de uitvoering van dit besluit. 

Gedaan ten Paleize van Koubbeh, 25 De
cember 1894-. 

ABBAS liILMl. 

Op last van den Khedive, 
De Voorzitter v. d. Mini~terraad, N. NOllAR. 

De Min. mn [, ·inflnci,!n, ARMER MAZLOUM. 

De ,'!fin. v. Buit1nl. Zaken, BO"TRO::, GlJAJ.I. 

MINISTERIEEL BESLUIT van 19 Juni 
1893, betref/ende de werking van den ge
zondheids- . zee- en qua·rantaine-Dienst. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
Gezien het Derreet van 19 ,Tuni 1893, 

Hesluit: 

TITEL I. 
Van den qezondheids-. zee- en quarantaine

J,ienst. 

Art. 1. De Voorzitter is gehouden den 
j?ezondheids-, zee- en quarantaine-raad in 
gewone vergadering bijeen te roepen den 
eersten Dinsdag van iedere m aand. 

Rij is teven~ verplicht dezen bijeen te roepen, 
wanneer zulks door drie leden gevraagd wordt. 

Eindelijk moet hij den raad in buitengewone 
vergadPring bijeenroepen, telkenmale wanneer 
de omstandigheden bet onmiddellijk nemen 
van een ernstigen maatregel Pischen. 

;l, De oproepingsbrief vermeldt de vragen 
die aan de orde worden gesteld. Behoudens 

11• 
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dringende noodzakelijkheid, mogen slechts 
geldige besluiten genomen wo1·den ten aanzien 
van de ptmten in den oproepingsbrief vermeld. 

3. De secretaris van den raad stelt de 
processen-verbaal op van de zittingen. 

Die processen-verbaal moeten ter onder
teekening overgelegd worden aan alle leden die 
d e vergadering bijwoonden. 

Zij worden in hun geheel in een register 
overgeschreven, clat evenals de oorspronkelijke 
processen-verbaal in de archieven bewaard 
wordt .. 

Een voorloopig afschrift van de processen
verbaal zal op aanvrage aan elk lid van den 
raad worden verstrekt. 

4. E:ene vaste commissie, bestaande uit 
den Voorzitter, den Inspecteur-Generaal van 
d en gezondheids-, zee- en quarantaine-dienst 
en twee door den raad gekozen afgevaardigden 
der Mogendhcden, is belast met bet nemen van 
besluiten en maatregelen in spoecleischende 

Hij is verantwoordelijk voor d~ onder zijne 
bewaring ,taande a,rchieven . 

Bu•eau van Gomptabilite;t, 

8. Het koofd van het centraal bureau van 
het geldelijk beheeris ,,rekenplichtig am btenaar." 

Hij kaP slechts zijne betrekking aanvaarden 
na een borgtocht gesteld te h ebben, w arvan 
het bedrag zal vastgesteld worden door den 
gezondheids-, zee- en quarantaine-raad . 

Onder leiding van de Commissie voor de 
geldmiddelen houdt hij toezicht op de verrich
tingen der ambtenaren, belast met het innen 
der sanitaire- en quarantaine-rech ten. 

Hij maakt de staten en rekeningen op, welke 
overgelegd moeten worden aan het Ministerie 
van Binnenlandsche Zaken, na vaststelling 
door de Commissie voor de geldmiddelen en 
na goedkeuring door den Raad. 

Van den lnspecteur-Generaal van Gezon<lheid. 

gevallen. 9. De Inspecteur-Generaal van Gezondheid 
De afgevaardigde van bet betrokken land heeft het toezicht op alle takken van dienst, 

wordt steeds opgeroepen. Hij heeft recht van waarmede de raad belast is. Hij oefent dit 
stemmen. De Voorzitter stemt alleen bij toezicht uit, volgens de bepalingen van art. 19 
staking van ste=en. De beslissingen worden I van het decreet van 19 Juni 1893. 
dadelijk per brief medegedeeld aan alle leden Hij inspecteert minstens eenmaal 's jaars 
van den raad. Deze commissie za l elke alle sanitaire bureau's, agentschappen of posten. 
;{ maanden opnieuw gekozen worden. Bovendien bepaalt de Voorzitter, op voorstel 

,;, De Voorzitter, of bij zijne afwezigheid van den Raad en naar gelang der behoefte 
de Inspecteur-Generaal van den gezondheids-, van den dienst de inspecties,welke de Inspecteur
zee- en qnarantainedienst, leidt de beraadsla- Generaal zal moeten bouden. 
gingen van den raad. Hij stemt a.lleen in Ingeval van verbindering van den Inspecteur
geval van staking. De Voorzittor hee't de Generaal zal de Voorzitter, in overeenstemming 
algemeene leiding van den dienst. Hij is met den Raad, den a mbtenaar aanwijzen, die 
belast met de uitvoering der besluiten van geroepen is hem te vervangen. 
den raad. Telkenmale wanneer de Inspecteur-Geri.eraal 

8erretar·ia.at. 

ti. H et secretariaat, geplaatst onder de 
leiding van den Voorzitter, voert de geheele 
briefwisseling zoowel met het Ministerie van 
Binnenlandsche Zaken als met de verschillende 
ambtenaren van den gezondheids-, zee- en 
quarantainedienst. H et is belast met de 
sta tistiek en de archieven. C'-0mmiezen en 
tolken zullen in voldoenden getale aan het 
secretariaat worden toegevoegd oro de afdoe
ning van zaken te verzekeren. 

7. De secretaris van den raad, hoofd van 
bet secretariaat, woont de zittingen van den 
raad bij en stelt de processenverbaal op. 

Hij heett onder zijn bevelen de beambten 
en bedienden van het secretariaat. 

Hij bestuurt en houdt toezicht op bun werk, 
onder bet gezag van den Voorzitter. 

een bureau, een agentschap, een sanitairen 
post, een sanitair station of een quarantaine
kampement bezocht heeft, moet hij aan het 
Presidium van den Raad, in een bijzonder 
verslag, den uitslag van zijn onderzoek mede
deelen. Tusschen zijne rondreizen in, neemt 
de Inspecteur-Generaal, onder het gezag van 
den Voorzitter, deel aan de leiding van den 
algemeenen dienst. 

Hij vervangt den Voorzitter, ingeval deze 
afwezig of verhinderd is. 

TITEL II. 

Haven<lienst, Quarantaine-inrichting, Sanitaire 
St'lt ions. 

10. De gezondheids-, zee- en quarantame
politie langs de Egyptische kust van de Mid
dellandsche- en van de Roode Zee, alsmede 

· op de landgrenzen aan den lrant der woestijn, 
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is toevertrouwd aan den directeur der sanitaire 
bureau's, der sanitaire stations of quarantaine• 
kampementen, aan de hoofden der sanitaire 
agentschappen en sanitaire posten en aan de 
onder hunne bevelen geplaatste beambten. 

11. De directeuren der sanitaire bureau's 
hebben de leiding van en de verantwoordelijk
heid voor den dienst , zoowel van het bureau 
aan welks hoofd zij geplaatst zijn, als van de 
sanitaire posten welke er een deel van uitmaken. 

~ij moeten waken voor de stipte uitvoering 
der voorschriften op de gezondheids-, zee- en 
quarantainepolitie. 

Zij gedragen zich aan de opdracht die zij 
van het Presidium van den Raad ontvangen 
en geven de noodige bevelen en aanwijzingen 
aan alle beambten van hun bureau, alsmede 
aan de beambten der sanitaire posten, welke 
er aan verbonden zijn. 

Zij zijn belast met het vaststellen der iden• 
titeit en met het gezondheidsonderzoek van 
schepen, met de toepassirig van de quaranta.ine• 
maatregelen, en gaan in de bij de voorschriften 
voorziene gevallen over tot het geneeskundig 
onderzoek zoowel als tot het, onderzoek in za ke 
quarantaine-overtredingen . 

Zij voeren de briefwisseling over zaken 
rakende he t beheer alleen met het Presidium, 
waaraan zij mededeeling doen van alle sanitaire 
i nlichtingen welke zij bij de uitoefening van 
hun ambt hebben verkregen. 

12. De directeuren der sanitaire bureau's 
worden, t en opzichte van hunne bezoldiging, 
in twee klassen verdeeld. 

De bureau 's van de eerste klasse ten getale 
van vier, t e weten: 

Alexandria ; 
Port-Said; 
Havenkom van Suez en het kampement aan 

de Bronnen van Mozes ; ' 
Tor. 
De bureau 's der tweede klasse ten getale 

van drie, te weten : 
Damiate ; 
Souakim; 
Kosseir. 
13. De hoofden der sanitaire agentschappen 

hebben dezelfcle bevoegdbeden wat bet agent• 
schap aangaat, als de directeuren wat betreft 
hun bureau. 

14. Te El Ariche is alleen een sanitair 
agentschap. 

15. De hoofden der sanitaire posten hebben 
onder hunne bevelen de beambten van den 
post welken zij leiden. Zij zijn geplaatst onder 
de bevelen van den directeur van een der 
sanitaire bureau's. 

/ Zij zijn belast met de uitvoering der bij de 
onderscheidene regelingen voorgeschreven sa
nitaire en quarantaine-maatregelen. 

Zij mogen geen enkelen pas afgeven en zijn 
slechts bevoegd de passen voor ,,gezien" te 
teekenen der schepen die in vrij verkeer ver• 
trekken. Zij verplichten de schepen die in 
hun haven aaukomen met een vuilen pas of 
onder onregelmatige omstandigheden zich te 
begeven naa r een haven waar een sanitair 
bureau gevestigd is. 

Zij mogen niet zelf ecn gezondheidsonder• 
zoek instellen, doch moeten zich te dien einde 
wenden tot den directeur van het bureau 
waarvan zij deel uitmaken . 

Behoudens ingeval van dringenden spoed 
voeren zij de briefwisseli.ng slechts met <lien 
directeur over alle zaken va,n b heer. Voor 
spoedeischendc sanitaire en quarantaine-aan
gelegenheden, zooals de te nemen maatregelen 
t en opzichte van een aankomend schip , of de 
aanteekening, welke gesteld moet worden op 
den pas van een tot vertrekken gercedliggend 
schip, schrijven zij rechtstreeks aan het p resi
dium van den raad ; maar zij moeten zonder 
uitstel van deze briefwisseling mededeeling 
doen aan den directeur onder wien zij staan. 

Zij zijn gehouden kngs den snelsten weg het 
Voorzitterschap van den raad te verwittigen 
van de schipbreuken waarvan zij kennis kriJgen. 

15. De sanitaire posten, ten geta le van 
zes, zijn de volgende : 

De posten te Port-Neuf, te Aboukir , te 
Brullos en te Rosette, staande onder het 
bureau te Alexandrie. De posten te Kantara 
en aan • de binnenhaven van l smailia, staande 
onder het bureau te Port-Said. De raad zal, 
naarmate de dienst dit vereischt, en naar 
gelang .zijner middelen, nieuwe sanitaire posten 
kunnen oprichten. 

17. De vaste of voorloopige dier..st der 
sanitaire stations en der quarantaine-kampe• 
menten is toevertrouwd aan directeuren 
die sanitaire bea.mbten, wachters, kruiers en 
verdere bedienden onder hunne bevelen hebben. 

18. De directeuren hebben opdracht de 
quarantaine toe t e passen op personen, die 
gezonden worde n naar h et sanitair station 
of naa r het kampement. Zij zorgen, in overleg 
met rte geneesheeren, voor de afzondering cler 
verschillende afdeelingen van onder qua rantaine 
staande personen en verhinderen elke ontdui
king der voorschriften. 

Na het verstrij ken van het vastgestelrl 
tijdsverloop geven zij de vergurming tot het, 
vrije verkP,er of schorsen <lit volgens de_ voor
schriften, laten goederen en Jijfgoederen ont-
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smetten en passen de quarantaine toe op de 
lieden die dit werk verricht hebben. 

19. Zij oefenen een voortdurend toezicht 
uit op de uitvoering der voorgeschreven 
maatregelen, evenals op den gezondheids
t oestand der aan quarantaine onderworpen 
personen en van hrt personeel der inricbting. 

2J. Zij zijn verantwoordelijk voor den loop 
van den dienst en brengen daarover dagelijks 
verslag uit aan het Presidium van den ge 
zondheids- , zee- en quarantaineraad . 

21. De geneesheeren, aan de sanitaire 
st.ations en quarantainekampementen ver
bonden, staan onder de directeuren dezer· 
inricbtingen. Zij hebben onder hunne bevelen 
den apotheker en de ziekenoppassers. 

Zij waken over den gezondbeidstoestand der 
personen aan quarantaine onderworpen en 
van het personeel, en hebben hP.t beheer over 
het lazaret van het sanitair station of va.n 
het kampement. Vrij verkeer kan alleen ver
leend worden aan de in quarantaine zijnde 
personen, na het onderzoek van den arts en 
claarop gevolgd gun!,tig rappor-t. 

22. Aan ieder sanitair bureau, sanitair 
station of quarantainekampement iR de direc
teur ook ,,rekenplichtig ambtenaar". 

Hij wijst, onder zijne persoonlijke zakelijke 
verantwoordelijkheid, den ambtenaar aan voor 
de inning der sanitaire en quarantaine-rechten . 

De hoofden van agentschappen of sanitafre 
posten zijn eveneens rekenplichtige ambtena
ren ; zij zijn persoonlijk belast met bet innen 
der rechten. 

De ambtenaren, belast met het innen der 
rech ten, moeten zicb houden wat aangaat de 
t e stellen borgtochten, de boekhouding, het 
tijdstip der st ortingen , en over het algemeen 
alles wat betrekking heeft op de geldelijke zijde 
van hun dienst, aan de door bet Ministerie van 
] inancien te dien aanzien uitgevaardi.gde 
voorschriften. 

2l. De uitgaven van den gezondheids-, 
zee- en quarantainedienst zullen gekweten 
worden uit de eigen rniddelen van den raad, 
of in overleg met het Ministerie van Financien, 
door den Dienst der Kassen, welke dat, Mini
.;terie daarvoor zal aanwijzen. 

·,iro, 19 Juni 1893. RIAZ. 

PROCES VER.BAAL van de nederlegging der 
al.ten van bekrachtiginq van de l nternationale 
Sanitaire Conventie. geteekend te Parij.• nr 
17 Jn /l, /t•1,r,: 1912. 

Ter uitvoering van artikel 160 (!er Inter
nationale Sanitaire Conventie, nnderteekend te 

Parijs op 17 J anuari 19lz namens Duitschland, 
de V. S. ,an Amerika, de Argentijnsche R epu
bliek, Oostenrijk-H ongarij e, Belgiii, Bolivia, 
Brazilie, Bulgarije, Cbili, Columbia, Costa
Rica, Cuba, Denemarken, Ecuador, Spanje, 
Frankrijk, Groot-Brittannie en Ierland, Grie
kenland, Guatemala, Haiti, Honduras, Ita-lie, 
Luxemburg, Mexiro, Montenegro, Noorwegen, 
Panama, Nederland, Perzie, Portugal , Roe
menie, Rusland, Salvador, Servi/\, Siam, 
Zweden, Zwitserland, Turkije, Egypte en 
Uruguay, zijn de ondergeteekenden bij eenge
komen op het Ministerie van Buitenlandscbe 
Zaken te Parijs, ten einde, onder voorwaarden 
zooals hieronder vermeld, over t e ·gaan tot de 
eerste nederlegging, in handen van de Regeering 
der Franscbe Republiek, van de akten van 
bekrachtiging nopens opgemelde Convent.ir 
van de door hen vertegenwoordigde Regeerin
gen. 

De vertegenwoordiger der Britsche Regee
ring beeft de volgende verklaring afgeJegd : 

,,De bepalingen vun dit verdrag zullen niet 
toepasselij k zijn op de kolonien, bezittingen 
en protectoraten van Zijne Britsche Majesteit, 
Britsch-India daaronder begrepen. De Brit
scbe Regeering behoudt evenwel ten behoeve 
van elke harer kolonien en bezittingen en 
van elk barer protectoraten, Bdtsch-Indie 
daaronder begrepen , het recht voor om tot 
het verdrag toe te treden, zoodra een dezer 
Regeeringen den wensch daartoe t e kennen 
geeft, evenals de bevoegdbeid om het verdrag 
afzonderlijk op te zeggen, zonder gebonden 
te zijn aan de besluiten door de Britsche 
R egeering met betrekking tot het Vereenigd 
K oninkrijk genomen . Telkens wanneer een 
der Britsche kolonien, bezittingen of protec
toraten tot het v,erdrag toetreedt of ,lit opzegt, 
zal de vertegenwoordiger van Zijne Britsche 
l\1ajesteit t e Parijs daarvan, namens de betref
fende kolonie, bezitting of protectoraat, mede
deeling doen aan den Minister van Buitenland
sch e Zaken der Fra n sch e Republiek. 

,.De Britsche Regeering stelt zich op h et 
standpunt, dat het recbt om bet onderhavige 
verdrag op te zeggen, zoomede het aan de 
Mogendbeden toekomende recht tot het plegen 
van overleg in zake het aanbrengen van wijzi
gingen in den tekst van het verdrag, gehand
haafd blijft overeenkomstig de bepalingen 
van de conventie van Venetic van 1897 en van 
die van Parijs van 1903." 

:Oe vertegenwoordiger van de Regeering der 
V. S. van Amerika heeft verklaard, dat zijne 
Regeering het verdrag heeft bekrachtigd onder 
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voorbehoud, dat artikel 9 daarvan in geen 
enkel opzicht zal geacht wol'den aan de Ver
eenigde Staten het nemen van bijzondere 
quarantaine-maatregelen tegen besmetting van 
hunne havens te verbieden, welke maatregelen 
door sanitaire omstandigheden van ongewonen 
aard mochten warden gevorderd. Bij het 
maken van dat voorbehoud heeft de Regeering 
van de Vereenigde Staten niet de bedoeling 
op eenigerlei wijze op de grondregels van bet 
verdrag inbreuk te maken. 

De vertegenwoordiger der Spaansche Re
geering heeft verklaard, dat zijne Regeering 
zich bet recht voorbehoudt om bet sub 2~. 
in artikel 9 bepaalde in de meest ruime betee
kenis en volgens de wetenschappelijke begin
selen van de moderne gezondheidsleer uit te 
leggen, ten einde, voor zooveel mogelijk, te 
voorkomen, dat de pest en de gele koorts in de 
Spaansche havens warden binnengevoerd, 
maar verklaart, dat bet er niet om te doen is 
om goedkeuring te onthouden aan eenig 
voorschrift, . dat de grondbeginselen van het 
verdrag raakt. 

De vertegenwoordiger van de Regeering van 
Panama heeft verklaard, dat zijne Regeering 
het verdrag heeft bekrachtigd onder voorbehoud, 
dat het in artikel 9 bepaalde de Regeering van 
Panama, noch die van de Vereenigde Staten 
zal verhinderen om, overeenkomstig bet op 
18 November 1903 tusschen beide landen 
gesloten verdrag, in de havens van het kanaal
gebied en in die, welke onder de rechtsmacht 
van de Republiek Panama vallen, de qua.ran
taine-maatregelen te nemen, die door de om
standigheden mochten warden geiiischt. 

De ondergeteekenden geven akte van de 
boven vermelde voorbehouden en verklaren, 
dat hunne wederzijdsche landen zich bet recht 
voorbehouden om er zich op te beroepen ten 
opzichte van de uit de Vereenigde Staten van 
Amerika, Spanje en Panama afkomstige goe
deren. 

De heden ter tafel gebrachte akten van 
bekrachtiging, na onderzoek in goeden en 
behoorlijken vorm bevonden zijnde, zijn der 
Regeering van de Fransche Republiek toever
trouwd, ten einde in de archieven van het 
Ministerie van Buitenlandsche Zaken te worden 
nedergelegd. 

De akten van bekrachtiging der Mogend
heden, die het verdrag hebben onderteekend, 
maar niet in de gelegenheid waren o~ deze 
akten heden neder te leggen, zullen later door 
de Regeering van de Fransche Republiek in 
ontvangst worden genomen, waarvan door 

deze aan alle verdragsluitende Mogendheden 
mededeeling zal worden gedaan. 

Ter oorkonde waarvan is opgemaakt dit 
proces-verbaal, waarvan een voor eensluidend 
gewaarmerkt afschrift door de Regeering der 
Fransche Republiek zal worden toegezonden 
aan alle Mogendheden, die de Sanitaire Conven
t ie van 17 Januari 1912 hebben onderteekend. 

Gedaan te Paqjs. op 7 October 1920. 
Voor de Vereenigde HUGH C. WALLA.GE. 

Staten van Amel'ih.-a 
Voor Belgie 
Voor Denemarken 
Voor Ecuador 
Voor Spanje 
Voor Frankrijk 
Voor Groot-Britannie 
Voor Italie 
Voor Noorwegen 
Voor Panama 
Voor Nederl,and 
Voor P erzie 
Voor Portugal 
Voor Zweden 

E. DE GAIFFIER. 

H. A. BERNHOF:r. 

E. DORN Y DE ALSUA. 

J. QUINONES DE LEON. 

G. LEYGUES. 

DERBY. 

BONIN. 

FR. JACKHELLN. 

R. A . AMADOR. 

J. LOUDON. 

M. SAMAD. 

ALF. DE MESQUI'l'A. 

G. DE REUTERSKiOLD. 

Voor Zwitserl,and DuNA~T. 

Voor Egypt,,, DERBY. 

Voor eensluidend gewaarmerkt afschrift: 
Voor den Minister -President, Minister van 

Buitenl,andsche Zaken, 
De Gevolma;:,htigd Mini.•ter, Chef mn het Proto,;ol, 

P. !JE FOUQUIERF.S. 

8 Febr·uari 1921. BESLUIT tot vernietiging van 
de door den Raad van Arbeid te Zwolle 
vastgestelde regeling tot toekenning van 
salarissen en verdere vergoedingen aan 
de ambtenaren bij dien Raad van Arbeid. 
ingevoerd bij besluit van dien Raad van 
21 November 1919. ~. 53. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Arbeid van 5 Februari 1921, n°. 471, afd eling 
Arbeidersverzekering; 

Overwegende, dat door den Raad van Arbeid 
te Zwolle bij besluit van 21 November 1919 
krachtens artikel 50 der Radenwet eene rege
ling werd ingevoerd tot toekenning van sala
rissen en verdere vergoedingen aan de ambte
naren van <lien Raad van Arbeid ; 

Overwegende, dat de Verzekeringsraad te 
Arnhem zich tot Ons heeft gewend met een 
voordracht, strekkende tot vernietiging van 
bovenvermeld besluit, daarbij aanvoerende, 
dat deze regeling, welke voor de ambtenaren 
bij den Raad van Arbeid te Zwolle veel gunsti-
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ger is dan de regeling, geldende voor de met 
hen gelijk te stellen Rijksambtenaren, op grond 
van het algemeen belang niet gewenscht is ; 

Overwegende, dat de Raad van Arbeid te 
Zwolle heeft gemeend bij de vaststelling der 
salarissen van zijne ambtenaren de grenzen 
van het noodzakelijke niet te hebben over
schreden of op het gebied van het willekeurige 
t e zijn gegaan ; 

Overwegende, dat laatstgenoemde Raad in 
zijn schrijven aan den Verzekeringsraad te 
Arnhem, dd. 16 Maart 1920, n°. 1517,verklaart, 
dat de getroffen salarisregeling vrijwel paralel 
loopt aan de regeling van het Bezoldigingsbesluit 
Burgerlijke Rijksambtenaren 1920, Staatsblad 
n°. 37, maar door verhooging van minima, 
verruiming der maxima en inkrimping van den 
tijd, waarin het maximumtractement bereikt 
wordt, gunstiger is dan bedoeld besluit ; 

Overwegende, dat de door den Raad van 
.Arbeid t e Zwolle getroffen regeling de admini
stratieve ambtenaren in vier groepen verdeelt, 
en wel: 

Groep A. Chefs de bureau, minimum f 2800, 
hetwelk met 2 ja.arlijksche verhoogingen van 
f 200 en 4 jaarlijksche verhoogingen van f 150 
klimt tot f 3800 ; 

Groep B. Algemeene !eiders, minimum f 2200, 
hetwelk met 2 jaarlijksche verhoogingen van 
f 200 en 4 jaarlij ksche verhoogingen van f 150 
klimt tot f 3200 ; 

Groep G. .Afdeelingschefs, minimum f 1600, 
hetwelk met 6 jaarlijksche verhoogingen van 
f 150 klimt t ot f 2500 ; 

Groep D. Overige ambtenaren van 21 jaar 
en ouder, minimum f 1300, hetwelk met 6 
jaarlijksche verhoogingen van f 150 klimt tot 
f 2200; 

Overwegende, da t genoemde groepen zijn t e 
vergelijken met de rangen van commies, 11-d
junct-commies, klerk en schrijver bij de Depar
t ementen van .Algemeen Bestuur, voor welke 
rangen de volgende salarisregelingen gelden : 

commiu : minimum f 2800, hetwelk met 10 
jaarlijksche verhoogingen van f 100 klimt tot 
f 3800; 

adjunct-wmmies : minimum f 2000, hetwelk 
met 10 jaarlijksche verhoogingen van f 100 
klimt t ot f 3000 ; 

klerk : minimum f 1300, hetwelk met 8 jaar
lijksche verhoogingen van f 100 en 4 jaa rlijksche 
verhoogingen van f 50 klimt tot f 2300 ; 

schrijver: minimum f 1200, hetwelk met 4 
jaarlijksche verhoogingen van f 100 en 8 jaar
lijksche verhoogingen van f 50 klimt t ot f 2000. ; 

Overwegende, dat de Raad van Arbeid t e 

Zwolle op de salarissen zijner ambtenaren geen 
standplaatsaftrek toepast ; 

Overwegende, da t derhalve de ambtenaren 
bij den Raad van .Arbeid te Zwolle voor zooveel 
betreft hunne aanvangssalarissen en hunne 
periodieke verhoogingen in veel gunstiger 
conditie zijn, dat de met hen gelijksoortigeamb
tenaren bij de Departementen van .Algemeen 
Bestuur, de Rijksverzekeringsbank en t a! van 
andere groote administratieve instellingen ; 

Overwegende, da t de door den Raad van 
Arbeid t e Zwolle getroffen salarisregeling er toe 
zal leiden, dat ambtenaren in dienst van andere 
Rijksinstellingen, ten nadeele van den dienst 
dier instellingen, naar genoemden Raad worden 
getrokken , en dat die regeling bovendien het 
Invaliditeitsfonds, waaruit de bezoldigingen 
van de ambtenaren der R aden van .Arbeid 
worden beta.aid, zwaarder belast dan noodig 
is, welke beide omstandigheden in strijd zij n 
t e achten met het algemeen belang ; 

Gelet op de artikelen 79, tweede lid , en 86, 
eerste lid, der Radenwet; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
de door den Raad van Arbeid te Zwolle vast

gestelde regeling tot toekenning van salarissen 
en verdere vergoedingen aan de ambtenaren 
bij dien Raad van Arbeid, ingevoerd bij besluit 
van <lien Raad van 21 November 1919, t e ver
nietigen wegens strijd met het algemeen belang. 

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

's-Gravenhage, den 8sten Februari 1921. 

WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, AALBERSE . 

(Ui tge,g. 2 Maart 1921.) 

8 Februari 1921. BESLUIT, bepalende het tijd
stip van inwerkingtreding van artikel 13 
der Warenwet (Staatsblad 1919, n°. 581). 
s. 54. 

WIJ WILHELMINA, E N Z. 

Op de voordra.cht van Onzen Minister van 
Arbeid van 4 Februari 1921, n°. 429 D, Al ee
ling Volksgezondheid ; 

Gelet op het bepaalde bij artikel 36 de. 
Warenwet (Staatsblad 1919, n°. 581); 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 
artikel 13 der Warenwet (Staatsblad 1919, 

n°. 581) treedt in werking met ingang van den 
dag, volgende op <lien, waarop dit besluit 
wordt afgekondigd. 

Onze Minister van Arbeid is belast met de 
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nitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblau. 
zal worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den 8sten Februari 1921. 

WILHELMINA. 

buitensands ingevoerde goederen, die terstond 
of na opslag in entrepot tot wederuitvoer 
worden aangegeven. 

Tenzij de goederen overeenkomstig de voor
schriften van Onzen Minister van Financien 

De Minister van Arbeid, AALBERSE. van elkander afgescheiden worden gehouden, 
(Uitgeg. 4 Maart 1921.) staat voor de toepassing dezer wet aangifte 

tot opslag van buitenlandsche goederen in een 
10 Febrnari 1921. BESLUIT, houdende bekend- entrepot voor binnenlandsche goederen en 

making van den tekst der wet van 14 aangifte tot opslag van binnenlandsche goederen 
December 1916 (Staatsblad n°. 530), tot , in een entrepot voor buitenlandsche goederen 
heffing van statistiekrecht, zooals die luidt onderscheidenlijk gelijk met aangifte tot verblijf 
na de daarin bij de wetten van 26 Maart binnenslands of met aangiftt> ten uitvoer, en 
1917 (Staatsblad n°. 254) en van 31 worden de opgeslagen goederen1onderscheidenlijk 
December 1920 (Staatsblad n°. 977), aan- als goederen van binnenlandsche of van buiten-
gebrachte wijzigingen. S. 55. landsche herkomst ·beschouwd. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 2. H et statistiekrecht wordt niet geheven 
Op de voordracht van Onzen Minister van van goederen, die, na aangifte tot verblijf 

Financien van 7 Februari 1921, n°. 300 (Invoer- binnenslands, tot wederuitvoer worden aan
rechten) ; gegeven, doch inmiddels niet opgeslagen zijn 

Gelet op artikel XVIII der wet van 31 De- geweest anders dan aan den wal of op het 
cember 1920 (Staatsblad n°. 977), betreffende terrein eener onderneming van vervoer. 
herziening der wet van 14 December 1916 Het recht, dat bij de eerste aangifte van die 
(Staatsbtad n°. 530), tot heffing van statistiek- goederen is voldaan, wordt teruggegeven of 
recht; verrekend. 

Hebben goedgevonden en verstaan: 3. Geen statistiekrecht wordt geheven : 
Den tekst der wet van 14 December 1916 a. bij invoer en bij uitvoer van de goederen, 

(Staatsblad n°. 530), zooals die luidt na de daarin genoemd in artikel 6, letter b, e en g der wet 
bij de wetten van 26 Maart 1917 (Staatsblad van 15 Augustus 1862 (Staatsblad n°. 170), 
ti0 • 254) en van 31 December 1920 (Staatsblad zooals het artikel is gewijzigd bij de wet· van 
n°. 977) aangebrachte wijzigingen, algemeen 6 April 1877 (Staatsblad n°. 71) ; 
bekend. te maken door bijvoeging van den b. bij invoer en bij uitvoer van boom- en 
gewijzigden tekst bij dit besluit. veldvruchten. en gewassen, gewonnen op 

Onze Minister van Financien is belast met gronden, binnen den afstand van 5500 meter 
de uitvoering van dit besluit, dat met den ter weerszijde van de grenslijn des Rijks 
gewijzigden tekst der bovengenoemde wet gelegen en, voor zooveel den invoer betreft, 
in het Staatsblad zal worden geplaatst. bij N ederlandsche ingezetenen en voor zooveel 

's-Gravenhage, den l0den Februari 1921. den uitvoer betreft, bij bewoners van het vreemd 
grondgebied in gebruik ; 

WILHELMINA. c. van goederen, van de eene Nederlaridsche 
De Minister van Financien, DE VRIES. plaats naar de andere vervoerd wordende 

(Uitgeg. 23 Febr. 1921.) 

TEKST DER WET van 14 December 1916 
(Staatsblad n°. 530), tot heffeng van statistiek
recht, zooals zij luidt na de daarin bij de 
Wetten van 26 Maart 1917 (Staatsblad 
n°. 254) en van 31 December 1920 (Staats
blad n°. 977) aangebrach'te wijzigingen. 

Art. 1. Er wordt een statistiekrecht naar 
de waarde geheven : 

a. van de ingevoerde goederen, die terstond 
of na, opslag in entrepot tot verblijf binnensc 
lands worden aangegeven ; 

b. van de goederen, die ten uitvoer worden 
aangegeven, met uitzondering van de van 

over vreemd grondgebied of over zee ; 
d. van victualie, prov1S1e en scheeps

behoeften, kennelijk tot verbruik aan boord 
van binnenkomende en van uitgaande Neder
landsche schepen dienende en a.ls zoodanig 
aangegeven ; 

e. bij invoer en bij uitvoer van goederen 
met N ederlandsche oorlogsschepen ; 

f. van de voorwerpen der pakketpost ; 
g. van · strandgoederen, geladen geweest 

in schepen, uit de hav.ens van het Koninkrijk 
vertrokken en op derzelver uitreis verongelukt, 
tenzij het betreft doorvoergoederen, die niet 
weder nitgaan ; 

h. wanneer de totale waarde der in eene 
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aangifte begrepen goederen niet meer bedraagt 
dan vijf en twintig gulden ; 

i. van goud, gemunt en in baren, alsmede 
van munten in zilver of onedel metaal van het 
Rijk of zijne Kolonien ; 

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 worden ; 

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 ; 

l. van goederen, die door reizende personen 
aan den lijve of als handbagage worden mede
gevoerd. 

Bepalingen ter voorkoming van misbruik 
van de vrijstellingen worden bij algemeenen 
maatregel van bestuur vastgesteld. 

4. Het statistiekrecht bedraagt, wanneer 
de totale waarde der in eene aangifte begrepen 
goederen honderd gulden niet te boven gaat, 
een cent voor e!ke tien gulden, gedeelten van 
tien gulden voor tien gulden genomen. 

,vanneer die waarde meer bedraagt, wordt 
van elke vijf en twintig gulden twee en een 
halven cent geheven, gedeelten van vijf en 
twintig gulden voor vijf en twintig gulden 
genomen. 

5. 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 macht
neming der herkomst te bepalen inkoopwaarde 
bij levering, tegen contante betaling, ter plaatse 
van lossing hier te 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 
nit het entrepot voor de los ing in de plaats. 

6. Outler waarde wordt bij uitvoer ver
staan de met inachtneming der bestemming te 
bepalen verkoopwaarde bij levering, tegen 
contante betaling, ter plaatse van inlading 
hier te lande, met inbegrip . van anders dan 
v:ior het verder vervoer, op den uitvoer druk
kende rechten en kosteii. 

Voor goederen, die niet geladen worden, 
en bij de toepassing van artikel 1, tweede lid, 
treden onderscheidenlijk het vertrek naar 

buitenslands en de opslag in het entrepot 
voor de inlading in de plaats. 

7. Het statistiekrecht wordt, voor zoover 
door Onzen Minister van Financien niet anders 
is bepaald, voldaan door opplakken van 
statistiekzegels op de aangiften. 

De statistiekzegels worden vanwege het Rijk 
uitgegeven ; de vorm daarvan wordt door 
Ons bepaald. 

De wijze, waarop de zegels behooren te 
worden gebruikt, wordt bij algemeenen maat
regel van bestuur vastgesteld. 

8. Behoudens de uitzol}dering in het eerste 
lid van het vorig artikel bedoeld, wordt de 
aangifte, waarop niet tot een bedrag, voldoende 
voor de aangegeven waarde, aan statistiekzegels 
is geplakt, gewe"igerd. 

Eveneens kan het aannemen geweigerd 
worden van eene aangifte, gedaan of inge
leverd door of namens iemand, die reeds 
vroeger verschuldigd statistiekrecht of eene 
verhooging daarvan, als bedoeld in artikel 13, 
14 of 15, niet of niet ten voile heeft voldaan. 

9. Bij aangifte tot verblijf binnenslands 
van niet met een invoerrecht naar de waarde 
belaste goederen of van goederen, waarvoor 
geheele of gedeeltelijke vrijstelling van dat recht 
wordt verleend, zoomede bij aangifte ten uit
voer, roepen de visiteerende ambtenaren, die 
de aangifte der waarde van aan het statistiek
recht onderworpen goederen te laag oordeelen, 
de beslissing van den inspecteur der invoer
rechten in. 

Zij geven hiervan kennis, desverlangd 
schriftelijk, 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 en onder bewaring van 
den ontvanger stellen. 

Over de aangehouden goederen kan worden 
beschikt na zekerheidstelling voor de som, 
die de aangever aan meerder recht en verhooging 
kan blijken verschuldigd te zijn. De ontvanger 
kan de goederen ook zonder zekerheidstelling 
afgeven. 

10. Komt ook den inspecteur de aangegeven 
waarde te laag voor, dan geeft hij hiervan 
binnen acht dagen na de visitatie aan den 
aangever kennis, met gelijktijdige uitnoodiging 
om binnen een redelijken termijn, die op 
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aanvraag kan worden verlengd, stukken over 
te leggen, waarvan de kennisneming bevorderlijk 
kan zijn aan eene juiste beoordeeling van de 
waarde der goederen. 

De tijdig overgelegde stukken worden door 
hem gewaarmerkt. 

Hij stelt de waarde vast en geeft hiervan 
binnen eene maand na het verstrijken van den 
voor het overleggen der stukken gestelden 
termijn aan den aangever kennis. 

De kennisgevingen in dit artikel bedoeld 
Worden gedaan bij aangeteekenden brief of tege~ 
gedagteekend ontvangbewijs. 

Oversch.rijding van een termijn door den 
inspecteur maakt zijne beslissing nietig. 

11. De aangever kan binnen eene maand, 
nadat de beslissing van den inspecteur is ter 
post bezorgd of tegen ontvangbewijs uitge
reikt, in beroep komen bij den raad van beroep 
bedoeld in de Waardewet 1906 (Staatsblad 
n°. 216). 

Het beroep wordt op straffe van nietigheid 
ingesteld door indiening binnen voorschreven 
termijn van een met redenen omkleed beroep. 
schrift bij den voorzitter van den raad, waarbij 
de beschikking van den inspecteur of een af. 
schrift daarvan wordt overgelegd. 

12. De voorzitter van den raad van beroep 
stelt het beroepschrift in handen van den 
inspecteur, die het na bijvoeging van de noodige 
stukken met zijne opmerkingen aan hem 
terugzendt. 

Op de behandeling voor den raad zijn de 
voorschriften van de artikelen 21, eerste en 
tweede lid, 22, eerste en tweede lid, en 25 van 
voormelde Waardewet van toepassing. 

Ook geldt voor de uitvoering van deze wet 
voor de ambtenaren der invoerrechten en de 
leden van den raad van beroep, zoomede voor 
het personeel van dien raad, de bepaling van 
artikel 33 van genoemde Waardewet. 

De raad stelt den aangever in de gelegenheid 
zijne bezwaren in persoon of bij gemachtigde 
mondeling toe te Iichten. De raad kan zich 
door deskundigen doen voorlichten. 

Indien den raad blijkt, dat de waardebe
paling van den inspecteur onjuist is, stelt hij, 
met vernietiging van diens beschikking, de 
waarde der goederen opnieuw vast. Op 
stukken, die niet tijdig aan den inspecteur 
zijn overgelegd, slaat de raad echter bij zijne 
beslissing geen acht, tenzij hem overtuigend 
mocht blijken, dat het den aangever niet moge• 
lijk is geweest die stukken intijds over te 
Ieggen. · 

Tenzij het tegendeel is gebleken, neemt 

de raad aan, dat de soort en de hoeveelheid 
der goeder~n juist zijn aangegeven. 

De uitspraak van den raad is met redenen 
omkleed. Zij wordt door den voorzitter bij 
afschrift aan den aangever en aan den inspecteur 
medegedeeld. 

13. V oor de goederen, waarvan de waarde, 
hetzij krachtens deze wet, hetzij krachtens 
de Waardewet 1906 (Staatsblad n°. 216), met 
afwijking van de aangifte is vastgesteld, is de 
aangever, behalve het bed.rag van het statistiek· 
recht dat niet reeds bij de aangifte is voldaan, 
eene verhooging van twintigmaal dat bed.rag 
verschuldigd. 

14. Hij, die van buitenslands ingevoerde 
goederen tot opslag in entrepot of, al of niet 
na opslag in entrepot, tot wederuitvoer aangeeft, 
is, indien de goederen niet overeenkomstig 
de aangifte worden opgeslagen of uitgevoerd, 
behalve het bed.rag van he t statistiekrecht, 
dat bij aangifte tot verblijf binnenslands had 
moeten zijn voldaan, eene verhooging van tien
maal dat bed.rag verschuldigd. 

De opslag of uitvoer der goederen wordt 
ambtelijk ter kennis gebracht van den ont. 
vanger, te wiens kantore of onder wiens kantoor 
de aangifte is gedaan. Behoudens tegenbewijs 
wordt de opslag of uitvoer geacht niet te hebben 
plaats gehad, indien de kennisgeving na verloop 
van zes weken sedert de aangifte niet is inge• 
komen. 

Ter bepaling van de waarde dezer goederen 
noodigt de inspecteur den aangever alsdan 
uit om binnen een redelijken ter mijn, die op 
aanvraag kan worden verlengd, stukken over 
te leggen a.ls bedoeld bij het eerste lid van 
artikel 10. 

De inspecteur waarmerkt de tijdig overge
legde stukken, stelt de waarde der goederen 
vast en geeft hiervan binnen eene maand na 
het verstrijken van den voor het overleggen 
der stukken gestelden termijn aan den aangever 
kennis bij aangeteekenden brief of gedagteekend 
ontvangbewijs. 

Overschrijding van den termijn van eene 
maand maakt de beslissing van den inspecteur 
nietig. 

De artikelen 11 en 12 zijn van toepassing. 
15. De aangever, die desverlangd niet ten 

genoegen van den inspecteur kan aantoonen, 
dat de wederinvoer of de wederuitvoer binnen 
den voor den vrijdom bedoeld in artikel 3, 
letter c of k te stellen of gestelden termijn 
heeft plaats gehad, is behalve het bedrag van 
het statistiekrecht eene verhooging van tien
maal dat bed.rag verschuldigd. 
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Voor de vaststelling van de waarde der 
goederen gelden de laatste vier leden van 
artikel 14. 

16. Voor de som die ingevolge artikel 14 
verschuldigd kan worden, kan zekerheid worden 
gevorderd voordat de aangifte tot opslag in 
entrepot of tot wederuitvoer wordt aange
nomen. 

De ambtenaren met de ontvangst van aan
giften belast, maken van deze bevoegdheid 
geen gebruik bijaldien hun bekend is of te 
hunnen genoegen blijkt, dat de aangever vol
doende gegoed is en binnen het Rijk woont of 
gevestigd is. 

17. Het statistiekrecht dat niet reeds 
bij aangifte is voldaan, is met de verhooging 
volgens artikel 13, 14 of 15, invorderbaar 
bij parate executie. De bepalingen van artikel 
291, eerste tot en met zesde lid, der Algemeene 
Wet van 26 Augustus 1822 (Staatsbl.ad n°. 38), 
zijn ten deze van toepassing. 

18. Hij, die met het oogmerk om invloed 
nit te oefenen op de beoordeeling der waarde 
volgens deze wet opzettelijk een va,lsch of 
vervalscht stuk vertoont of overlegt, wordt 
gestraft met gevangenis~traf van ten hoogste· 
een jaar. 

De feiten, strafbaar volgens het eerste lid, 
worden beschouwd als misdrijven. 

19. Onder goederen die aan het statistiek
recht zijn onderworpen, worden in deze wet 
verstaan alle goederen bedoeld bij artikel 1, 
voor zoover zij niet vallen onder eene der vrij
stellingen van artikel 2, eerste lid, en artikel 3, 
eerste lid, letters a tot en met g, en i tot en met l. 

20. Onze Minister van Financien kan terug
gaaf verleenen van statistiekrecht, dat door 
dwaling of onwillekeurig verzuim te veel of ten 
onrechte is betaald. 

Behoort bij Konin.klijk besluit van den 
l0den Februari 1921 (Staatsbl.ad n°. 55). 

Mij bekend, 
De Minister van Financien, DE VRIES. 

Krachtens artikel XVIII der Wet van 
31 December 1920 (Staatsbl.ad no. 977) kan 
bovenstaande gewijzigde wet worden aange
haald onder de benaming van ,,Wet op het 
Statistiekrecht (Staatsbl.ad 1921, n°. 55)". 

10 Februari 1921. BESLUIT, houdende wijzi-
ging van het Reglement voor den Hoofd
cursu s en van de Bepalingen ,betreffende 
de toelating van onderofficieren van het 
leger in Nederlandsch-lndie tot die in
richting. S. 56. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onze Ministers van 
Oorlog en van Kolonien van 23 December 1920, 
!Ide Afd., no. 243, en van 16 December 1920, 
7de Afdeeling, n°. 18; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
18 Januari 1921, n°. 36) ; 

Gezien het nader rapport van voornoemde 
Ministers van 5 Februari 1921, !Ide Afd., 
no. 131 en van 31 Januari 1921, 7de Afdeeling, 
n°. 23; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 
Art. Een. Het Reglement voor den Hoofd

cursus, vastgesteld bij Ons besluit van 7 Fe
bruari 1910 (Staatsbl.ad n°. 45) en laatstelijk 
gewijzigd bij Ons besluit van 8 Juli 1920 (Staats
blad .n0. 433), wordt nader gewijzigd als volgt: 

I. Het tweede lid van artikel 1 wordt ge
lezen: 

Volgens bij Koninklijk besluit, in overeen
stemming met dit reglement vast te stellen 
bepalingen, kan voorts aan ondetofficieren 
van het leger in Nederlandsch-lndie, die be
hooren tot de Europeesche, de Inlandsche of 
de claarmede gelijkgestelde bevolking van· 
Nederlandsch-Indie - wat de inlanders en de 
daarmede gelijkgestelden aangaat, voor wo
ver zij Nederlandsche onderdanen zijn - worden 
vergund daar te lande het toelatingsexamen 
tot den Hoofdcursus af te leggen. 

II. Het derde lid van artikel 1 worclt ge
lezen: 

Het aantal ten behoeve van deze onderoffi
cieren open te stellen plaatsen wordt door den 
Minister van Kolonien in overleg met den 
Minister van oorlog bepaald, met dien verstan
de, dat dit aantal in den regel niet meer dan 
6 per jaar_ zal bedragen voor hen, die behoor"en 
tot de Europeesche bevolking en evenzoo r. iet 
meer dan 6 voor hen, die behooren tot de 
Inlanclsche of de daarmede gelijkgestelde be
volking van Nederlandsch- Indie. 

III. In het eerste lid van artikel 36 wOl'dt, 
onder a na 4°., ingelascht: 

5°. aan hen, die een anderen dan den Chris
telijken of Israelietischen godsdienst belijden, 
ook , op de voor de belijders van die andere 
godsdiensten geldende, nader door de Ministers 
van Oorlog en van Kolonien aan te wijzen 
feestdagen. 

Art. Twee. De Bepalingen betreffende de 
t oelating van onderofficieren van het leger in 
Nederlandsch-{ndie tot den Hoofdcursus, vast
gesteld bij Ons besluit van 5 September 1911 · 
(Staatsbl.ad n°. 288), worden gewijzigd als volgt : 
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I. In het derde lid van artikel l wordt na 

punt 4 een nieuw punt 5 opgenomen, luidende : 
5. dat de in het eerste lid van artikel 52 

bedoelde rangschik.king afzonderlijk voor de 
Europeesche en voor de niet-Europeesche ad
spiranten plaats heeft, en dat de in het vierde 
lid van dat artikel bedoelde lijsten worden op
gemaakt afzonderlijk voor de geslaagde Euro
peesche adspiranten,: voor de niet-geslaagde 
Europeesche adspiranten, voor de geslaagde 
niet-Europeesche adspiranten en voor de niet
geslaagde niet-Europeesche adspiranten. 

II. In het derde lid van artikel 1 worden 
de bestaande punten 5 en 6 .vernummerd tot 
6 en 7 ; in verband daarmede wordt in het eerste 
en tweede lid van artikel 3 ,,sub 5" vervangen 
door ,,sub 6". 

ill. In het eerste lid van artikel 3 wordt, 
tusschen de woorden ,,mededeeling" en ,,of", 
het volgende ingelascht : wie hunner tot de 
Europeesche en wie tot de Inlandsche of de 
daarmede gelijkgestelde bevolking van Neder-
landsch-Indie behooren, zoomede . . . .. . . 

Onze Ministers van Oorlog en van Kolonien 
zijn, ieder voor zooveel hem betreft, belast met 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

's-Gravenhage, den lOden Februari 1921. 

WILHELMINA. 

De Minister van Oorlog, W. F. POP. 

De Minister van Kolonien, DE GRAAFF. 

(Uitgeg. 25 Febr. 1921.) 

10 Februari 1921. MISSIVE van den Minister 
van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 
aan de besturen der gemeenten en vereeni
gingen, die eene of meer tot dusver van 
Rijkswege gesubsidieerde scholen voor 
zwakzinnigen in stand houden, betref
fende : Scholen voor zwakzinnigen. 

Ik heb de eer U hierbij te doen toekomen een 
afdruk van het Koninklijk Besluit van 31 De
cember 1920 (Staatsblad n°. 948), waarbij, 
ter uitvoering van art. 4 der Lager Onderwijs
wet 1920, "de scholen voor zwakzinnigen zijn 
gerangschikt onder het buitengewoon onder
wijs. 

Ingevolge art. 1 van dat Korunklijk Besluit 
juncto art. 4 van de wet zijn dus alle bepa
lingen van de wet, voorzoover zij het buiten
gewoon lager onderwijs betreffen, ,an 1 Janu
ari 1921 af, datum van in werking treding van 

het K oninklijk Besluit (art. 23) op alle sclwlen 
voor zwakzinnigen van toepassing. 

De betreffende bepalingen omtrent het bui
tengewoon lager onderwijs, welke nu voor de 
scholen voor zwakzinnigen gelden, zijn te 
vinden in de artikelen 70, 71, 126, 127 en 128 
der Lager Onderwijswet 1920. Mede zijn op 
het buitengewoon onderwijs van toepassing 
de algemeene bepalingen, opgenomen in Titel I 
van de wet, voor zoover daarbij niet een speci
aal onderdeel van het onderwijs wordt aange
geven, terwijl ook de bepalingen omtrent ,,het 
toezicht op het Lager Onderwijs" te vinden 
in Titel VII van de wet, alsmede in het Konink
Jijk Besluit van 6 November 1920, n°. 36, 
opgenomen in de Nederlandsche Staatscourant 
van 8 November 1920 n°. 217, voor het buiten
gewoon onderwijs van kracht zijn. 

In het Koninklijk Besluit van 31 Dec. j.1. 
zijn nadere voorwaarden gesteld waaraan 
naast de algemeen geldende wettelijke voor
schriften, voldaan moet worden om voor eene 
Rijksbijdrage in de kosten in aawnerking te 
kunnen komen, terwijl het besluit mede aan
geeft, op welke bijdrage aanspraak kan worden 
gemaakt, alsmede op welke wijze deze verkregen 
wordt. 

Alvorens nu over te gaan tot inzending van 
de in art. 16, 2° lid, van het Koninklijk Besluit 
bedoelde opgave ter verkrijging van het daarin 
aangegeven voorschot op de Rijksbjjdrage, zal 
zijn na te gaan, of inderdaad aan de gestelde 
eischen wordt voldaan. Inzending van de 
opgave zal daarna zoo spoedig mogelijk moeten 
plaats hebben, opdat vaststelling van het 
voorschot en uitbetaling van den eersten 
termijn alsnog in den loop van het eerste 
kwartaal van dit jaar kunnen volgen. 

De opgave, bedoeld in art. 16, 4° lid, mot:t 
iedere maand worden verstrekt en alzoo ook 
als geen veranderingen of wijzigingen te ver
melden zijn. In dat geval kan echter worden 
volstaan met eene mededeeling daaromtrent, 
en kan inzending van een formulier achter
wege blijven. 

Voor de te verstrekken opgaven en mede
deelingen, bedoeld in de artikelen 16 en 18, 
zijn de modellen door mij vastgesteld bij be
schikking van 28 Januari 1921, n°. 258, afd. 
Lager Onderwijs Algemeen. 

Elke voor de school te verstrekken mede
deeling, ingevolge de bedoelde artikelen van 
het Koninklijk Besluit zal moeten worden 
samengesteld op de wijze als het model aan
geeft. 

Ter uitvoering van art. 20 van het Konink-
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lijk Be htit wacht ik met Uwe opgave inzake ' 
het voorschot voor 1921 eene juiste gespecifi-

1 

ceerde opgave van de aan de school toekomende , 
Rijksbijdragen over 1919 en 1920 in de kosten I 
van hct personeel alsmede in de kosten van i 
de schoollokalen. Bij deze opgave zal mede ! 
zijn te vermelden, welke bedragen over die : 
jaren in totaal van het Rijk zijn ontvangen, j 
opdat het eventneel te weinig of te veel genotene 
zal knnnen worden verrekend bij het voor
schot over 1921. Ten overvloede wijs ik U 
er nog op, dat over de jaren 1919 en 1920 
aanspraak gemaakt kan worden op eene ver
goeding van de salari ssen van het verplicht 
personeel, berekend naar de jaarwedden van 
het personeel der gewone lagere scholen ver
meerderd met f 300.- alsmede over 1919 op 
eene vergoeding van f 250.- voor het niet-
verplicht personeel. I 

De bijdrage in de ko ten aan schoollokalen , 
over beide jaren moet worden berekend inge-
. volge de bepalingen van de voor die jaren 
geldende ,,Regelen". De opgaven van de 
salarissen van het verplicht-onderwijzend per
soneel, zullen in dier voege gespecificeerd moe
ten worden, dat daaruit duidelijk blijkt, op 
welke wijze de samenstelling is geschied ( dienst
jaren, a.kten of bevoegdheden enz.) 

Ter uitvoering van art. 21 van het Konink
lijk Besluit verwijs ik naar het Koninklijk 
Besluit van 10 Jannari 1921 (Staatsblad n°. 8), 
voor zoover het personeel betreft, verbonden 
aan de openbare scholen voor zwakzinnigen 
en naar het Koninklijk Besluit van 15 Decem
ber 1920 (Staalsblad n°. 898) voor zoover het 
per ·once) betreft, verbonden aan de bijzondere 
scholen voor zwakzinnigen. De .in die Konink
lijke Besluiten gevraagde gegevens zu llen te 
zijner tijd door U zijn te verstrekken. Voor 
het jaar 1921 zal echter de in laatstgenoemd 
Koninklijk Besluit bedoelde opgave t hans ten 
spoedigste door tusschenkomst van den In
specteur aan mijn Departement moeten worden 
ingezonden. Voor de volgende jaren zal de 
inzending van die opgave, overeenkomstig 
het voorschrift van art. 115 der Wet, v66r 16 
J anuari behooren te ge chieden. 

Eventueel door U gewenschte inlichtingen 
omtrent het buitengewoon onderwijs in het 
algemeen als voor Uwe school in het bijzonder 
zullen zijn te vragen aan den ,,Inspecteur van 
het buitengewoon lager onderwijs", tijdelijk 
gevestigd te 's-Gravenhage (Prins Hendrik-
straat 17). (B.) 

11 Februari 1921. BESLUIT, strekkende tot: 
1 °. verlenging van de schorsing van de 
besluiten va-n den Raad der gemeente Heer, 
dd. 4 Maart 1912, in zake de benoeming 
van eene Dommissie van Voorbereiding en 
dd. 26 Juni 1912 en 2 Augustus 1920 tot 
vaststelling van eene verordening, •rege
lende de bevoegdheid en den werkkring 
dier Commissie; 2°. schorsing van het 
besluit van genoemden Raad d .d. 25 J a,nu
ari 1921 tot wijziging van de sub 1°. ver
melde verordening. S. 57. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Birtnenlandsche Zaken van 9 Februari 1921, 
n°. 1873, afdeeling Binnenlandsch Bestuur, 
strekkende tot : 

1°, Yerlenging van de schorsing van: 
a. het besluit van den Raad der gemeente 

Heer, dd. 4 Maart 1912, houdende invoeging 
va-n artikel 15a in het reglement van orde voor 
de vergaderingen van den Raad dier gemeente 
in zake benoeming van eene Commissie van 
Voorbereiding; 

b. de besluiten van genoemden Raad dd. 
26 Juni 1912 tot vaststelling en dd. 2 Augustus 
1920 tot hernieuwde vaststelling van eene ver
ordening, regelende_ de bevoegdheid en den 
werkkring van vorenbedoelde Commissie; 

2°. schorsing van het besluit van genoemden 
Raad dd. 25 J anuari 1921 tot wijziging van 
de sub 1°. b bedoelde verordening; 

Overwegende, da t het wenschelijk is, om wo
Iang het onderzoek naa.r de vraag, of voormelde 
besluiten in strijd zijn met de wet of met het 
algemeen belang, niet is beeindigd, de werking 
ervan te voorkomen ; 

Gelet op de artikelen 153- 155 der Gemeente
wet; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
tot 6 September 1921 de schorsing te ver

lengen van de besluit en van den Raad der 
gemeente Heer, hiervoren sub 1°. vermeld, en 
tot dien datum te schorsen het besluit van dien 
Raad hiervoren sub 2°. genoemd. 

Onze Minister van Binnenlandsche Za.ken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, het
welk in het Staatablad zal worden geplaatst . 

's-Gravenhage, den llden Februari 1921. 

WILHELMINA. 

De Minister van Binnenl,a,ndsche Zaken, 

CH. RUYS DE BEERENBIIOUCK. 

( Uitge,g. 2 Maart 1921.) 
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11 Febrnari 1921. BESLUIT, houdende mach
tiging tot uitgifte van schatkistbiljetten 
en schatkistpromessen volgens de Wet va,n 
4 April 1870 (Staatablad n°. 62), laatste
lijk gewijzigd bij die van 15 Juli 1912 
(Staatablad n°. 240) en de Wet van 5 De
cember 1881 (Staat8blad n°. 185) , S. 58. 

11 Februari 1921. 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 van f 2.50, 
omschreven in artikel 1 van het Konink
lijk besluit van 31 Maart 1915 (Staatablad 
n°. 174), gewijzigd bij Koninklijk besluit 
van 14 Juni 1918 (Staat8blad n°. 357), 
als zilverbons van de eerste soort. S. 59. 

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

Financien van den 8sten Februari 1921, n°. 
134, Generale Thesaurie ; 

Gezien de wet van 6 Augustus 1914 (Staats
blad n°. 377), tot uitgifte van zilverbons, Ons 
besluit van 6 Augustus 1914 (Staatablad n°. 
378), zooals dat is gewijzigd bij Ons besluit van 
1 September 1914 (Staatablad n°. 439), en op 
Ons besluit van 31 Maart 1915 (Staatablad n°. 
174), zooals dat is gewijzigd bij Ons besluit 
van 14 Juni 1918 (Staatablad n°. 357) ; 

Gelet op Onze besluiten van 20 Maart 1915 
(Staatablad n°. 158), van 31 Maart 1915 (Staata
blad n°. 174), van 21 April 1915 (Staatablad 
n°. 204), van 9 Februari 1916 (Staatablad n°. 
65), van 12 Februari 1917 (Staatablad n°. 214) 
en van 8 Juni 1918 (Staatablad n°. 349), alsmede 
op Onze besluiten van 15 Februari 1919 (Staata
blad no. 42), van 24 Maart 1919 (Staatablad n°. 
135) en van 10 Januari 1920 (Staatablad n°. 
16); 

Hebben goedgevonden en verstaan 
te bepalen: 

Eenig artikel. 
Tot en met 31 December 1921 zullen ten 

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

a. de, bij Onze besluiten van 20 Maart 
1915 (Staatablad n°. 158) en van 31 Maart 1915 
(Staatsblad n°. 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 
(Staatablad n°. 42) ingetrokken zilverbons van 
f 2.50, aangeduid in artikel 1 van Ons besluit 
van 31 Maart 1915 (Staat8blad n°. 174, woals 

dat is gewijzigd bij Ons besluit van 14 Jun 1 

1918 (Staatsblad n°. 357), als zilverbons van de 
eerste soort. 

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

's-Gravenhage, den llden Februari 1921. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financien, DE VRIES. 
( Uitgeg. 18 F ebr. 1921. ) 

12 Februari 1921. KoNINKLIJK BESLUIT. 
Bijzondere omstandigheden als bedoeld 

in art . 3, eerste lid onder b, 2• al. der 
Pensioenwet voor de gemeente-ambtena
ren 1913. 

WrJ WILHELMINA, ENZ. 
Beschikkende op de aanvrage om verhoo

ging van pensioen van W. A. de Groot te 
's-Gravenhage, gewezen ambtenaar van den 
burgerlijken stand en gewezen secretaris van 
Marken; 

Gezien de adviezen van den Pensioenraad 
voor de gemeente-ambtenaren van 1 Mei 1920, 
n°. 4bis en 4ter; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur gehoord, advies van 
26 Januari 1921, n°. 401 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financien van 9 Februari 1921, n°. 74, afd. 
Pensioenen ; 

Overwegende, dat de Pensioenraad voor de 
gemeente-ambtenaren in zijn advies van 1 Mei 
1920, n°. 4bis Ons in overweging heeft gegeven 
op de aanvrage om verhooging van pensioen 
als gewezen ambtenaar van den burgerlijken 
stand te Marken afwijzend te beschikken, 
aanvoerende dat bij Koninklijk besluit van 
12 December 1918, n°. 58, aan den belangheb
bende a ls eervol ontslagen ambtenaar van 
den burgerlijken stand te Marken, te rekenen 
van 15 Mei 1918 een jaarlijksch peusioe.n i s 
toegekend van f 28.- ; dat <lit pensioen was 
berekend uaar een diensttijd van 13 jaren en 
4 maanden ; dat door .den belanghebbende op 
n December 1919 eene aanvrage om verhoo
ging van dat pensioen is ingediend; dat, aan
gezien er geen termen bestaan om aan te ne
men dat de ziekten of gebreken ten gevolge 
waarvan de belanghebbende ongeschikt worclt 
geacht voor de verdere waarneming van zijne 
betrekking als ambtenaar van den burgerlijken 
stand, het gevolg zijn van eene der oorzaken 
bedoeld in art. 3, eerste lid, b, 2• alinea, der 
wet, de Pensioenraad van oordeel is, dat 
de belanghebbende in deze betrekking geen 
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aanspraak op maximum-pensioen kan· maken; 
dat de Pensioenraad voor de gemeente-amb

tenaren in zijn advies van 1 Mei 1920, n°. 4ter, 
Ons in overweging heeft gegeven op de aanvrage 
om verhooging van pensioen als gewezen ge• 
meente-secretaris van Marken afwijzend te 
beschikken, aanvoerende dat aan den belang
hebbertde bij Konurklijk besluit van 12 Decem
ber 1918, n°. 58, te rekenen van 15 Mei 1918 
eea jaarlijksch pensioen is toegekend van 
f 117.-; dat dit pensioen was berekend naar 
een diensttijd van 13 jaren, 4 ma-anden en 14 
dagen ; dat door den belanghebbende op 11 
December 1919 eene aa nVTage om verhooging 
van dat pensioen is ingezonden; dat aangezien 
er geen termen bestaan om aan te nemen dat 
de ziekten of gebreken ten gevolge· wa-arvan 
de belanghebbende ongeschikt wordt geacht 
,oor de verdere waarneming van zijne betrek
king a ls gemeente-secretaris, het gevolg zijn 
van eene cler oorzaken, bedoeld in art. 3, eerste 
lid, b, 2• alinea der wet, de Pensioenraad van 
oordeel is dat de belanghebbende in deze be
trekking geen aanspraak op maximum-pensioen 
kan maken; 

dat, nadat de _adviezen van den Pensioen
rnad in afschrift aan den belanghebbende 
waren medegedeeld, hij zijn verlangen heeft 
te kennen gegeven, dat omtrent zijne bezwaren 
daartegen het gevoelen moge warden ingewon
nen van de Afdeeling van den Raad van State 
voor de Geschillen van Bestuur ; 

0., dat uit het rapport van de geneeskun
digen D. Stigter en A. Boerma, die door den 
burgemeester van 's-Gravenhage zijn benoemd 
tot het instellen van een geneeskundig onder
zoek naar den gezondbeidstoestand van den 
belanghebbende blijkt, dat hij voor de waar-

en is blijven verrichten, noodwendig ook van 
invloed moeten zijn geweest op de waarnemin!!; 
van zijne betrekking als secretaris der gemeente 
en ambtenaar van den burgerlijken stand ; 

dat daarom moet warden aangenomen dat 
de ziekte die den belanghebbende voor de ver
dere waarneming van zijne betrekkingen onge
schikt doet zijn , het gevolg is van bijzondere 
omstandigheden die zich voor hem bij de uit
oefening van den dienst niet door zijn schuld 
of onvoorzichtigheid hebben voorgedaan, als 
zijn bedoeld in a rt . 3, eerste lid onder b, 2• 
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 ; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

aan W. A. de Groot te 's-Gravenhage, ge
wezen ambtenaar van den burgerlijken stand 
en gewezen secretaris van Marken, t e rekeneJ?, 
van 15 Mei 1918 een jaarlijksch pensioen toe 
te kennen van f 349.- als gewezen secretaris 
van Marken en van f 83.- als gewezen amb
tenaar van den burgerlijken stand te Marken ; 

onder intrekking van de hem bij Ons besluit 
van 12 December 1918, n°. 58, verleende pen
sioenen van f 117.- en van £ 28.-. 

Onze Minister van Financien is belast, enz. 
(W. V. d. B. A.) 

12 Febrnari 1921. KoNINKLIJK BESLUIT. 

Onthouding van goedkeuring aan een 
raadsbesluit tot deelneming in het aan
deelenkapitaal der N. V. Gemeentelijke 
Credietbank te 's-Gravenhage. 

Wu WILHELMINA, ENZ. 

neming van de ambten van ambtenaar van Beschikkende op het beroep, ingesteld door 
den burgedijken stand en gemeente-secretaris den raad der gemeente Bergh tegen het besluit 
ongeschikt is wegens een bij hem geconsta- van Gedeputeerde Staten van Gelderland van 
teerden chronischen neurasth enischen toestand, 1 September 1920, n°. 232, waarbij goedkeuring 
welke toestand naar hun oordeel een gevolg is onthouden aan zijn besluit van 17 Juni 1920, 
is van jarenlang dnrende buitengewone moei- n°. 5, strekkende tot deelneming in het aan
lijke omstandigheclen waaronder hij zijne amb- deelenkapitaal der N. V. Gemeentelijke Cre-
ten moest waarnemen ; dietbank te 's-Gravenhage; 

dat uit het overgelegde rapport wijders blijkt Den Raad van State, Afdeeling voor de 
dat W. A. de Groot, wiens zenuwgestel niet Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
sterk was en wiens weerstandsvermogen door 26 Januari 1921, no. 546; 
de vele ondervonden moeilijkheden ondermijnd Op de voordracht van Onzen Minister van 
was, in een toestand van zenuwoverspanning Binnenlandsche Zaken van 7 Februari 1921, 
is geraakt nadat tijdens eene ra-adszitting een n°. 1564, Afd. B.B. ; 
ontplofbaar voorwerp tegen het raadhuis is Overwegende dat de raad der gemeente 
gelegd ; I Bergh op 17 Juni 1920 heeft besloten : 

dat de ongunstige omstandi!lheden waaronder a. tot deelneming in het aandeelenkapitaa] 
de belanghebbende zijn dienst heeft verricht der N.V. Gemeentelijke Credietbank te 's-Gra-
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venhage, door het nemen van een aandeel 
Serie E, nominaal groot f 1000.-, waarop te 
storten f 210.- ; 

b. de hiertoe noodige uitgaven te doen uit 
de gewone inkomsten der gemeente ; 

dat Gedeputeerde Staten op 1 September 
1920 hebben besloten aan dat raadsbesluit 
hun goedkeuring te onthouden, uit overweging 
dat er voor de gemeente Bergh aan het deel
nemen in het aandeelenkapitaal der N.V. 
Gemeentelijke Credietbank te 's-Gravenhage 
geen belangrijke voordeelen verbonden zijn; 

dat de Raad in beroep aanvoert, dat zijn 
besluit is genomen uit overweging dat hier
door een steunpunt wordt gevonden voor het 
geldelijk crediet der gemeente nu het voor 
de gemeente al mocilijker en moeilijker wordt 
om elders geldleeningen te sluiten o. a . ter 
voorziening in de behoefte aan kasgeld ; dat 
dergelijke voorziening voor de gemeente Bergh 
ncfodzakelijk is ; dat overigens van de N. V. 
Gemeentelijke Credietbank uitsluitend Neder
landsche gemeenten aandeelhoudsters kunnen 
zijn, daar die bank uitsluitend tot doe! heeft 
h et ounemen en rentegevend maken van gelden 
<loo~ publiekrnchtelijke lichamen, met name 
or. • door gemeenten, te vergemakkelijken; 
I 0., dat de toestand der geldmiddelen van 
de ge~eente Bergh het doen van andere dan 
strikt noodzakelijke uitgaven niet gedoogt en 
h et deelnemen in het aandeelenkapitaal van 

. V. Gemeentelijke Credietbank te 's-Gra
venha ~e geenszins waarborgt, dat die instelling 
bereid ·a l zijn tot de verstrekking van kapitaal 
aan de deelnemende gemeente ; • 

Gezien de Gemeentewet ; 
H ebben goedgevonden en verstaan : 

met handhaving van het bestreden besluit, 
he · daac' egen ingestelde beroep ongegrond te 
verklaren. 

Onze Mini ter van Binnenlandsche Zaken 
is belast, enz. (W. v. d. B. A.) 

l5 Februari 1921. M:rssrvE van den Minister 
van Arbeid aan de gemeentebesturen 
betreffende. voorschotten Woningwet. 

Zooals Uw College bekend is moet de beta
ling van de annuiteit door de gemeenten ver
schuldigd wegens ingevolge de Woningwet 
toegekende voorschotten, jaarl ijks plaats heb
ben op den dag, door den Minister van Financien 
daarvoor aangewezen. Voor voorschotten die 
in eens in hun geheel worden uitbetaald, wordt 
voor die terugbetaling de datum aangenomen 
waarop het voorschot ter beschikking van de 
gemeente is gesteld, voor voorschotten, die 

19:.!l. 

in termijnen worden uitbetaald, wordt de 
vervaldag bepaald in verband met de tijdstip
pen, waarop over die t ermijnen wordt beschikt. 

Herhaaldelijk komt het voor, dat over een 
voorschot niet ten voile beschikt wordt en 
dat noch de gemeente, noch de vereeniging 
daarvan kennis geven aan het Departement van 
Financien. De vaststelling van den verval
dag der annuiteit bl ijft clan voorloopig achter
wege. Wordt daartoe ten slotte overgegaan 
dan blijkt dikwijls dat reeds een of meer atmu
iteiten hadden moeten worden voldaan. Over 
het bedrag der annuiteiten, die te laat in 
's Rijks schatkist worden gestort, moet volgens 
beslissing van den Minister van Financien 
een rente van 6 % worden vergoed. 

Het i dus om die rentevergoeding te ver
mijden voor de gemeente van groot belang, 
dat de vervaldag der annuiteiten tijdig worde 
vastgesteld, en ik verzoek Uw College daarom, 
zoodra op een toegekend voorschot betalingen 
niet meer behoeven te geschieden, daarvan 
terstond aan den Minister van Financien kennis 
te geven. (B.) 

16 Februari 1921. WET, houdende tijdelijke 
afwijkingen van de Militiewet. S. 60. 

Bijl. Hand. 2° Kamer 1919/1920, n°. 556, 
1-6; 1920/1921, 136, 1- 10. 

Hand. idem 1920/1921, bladz. 908- 926, 962-
1010 . 

Hand. 1e K amer 1920/1921, bladz. 197, 198, 
229-232, 280-283. 

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 de berperking van den 
duur van het verblijf onder de wapenen, in
gevoerd krachtens de wet van 10 Januari 1920 
(Staatsblad n°. 9), te bestendigen en boven
dien de sterkte van de militielichting te vermin
deren; 

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

.militie van 1921 gelden de bepalingen van de 
volgende artikelen. 

2. 1. De lichting bedraagt 13,000 man, 
vermeerderd - voor zooveel Wij dit noodig 
achten - met het getal der dienstplichtigen, 
van wie v66r 1 Januari 1920 bij Onzen commis
saris in de provincie bekend was, dat zij aan 
de lichting van 1919 ontbraken, doordat zij, 
hetzij niet zijn ingelijfd, hetzij na hun inlijving 
weder uit den dienst zijn geraakt. 

2. De bepaling van het eerste lid houdt 

12 
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met ingang van 1 September 1921 op va.n kracht WIJ WILHELMINA, ENZ ••• doen te weten ~ 
te zijn, indien niet v66r dat tijdstip de sterkte Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 
van de jaarlijksohe liohting nader bij de wet dat het wensohelijk is voorzieningen te treffen 
is geregeld. ten aanzien van sommige groepen der tot den 

3. Het getal bij de zeemilitie in te lijven landstorm behoorende dienslplichtigen ; 
mansohappen bedraagt t en hoogste 1000 man. Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 

4. Het getal, te bestemmen voor admini- J Art. 1. Ieder, die krachtens de wet van: 
stratietroepen, kan door Ons hooger worden : 31 Juli 1915 (Staatsblad n°. 345), gewijzigd 
bepaald dan art. 4, derde lid, der Militiewet I bij de wet van 29 Juli 1916 (Staatsblad n°. 361), 
aangeeft. tot den landstorm is komen te behooren en 

3. Ten aanzien van de ittlijving kan worden nog niet van den dienstplicht is ont~lagen, 
afgeweken van art. 72 der Militiewet. blijft daartoe behooren, totdat hij volgens een 

4. 1. Met afwijking in zooverre van art. der bepalingen van de Landstormwet voor 
78, eerste lid, der Militiewet bedra1tgt de duur ontslag van den dienstplioht in aanmerking 
der eerste oefening : komt. 

a. voor de onbereden korpsen en de onbe- 2. Art. 4, tweede lid, der Landstormwet 
reden mansohappen der artillerie, behoudens is niet van kra.oht ten a.a.nzien van personen. 
bet bepaalde onder b en c, t en hoogste zes die als landstormpliohtige in den dienst met 
ma.a.nden ; de wa.penen geoefend zijn. 

b. voor hen, die behooren tot de infanterie 3. 1. De tot den la.ndstorm behoorende 
of de vesting-artillerie en het in a.rt. 70, eerste 
lid, der Militiewet bedoeld bewijs van voorge
oefendheid he'"hen verworven, ten hoogste 
vier maanden ; 

c. voor de hospitaalsoldaten ten hoogste 12 
maanden; 

d. voor de oavalerie ten hoogste aohttien 
maanden; · 

e. voor de bereden mansohappen der a.rtil
lerie ten hoogste 12 maanden. 

2. De hospitaalsoldaten zijn vrij van op
komst in werkelijken dienst voor herhalings
oefeningen. 

5. Een blijvend gedeelte, a.ls bedoeld in 
art. 78, derde lid, der Militiewet, ka.n aohter
wege worden gelaten. 

6. Deze wet treedt in werking met inga.ng 
van den dag na dien ha.rer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gra.venhage, den 16den Febru

ari 1921. 
WILHELMINA. 

De Minister van Oorlog, W. F. PoP. 
De Jlinistervan Marine a. i . , W. F. PoP. 

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

(Uitge,g. 25 Febr. 1921.) 

16 Februari 1921. WET, houdend.e landstorm 
voorzLningen. S. 61. 

Bijl. Hand. 2• Kamer, 1919/1920, n°. 556, 
1- 6; 1920/1921 136, 1- 10. 

Hand. idem 1920/1921, bladz. 908--926, 962-
1010. 

Hand. l • Kamer 1920/1921, bladz. 197, 198, 
229- 232, 280-283. 

dienstpliohtige, die - hetzij v66r, hetzij na. 
den aanva.ng van zijn dienstplioht - bij de 
landmaoht in werkelijken dienst is geweest, 
is verplioht overeenkomstige regelen, door 
Onzen Minister van Oorlog te stellen : 

a. in ontvangst te nemen en zorgvuldig te 
bewa.ren de door genoemden Minister a.an te 
wijzen bescheiden ; 

b. indien hij zioh vestigt in een a.ndere ge
meente binnen Nederland da.n die, waar hij 
voor den la.ndstorm sta.a.t ingesohreven, binneo 
tien dagen na. die vestiging de hem uitgereikte 
besoheiden in te leveren bij den burgemeester 
van de ge~eente der nieuwe woo11,plaats, om 
deze besohe den, voor zooveel nood g, te doen 
wijzigen; 

c. indien hij zioh buitenslands geeft geves
tigd, zijn volledig adres en, indien dit veran
dering ondergaa.t, zijn nieuw adres binnen tien 
<la.gen· op te geven aan den burgemeester der 
gemeente, waa.r hij voor den landstorm staat 
ingesohreven. 

2. Onze Minister van Oorlog kan groepen 
van dienstplichtigen a.a.nwijzen, die niet a.an 
de in het eerste lid omsohreven verpliohtingen 
onderworpen zijn. 

4. 1. Hij, die een volgens art. 3 op hem 
rustende verpliohting niet na.leeft, kan in wer
kelijken dienst worden geroepen voor den tijd 
van ten hoogste een maand. De duur van 
dezen dienst wordt bepaald door Onzen Minis
ter van Oorlog. 

2. Ten a.anzien van gevallen, als in het 
eerste lid bedoeld, is art. 4, eerste lid, der Land
stormwet niet van kracht. 

5. L Deze wet treedt in werking met in. 
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gang van den dag na dien harer afkondiging. 
2. Bij het in werking treden van deze wet 

vervallen de in art. 1 vermelde wetten. 
Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 16den Fe

bruar:i, 1921. 
WILHELMINA. · 

De Minister van Oorlog, W. F. POP. 

De Minister van Marine, a. i., W. F. POP. 

De Minister van Binnen/,andsche Zaken, 
CH. RUYS DE BEERENBROUCK. 

(Uit,geg. 25 Febr. 1921.) 

16 Februa,·i 1921. WET tot wijziging van het 
achtste hoofdstuk der Staatsbegrooting voor 
het dienstjaar 1920. S. 62. 

Bij deze wet worden eenige artikelen ver
hoogd, verminderd en ingelascht, terwijl van 
eenige artikelen de omschrijving wordt ge
wijzigd. 

Tengevolge van de artikelen 1 t/m 6 
dezer wet worden de totalen van de artikelen 
46, 52, 56, 59, 62, 158ter, 172 en 175 van meer
gemelde begrooting respectievelijk verhoogd 
met f 7000; f 1400; f 107,000; f 1000; f 2000; 
f 10,500; f 726 en f 1,105,380, 

en worden de totalen der navermelde afdee-
1 ingen verhoogd als volgt : 

de re afdeeling met . 
ne 

IIIe 
rve 
ye 

vre 
vne 

vrne 
rxe 
xe 

XIe 
XIIe 

xnre 
XIVe 
xve 

xvre 
xvne 
XIXe 
xx• 

XXIe 
XXIIe 

" xxnre 
XXIVe 

• f 40,000 
12,000 
12,970 

2,091,060 
2,130,043 
1,171,900 

619,732 
1,365,725 

111,400 
215,700 
699,500 
141,500 

18,700 
2,814,000 

68,000 
188,250 

1,458,315 
795,400 
490,700 
376,220 
20,703 

497,093 
1,105,380 

XXIXe 2,000,000 
terwijl het eindcijfer van dat hoofdstuk wordt 

verhoogd met een bedrag van f 18,444,291. 

16 Februari 1921. BESLUIT, houdende ver
hooging van het invoerrecht op chloral
hydraat, aether sulfuricus, chloroforme, 
azijnaether, collodion, spiritus nitri dul
cis en alle verdere dergelijke uit of met 
alcohol bereide stoffen. S. 63. 

Wu WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financien van 24 Januari 1921, N°. 158, 
Accijnzen; 

Gezien artikel 1, tweede lid, der wet van 
6 April 1877 (Staatsblad n°. 71) en artikel 1 
der wet van 31 December 1920 (Staatsblad 
n°. 928) ; 

Gezien Ons besluit van 23 Mei 1919 (Staats
blad n°. 267 ) ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
8 Februari 1921, n°. 23) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 12 Februari 1921, no. 
128, Ae<fijnzen ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 
Art . 1. Het invoerrecht voor de stoffen, 

bedoeld bij artikel 1, tweede lid, der voormelde 
wet van 6 April 1877 (Staatsblad no. 71) be
draagt per kilogram voor : 

chloralhydraat . 
aether sulfuricus 
chloroforme 
azijnaether 
collodion 
spiritus nitri dulcis 

f 7.10 
,, 12.-

8.35 
6.70 

,, 10.60 
8.35 

alle verdere dergelijke uit of 
met alcohol bereide stoffen ,, 8.35 

Voor azijnaether die bij eene warmte van 
15° Celsius meer dan 5 liter zuiveren alcohol 
bevat, wordt het hiervoren bepaalde invoer
recht slechts berekend over de hoeveelheid 
zuiveren azijnaether, die in de vloeistof aan
wezig is. 

Het aldus berekende invoerrecht wordt ver
hoogd met het bedrag, dat van de vloeistof, als 
gedistilleerd beschouwd, aan accijns en invoer
recht verschuldigd zou zijn. 

2 . Ons besluit van 23 Mei 1919 (Staatsblad 
n°. 267) is vervallen. 

3 . 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 voornoemde Minister is belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 

12• 
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afschrift zal worden gezonden aan den R<tad 
van State. 

's-Gravenhage, den 16den Februari 1921. 
WILHELMINA. 

De llfinister van Finane,ien, DE VRIES. 

( Uitgeg. 1 Maart 1921.) 

16 Februari 1921. BESLUIT, houdende in
stelling van akten van bekwaamheid voor 
het geven van middelbaar onderwijs in 
Neiterlandsch-Indie in de land- en volken
kunde, archeologie en geschiedenis van 
den Oost-Indischen archipel, in de Ma
leische taal, in de Javaansche taal en ar 
cheologie en in de Soendaneesche taal en 
Javaansche archeologie. S. 64. 

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

Kolonien van 12 Februari 1921, 5de afdeeling, 
n°. 71; 

Overwegende, dat de wenschelijkheid is 
gebleken akten van bekwaamheid in • te stel
len voor het geven van middelbaar onderwijs 
in Nederlandsch-Oost-Indie in de land- en vol
kenkunde, archeologie en geschiedenis van den 
Oost-Indischen Archipel en in de voornaamste 
Indonesische talen of taalgroepen ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen; 
Art. L Na met gunstig gevolg afgelegd 

examen worden akten van bekwaamheid uit
gereikt voo1 .. het geven van middelbaar onder
wijs in Neiterlandsch-Indie in: 

a. de land- en volkenkunde, de archeologie 
en de geschiedenis van den Oost-Indischen 
Archipel; 

b. de Maleische taa,] ; 
c. de Javaa~sche taal en archeologie; 
d. de Soendane!)sche taa] en de Javaansche 

archeologie. 
Art. II. Tot het afleggen van de examens 

worden toegelaten zij, die in het bezit zijn van: 
a. een getuigschrift van bekwaamheid tot 

de studie aan eene universiteit of aan eene 
technische hoogeschool, hetzij in Nederland, 
hetzij in Nederlandsch-Indie; 

b. het einddiploma eener hoogere burger
school met vijfjarigen cursus in Nederland of 
in Nederlandsch-Indie, dan we! van een daar
mede gelijkgesteld diploma; 

c. eene akte van bekwaamheid als onder
wijzer bij het Europeesch lager onderwijs , 
benevens van eene akte tot het geven vanschool
onderwij s in een vreemde taal. 

Tot het afleggen van het examen ter ver
krijging van de middelbare akte in de land
en volkenkunde, de archeologie en de geschie-

denis van den Oost-Indischen Archipel worden, 
behalve de personen hierboven bedoeld onder 
a t /m c, ook toegelaten zij, die in het bezit 
zijn van de akte in de land- en volkenkunde 
van Neiterlandsch-Indie, bedoeld in artikel 10 
van het besluit van den Gouverneur-Generaal 
van Nederlandsch-Indie van 25 Augustus 1917, 
n°. 3 (Indisch Staatsblad n°. 526). 

Door Onzen Minister van Kolonien kan van 
den in dit artikel gestelden eisch vrijstelling 
worden verleend. 

Art. III. De examens worden tweemaa] 
's jaars in het openbaar afgenomen en we! in 
de maanden Juni en December door een per
manente commissie, te benoemen door Onzen 
Minister van Kolonien. 

De examens voor de in artikel I genoemde 
taalakten bestaan uit twee gedeelten, nl. een 
voorbereidend examen, hetwelk voor de ver
schillende akten hetzelfde is, en een voor iedere 
akte afzonderlijk eindexamen. 

De vereischten voor deze examens zijn nader 
omschreven in de aan dit besluit gehechte 
programma's. 

Het tijdstip, waarop de examens voor den 
eersten keer zullen worden afgenomen, wordt 
door Onzen Minister van Kolonien vastgesteld. 

Beide zittingen woi;den door de commissie 
omstreeks dertig dagen voor den aanvang 
tweemaal afgekondigd in de Staatscourant. 

Binnen veertien dagen na de eerste aankon
diging moeten zij, die aan het examen wenschen 
deel te nemen, daarvan schriftelijk kennis ge
ven aan den secretaris der commissie met over
legging van de vereischte diploma's. 

Aan een der leden der commissie wordt bij 
de benoeming het voorzitterschap en aan een 
antler het secretariaat opgedragen. 

De leden genieten vergoeding voor reis- en 
verblijfkosten volgens de daaromtrent gelde~de 
bepalingen en een vacatiegeld van f 14 voor 
iederen <lag, waarop zij eene, voor genoemde 
examens uitgeschreven vergadering der com
missie bijwonen, of examen afnemen, terwijl, 
indien het schriftelijk werk der candidaten niet 
in een of meer vergaderingen van de commissie 
wordt beoordeeld, de leden die daarmede belast 
zijn geweest bovendien deswege gezamenlijk 
eene vacatie tot hetzelfde bedrag per candidaat 
ontvangen. 

Art. IV. De commissie brengt aan Onzen 
Minister yan Kolonien een omstandig verslag 
uit van het afgenomen examen en vermeldt 
daarin ten aanzien van ieder d~r geexami
neerden den uitslag van het onderzoek in elk 
der vakken. 

Art . V. De commissie biedt Onzen Minister 
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van Kolonien de getuigschriften voor de in 
het examen geslaagden aan, opdat ze door hem 
geviseerd en uitgereikt kunnen worden. 

Alle geexamineerden ontvangen van den 
secretaris der commissie zoo spoedig mogelijk 
mededeeling van den uitslag van hun examen 
in ieder vak. 

Art. VI. De uit dit besluit voortvloeiende 
uitgaven zullen worden gekweten ten laste van 
het Iste hoofdstuk der begrooting van Neder
landsch-lndie. 

Onze Minister van Kolonien is belast met de 
uitvoering van dit besluit, dat in het Staats
blad zal worden geplaatst, en waarvan afschrift 
za,l worden gezonden aan de Algemeene R eken. 
kamer. 

's-Gravenhage, den 16den Februari 1921. 
WILHELMINA. 

De Minister van Kolonien, DE GRAAFF. 

( Uitgeg. 4 Maart 1921.) 

PROGRAMMA 
van het voorbereidend examen en de eindexa
mens ter verkrijging van de akten van bekwaam
heid voor mid~elbaar onderwijs in 

a. de Maleische taal, 
b. de Javaansche taal en archeologie, 
c. de Soendaneesche taal en Javaansche 

archeologie. 
De vereischten van het voorbereidend exa

men zijn: 
1. Grammaticale behandeling van een stuk 

eenvoudig Arabisch proza (zonder vocalen) in 
verhalenden stijl. 

2. Grammaticale behandeling van een stuk 
eenvoudig Sanskrit proza in verhalenden stijl 
of eenvoudige verhalende poezie. 

3. Grammaticale behandeling van een stuk 
eenvoudig Oud-Javaansch verhalend proza. 

:be vereischten voor de eindexamens zijn : 
a. voor de akte in de Maleische taal : 
1. Verklaring van een of meer stukken 

Maleisch proza of poezie, in druk of in hand
schrift. 

2. Grammaticale behandeling van een stuk 
Menangkabausch proza of poezie. 

3. Overzicht van de Maleische litteratuur. 
4. Overzicht van hetgeen de meest b ek ende 

talen -.:an den Indischen Archipel met elkaar 
al of niet gemeen hebben ten opzichte van het 
klankstelsel en de grammaticale vormen. 

b. voor de akte in de Javaansche taal en 
archeologie : 

I. Verklaring van een of meer stukken 
Javaansch proza of poezie, in druk of in hand
schrift. 

2. Grammaticale behandeling van een stuk 
oud-Javaansche poezie. 

3. Overzicht van de oud- en nieuw-Ja. 
vaansche litteratuur. 

4. Overzicht van hetgeen de meest bekende 
talen van den Indischen Archipel met elkaar 
al of niet gemeen hebben ten opzichte van het 
klankenstelsel en de grammaticale vormen. 

5. Overzicht va,n de Javaansche oudheid
kunde. 

c. voor de akte in de Soendaneesche taal 
en Javaansche archeologie : 

1. Verklaring van een of meer stukken 
Soendaneesch proza of proezie, in druk of in 
handschrift. 

2. Grammaticale behandeling van een stuk 
Ja vaansch proza of een voudig Ja vaansche poezie. 

3. Overzicht van de Soendaneesche litte 
ratuur. 

4. Overzicht van hetgeen de meest bekende 
talen van den Indischen Archipel met elkaar 
al of niet gemeen hebben ten opzichte van 
het klankenstelsel en de gramma,ticale vormen. 

. 5. Overzicht van de Javaansche oudheid
kunde. 

Behoort bij het Koninklijk besluit dd. 16 
Februari 1921 (Staatsblad n°. 64). 

Mij bekend, 
De Minister van Kolonien, DE GRAAFF. 

PROGRAMMA 

van het examen ter verkrijging eener akte van 
bekwaamheid voor het middelba,ar onderwijs 
in de land- en volkenkunde, de archeologie en 
de geschiedenis van den Oost-Indischen Archipel. 

De vereischten zijn : 
I. Kennis van de begrippen en de methoden 

der ethnologie, der sociologie, der anthropo
logie en der geogra.phie. 

II. Overzicht van de maatschappelijke en 
godsdienstige ontwikkeling der Oud-Indiers 
tot 800 na C. 

III. Overzicht van de hoofdbronnen, de 
voornaamste voorschriften en de geschiedenis 
van den Islam, inzonderheid in den Indischen 
Archipel. 

IV. De oudheden, instellingen, zeden en 
gewoonten van d e Indonesische volken. 

V. De physische en economische geogra
phie van den Indischen Archipel. 

VI. Overzicht van de geschiedenis van den 
Indischen Archipel. 

Behoort bij' het Koninklijk besluit dd. 16 
Februari 1921, (Staatsblad n°. 64). 

Mij bekend, 
De Minister van Kolonien, DE GRAAFF. 
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17 Februari 1921. BESLUIT, betreffende de bedraagt voorloopig 15,000 man, waarvan 
nadere voorloopige sterkte van de lichting 700 voor de zeemilitie worden bestemd. 
der militie van 1921. S. 65. 3. Het aandeel, voorloopig door elke pro-

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onze Ministers van 
Oorlog, van Binnenlandsche Zaken en van 
Marine a. i., van 16 Februari 1921, Afdeeling 
Dienstplicht, n°. 203 0 ; 

Gelet op art. 2 van de wet, houdende tijde
lijke afwijkingen van de Militiewet, en op art. 4 
der Mi!itiewet ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
nader te bepalen : 
Art. 1. Ons besluit van 13 October 1920 

(St,aatsblad n°. 786) wordt buiten verdere 
werking gesteld. 

2. De lichting der militie van het jaar 1921 

vincie te dragen in de lichting, in art. 1 bedoeld, 
wordt aangewezen in de vierde kolom van den 
Staat, • wel.ke 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 za lwor
den geplaatst. 

's-Gravenhage, den l 7den Februari 1921. 

De 

WILHELMINA. 
De Minister van Oor/og, W. F. PoP. 
De M inister van Binnenlarul,sche Zaken, 

CH. RUYS DE BEERENBROUCK. 

Minister van Marine a. i., W. F. PoP. 
(Uit,geg. 4 Maart 1921.) 

Behoort bij het Koninklijk Besluit van 17 Februari 19:.!l (Staafsblad n°. 65). 
STAAT, aanwijzende het door elke provincie VO<YT"wopig nader te dragen aandeel in de 

lichting der militie van 1921. 
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Ons bekend, 
De Minister van Oorlog, W. F. POP, 

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

De Ministe,· van Marine a. i. , W. F. POP, 
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17 Februari 1921. WET tot wijziging en aan
vulling van artikel 22 van de Postwet 
(Staateblad n°. 543 van 1919) (Postcheque 
en Girodienst). S. 66. 

Bijl. Hand. 2• Karner 1919/1920, bladz. 564, 
l - 3; 1920/1921, n°. 213, 1--5. 

Hand. idem 1920/1921, bladz. 314-315. 
Hand. l • Kamer 1920/1921, bladz. 70, 108, 

313, 385, 386. 
WIJ WILHELMINA, ENZ ..• doen te weten : 
Alzoo Wij in ove.rweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is om over te gaan tot 
wijziging en aanvulling van artikel 22 der 
Postwet (Staatsblad n°. 543 van 1919); 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Artikel 22 van voormelde wet wordt 

gelezen als volgt : 
1. Op de voorwaarden, door Ons vast te 

. s tellen, en tegen beta.ling - voor zooveel zulks 
door Ons wordt bepa.a.ld - van door Ons te 
regelen rechten wordt op postkantoren geJe. 
genheid gegeven tot starting van en beschik
king over gelden in rekening-coura.nt. 

2. Over de sa.ldo's der in het vorige lid 
bedoelde rekeningen-courant met uitzondering 
van die ten name van 's Rijks Schatkist, wordt 
aa.n het einde van elk ka.lenderjaar, alsmede 
bij het afloopen dier rekeningen, te goed gedaan 
eene rente, welke door Onzen Minister van 
Watersta.a.t in overleg met Onzen Minister van 
Finanoien wordt va.stgesteld en door middel 
van de Staatscourant ter algemeene kennis ge
bra.cht. De rente wordt berekend over het 
tijdva.k, aanva.ngende met den dag, volgende 
op dien wa.a.rop de storting of overschrijving 
op de betrokken rekeningen-coura.nt wordt ge• 
boekt en i,indigende met den dag, wa.a.rop de 
bedragen, waarover wordt beschikt, van de 
rekeningen-courant worden afgeschreven. 

Door Ons ka.n een maximum rentegevend 
bedra.g worden vastgesteld. 

3. Het bepaalde in de artikelen 1 en 2 
der wet van 24 Januari 1815 (Staatsblad n°. 
5) is op de sa.ldo's der in het eerste lid bedoelde 
rekeningen-coura.nt niet van toepassing. 

4. De som van de sa.ldo's der in het eerste 
lid bedoelde rekeningen-coura.nt kan, voor 
voor zooveel die wordt aangenomen voor uit• 
beta.lingen niet noodig te zijn, tijdelijk tegen 
vergoeding van rente worden gebezigd ter voor• 
ziening in de behoeften van 's Rijks Schatkist 
of rentegevend worden belegd. 

5. De in het vorige lid bedoelde belegging 
geschiedt volgens door Ons te stellen regelen, 
door tusschenkomst van de directie der Rijks
postspaarba.nk. 

Voor de bemoeiingen te dier zake wordt aan 
de genoemde instelling eene vergoeding uit
gekeerd, waarvan het bedrag door Ons wordt 
vastgesteld. 

Door Onze Ministers van W aterstaat en 
Financien wordt bepaald op welke wijze de 
bewaring van de belegde telden za.l ge
schieden. 

6. Alie stukken, welke in den sub 1 hier
boven omschreven dienst gevezigd worden, zijn 
vrij van zegelrecht. 

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

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 17den Febru. 

ari 1921. 
WILHELMINA. 

De M inister van W aterataat, A. A. H. W. Komo . 
De Minister van Finaneien, DE VRIES. 

(Uitgeg. 4 Maart 1921.) 

17 Februari 1921. WET tot verklaring van 
het algemeen nut der onteigening ten 
behoeve van a.anleg van een verbindings
baan tusschen den spoorweg Haarlem-
Uitgeeat nabij het station B everwi,fk en 
den spoorweg den Helder-Arnste:rdam 
na.bij het station Krommenie- Assendelft. 
s. 67. 

17 Februari 1921. WET, houdende verkla
ring van het a.lgemeen nut der onteige
ning van eigendommen, noodig voor eene 
vergrooting van het terrein, bestemd voor 
de stichting van een nieuw post- en tele
graafgebouw te Haarlem. S. 68. 

18 Februari 1921. WET tot wijziging van de 
Postwet (Staatsblad 1919, n°. 543). de Pak
ketpostwet (Staatsblad 1917, n°. 566) en 
andere wetten, · waa.rin bepa.liogen voor
komen op het vervoer per post betrekking 
hebbende, S. 69. 

Bijl. Hand. 2• Kamer 1919/1920, n°. 541, 
1-3; 1920/1921 n°. 127, 1-7. 

Hand. idem 1920/1921, bladz. 885-901. 
Hand. l • K amer 1920/1921, bladz. 214, 248, 

249, 283--286, 307- 313, 331-333. 
WrJ WILHELMINA, ENZ ... doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wensche\ijk is om over te gaan tot wij• 
ziging van onderscheidene bepaliogen van de 
Postwet (StO,(!tsblad 1919, n°. 543), de Pakket. 
postwet (Staatablad 1917, n°. 566) en andere 
wetten, waarin bepalingen voorkomen op het 
vervoer per post betrekking hebbende ; 
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Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. van meer dan 50 gram tot en met 500 gram 
Art. I. Artikel 1, eerste lid, sub/ der Post- 1 cent voor de eerste 50 gram, vermeerderd 

wet (Staatsblad 1919, n°. 543) wordt gelezen met 1 cent per 50 gram of restend gedeelte 
a.ls volgt : van 50 gram hierboven. 

,,/. onder Brailledrukwerken, alle stukken, 2. Het in het eerste lid bedoelde port is 
ten behoeve van blinden vervaardigd met op alleen van toepassing, indien de hefting, in de 
papier, perka.ment of andere soortgelijke stof- gevallen en op de voorwaarden door Ons te 
fen opgewerkte punten of teekens." bepalen, geschiedt bij abonnement. 

In het tweede lid van het aangehaalde 3. Het bij vooruitbetaling verschuldigde 
artikel wordt in plaats van ,,b, e en /" gelezen port der nieuwsbladen en bijvoegsels, waarvan 
,,b en e". de frankeering niet bij abonnement geschiedt, 

Art. Ibis. Artikel 3 van laatstvermelde wet is gelijk aan dat, hetwelk bij vooruitbetaling 
wordt gelezen als volgt : voor de gedrukte stukken is verschuldigd." 

.,1. Het bij vooruitbetaling verschuldigde Art. IV. Artikel 6 van laatstvermelde wet-
port der brieven wordt door Ons vastgesteld, wordt gelezen als volgt : 
met dien verstande, dat het ten hoogste be- ,,Het bij vooruitbetaling verschuldigde port 
draa.gt : der monsters wordt door Ons vastgesteld, met-

a. voor elke briefkaart 7 ½ cent ; dien verstande, dat het voor elke zending .ten 
b. voor elken anderen brief van een gewicht : hoogste bedraagt 3 cent per 50 gram of res
van niet meer dan 20 gram 12 ½ cent; tend gedeelte van 50 gram, doch niet minder 
van meer dan 20 gram t/m 100 gram 17½ dan 7½ cent per zending." 

cent; Art. V. Artikel 7, lste en 2de lid, van laatst-
van meer dan 100 gram t/m 500 gram 17 ½ vermelde 'wet wordt gelez;en als volgt : 

cent voor de eerste 100 gram, vermeerderd ,,1. De berekening van het in de artikelen 
met 5 cent per 100 gram of restend gedeelte 3, 4, 5 en 6 bedoelde port geschiedt naar het 
van 100 gram hierboven. gezamenlijk gewicht van elke · zending onder 

2. De frankeering van brieven, den open- een afzonderlijk adres, de omslagen en alles 
baren dienst betreffende, kan in de gevallen wat verder dient tot beveiliging van den inhoud 
en op de voorwaarden door Ons te bepalen, daaronder begrepen. 
mede bij abonnement geschieden." 2. Bijeenvoegingvandeindie drie voorga.ande 

Art. II. Anikel 4 van laatstvermelde wet artikelen bedoelde stukken, met uitzondering 
wordt gelezen als volgt : van Brailledrukwerken, onder een omslag is 

,,1. Het bij vooruitbetaling verschuldigde geoorloofd. Het port kan alsdan worden be
port der gedrukte stukken wordt door Ons rekend naar het voor de gedrukte stukken 
vastgesteld, met dien verstande dat het ten geldende tarief, indien de zending alleen ge
hoogste bedraagt: drukte stukken en nieuwsbladen bevat, respec-

10. voor elke :r.ending van een gewicht van tievelijk naar het voor de monsters geldende 
niet meer dan 50 gram 2½ cent; tarief, indien zij behalve gedrukte stukken of 

van meer dan 50 gram tot en met 500 gram nieuwsbladen, mede monsters inhoudt." 
2½ cent voor de eerste 50 gram, vermeerderd Art. VI. Artikel 8 van laatstvermelde wet 
met 2½ cent per 50 gram of restend gedeelte vervalt. 
van 50 gram hierboven ; Art. VII. Artikel 9 van laatstvermelde wet 

2°. voor Brailledrukwerken 1 cent per 300 wordt gelezen a.ls volgt: 
gram of restend gedeelte van 300 gram. ,,1. Op de voorwaarden door Ons vast te 

2. De frankeering van de in dit artikel ver- stellen en tegen beta.ling van een door Ons 
melde stukken kan, in de gevallen en op de vast te stellen recht kan de gelegenheid worden 
voorwaarden door Ons te bepalen, mede b1i gegeven om gefrankeerde stukken, ter post 
abonnement geschieden." bezorgd na het voor de eerstvolgende verzen-

Art. III. Artikel 5 van Jaatstve-rmelde wet ding va.stgestelde tijdstip van laatste buslich-
wordt gelezen a.ls volgt : ting, alsnog in die verzending te doen opnemen. 

,,1. Het bij vooruitbetaling verschuldigde 2. Het in het vorige lid bedoelde recht kan 
portder nieuwsbladen en bijvoegsels wordt door , door Ons van toepassing worden verklaard op 
Ons vastgesteld, met dien verstande, dat het 

1

, de stukken, welke in de gevallen en op de voor
ten hoogste bedraagt voor elke zending van waarden door Ons vast te stellen, aan rijtuigen 
een gewicht van niet meer dan 50 gram 1 of booten ter verzending worden aangenomen." 
cent; I An. VIII. Na artikel 9 van laatstvermelde 
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wet wordt opgenomen een nieuw artikel, Jui I ,,2. In geval van oorlog, oorlogsgevaar of 
dende als volgt : andere buitengewone omstandigheden kan door 

,,Artikel 9bis. Het tarief en de voorwaarden Ons vrijstelling van port worden verleend." 
voor de verzending van stukken door middel Het bepaalde bij het 3de, 4de en 6de lid 
van vliegtuigen worden door Ons vastgesteld." van het bovenvermelde artikel wordt inge

Art. IX. Artikel 10 van laatstvermelde wet I trokken. 
wordt gelezen als volgt : Het 5de lid wordt genummerd als 3de lid . 
. ,,Voor stukken, die wegens verblijf elders van Art. XVII. In artikel 30, lste lid, onder 3°., 

den geadresseerde of we! wegens terugzending vervallen de woorden : ,,naar een geadresseerde, 
aan den afzender, volgens artikel 25 dezer wet, voorverkeer met wien hem vrijstelling van port 
meer dan eene verzending ondergaan, wordt is verleend." 
het port slechts eenmaal berekend." Art. XVIII. Artikel 3, 2de lid, van de Pak. 

Art. X. Artikel 12, lste lid, van laatstver- ketpostwet (Staatsblad 1917, n°. 566), zooals 
melde wet wordt ge!ezen a.ls volgt: deze luidtna de wetten van 14 Juli 1919 (Staats-

,,1. Voor de in het vorig artikel bedoelde ! blad no. 492) en 27 November 1919 (Staatablad 
aanteekening is, boven het bij de voorafgaande no. 776), wordt gelezen als volgt : 
artikelen bedoelde port, een recht verschuldigd, ,,2. Behalve het port bij artikel 2 bedoeld, is 
dat door Ons wordt bepaald, doch dat ten voor pakketten met aangegeven waarde een 
hoogste zal bedragen : , recht verschuldigd, dat door Ons wordt bepaald, 

voor de gewone aanteekening 20 cent ; I doch dat niet hooger wordt gesteld dan 20 cent, 
voor de aanteekening met aangifte van gelds- vermeerderd met 2½ cent voor elke honderd 

waarde het voor de gewone aanteekening ver- gulden of restend gedeelte van honderd gulden 
schuldigde recht, vermeerderd met 2½ cent aangegeven waarde." 
voor elke honderd gulden of restend gedeelte Art. XIX. In artikel 4, lste lid, van de 
van honderd gulden aangegeven waarde." Pakketpostwet (Staatablad 1917, n°. 566), zoo-

Art. XL In artikel 14, 2de lid, van laatst- als deze luidt na de wetten van 14 Juli 1919 
vermelde wet wordt in plaats van ,,bepaald" (Staatablad n°. 492) en 27 November 1919 
gelezen: ,,bedoeld". (Staatablad no. 776). wordt in plaats van ,,5 

Art. XII. In artikel 15, 2de lid, van laatst- cent voor elk bedrag van f 12.50 of gedeelte 
vermelde wet wordt in plaats van ,,5 cent voor I van f 12.50" gelezen: ,,10 cent voor elk bedrag 
elk bedrag van f 12.50 of gedeelte van f 12.50" van f 12.50 of restend gedeelte van f 12.50" • 
gelezen: ,,10 cent voor elk bedrag van f 12.50 Art. XX. De artikelen dezer wet treden 
of restend gedeelte van f 12.50. · op door Ons te bepalen tijdstippen in werkmg. 

Art. XIII. In artikel 18 van laatstvermelde Op het tijdstip van de inwerkingtreding van 
wet wordt in plaats van ,,een stuk. dat aange- 1 artikel XVI worden ingetrokken die bepalingen, 
teekend is of waarvan expresse bestelling ver- voorkomende in andere wetten dan de Post
zocht is" gelezen : ,,een aangeteekend stuk" ; wet, bij of krachtens welke kosteloos vervoer 
in plaats van ,,een recht van 10 cent" wordt per post dan wel vrijstelling van aanteekenrecht 
gelezen : ,,een door Ons te bepalen recht". is toegestaan en wordt voor alle gevallen, waarin 

Art. XIV. In artikel 20, lste lid, van laatst- bij wettelijk voorschrift adviseering van stuk
vermelde wet wordt in plaats van ,,5 cent voor ken is voorgeschreven, aanteekening van die 
elk bedrag van f 12.50 of gedeelte van f 12.50 stukken verplicht gesteld. 
gelezen: ,,10 cent voor elk bedrag van f 12.50 '1 Het bepaalde bij het vorige lid is niet van 
of restend gedeelte van f 12.50". toepassint; op artikel 22 der wet tot instelling 

In het 2de en 3de lid van het bovenvermelde I eener Rijkspostspaarbank (Staatsblad 1910, n9 • 

artikel wordt in plaats van ,,een recht van 10 I 368). Het tweede lid van genoemd artikel 
cent" resp. ,,een recht van tien cent" telkens I wordt gelezen als volgt : ,,Als vergoeding voor 
gelezen: ,,een door Ons te bepalen recht". I dien portvrijdom wordt uit de overschotten, 

Art. XV. In artikel 24, lste lid, van laatst- I bedoeld bij het eerste lid van artikel 19, een 
melde wet wordt in plaats van ,,het 3de lid van i jaarlijks door den Minister van Waterstaat 
artikel 4" gelezen: ,,het 2de lid van artikel te bepalen bedrag uitgekeerd." Laatstbe-
3, het 2de lid van artikel 4" ; in plaats van ,,het I doelde wijziging zal ingaan op een nader door 
3de en het 6de lid van artikel 5" wordt gelezen ' Onzen Minister van Waterstaat te bepalen dag. 
,,het 2de lid van art. 5". Met afwijking van het bepaalde bij artikel , 

Art. XVI. Artikel 27, 2de lid, van ! aatst- 7, 3de lid, der Postwet (Staatablad 1919, n°. 
vermelde wet wordt gelezen als volgt: 543) zullen ontoereikend gefrankeerde stukken, 
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welke worden ter post bezorgd uiterlijk 1 maand 
na het tijdstip van inwerkingtreding van de 
voor die stukken geldende tarieven, worden 
belast met eenmaal het ontbrekende bedrag, 
indien die stukken toereikend zouden zijn ge
fra.nkeerd volgens de tarieven, welke golden 
op den aan laatstbedoeld tijdstip voorafgaan
den dag. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gra.venhage, den 18den Febru

ari 1921. 
WILHELMINA. 

De M ini8ter van Waterstaat, A. A. H. W. Ki:iNIG. 
(Uit,geg. 24 Febr. 1921.) 

19 Februari 1921. WET, houdende maa.trege
len tegen het onbewoond laten van wonin
gen. S. 70. 

Bijl. Hand. 2° Kamer 1919/1920, n°. 380, 
1- 7; 1920/1921 n°. 32. 

Hand. id. 1920/1921 /;/.adz. 345-359, 386. 
Hand. l • Kamer 1920/1921, bladz. 72, 147, 

227, 228. 
WIJ W1LHELMINA, ENZ ... doen te weten: 
Alzoo Wij in overwegiug genomen hebben, 

dat het wenschelijk is bij de wet maatregelen 
te treffen tegen het onbewoond laten van 
woningen; 

Zoo is het, da.t Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. De huurco mmissie, in wier gebied 

eene woning gelegen is, in welker werkelijke 
bewoning niet op ernstige wijze is voorzien, 
is bevoegd die woning te verhuren met inacht
neming der volgende bepalingen. 

2. I. Wanneer aan de huurcommissie 
blijkt, dat niet op ernstige wijze is voorzien 
in de werkelijke bewoning eener woning binnen 
haar gebied, kan zij, met toestemming van 
Burgemeester en Wethouders der ge meente, 
waarin de woning gelegen is, dengeen, die als 
eigenaar, zakelijk gerechtigde, huurder of 
bruikleener de beschikking over het gebruik 
dier woning heeft, bij exploit a.an den persoon 
zelven, of te zijner woonplaats, of op de wijze, 
voorgeschreven bij art. 4 van het Wetboek 
van Burgerlijke Recntsvordering, aanzeggen 
om binnen een door haar te bepalen termijn 
van ten minste eene maa.nd na de d agteekening 
van het exploit : 

1°. te voorzien in de bewoning naar genoe
gen der huurcommissie; 

2°. aan de huurcommissie kennis te geven 
van den maatregel, waardoor hij meent aan 
het onder 1°. gezegde te hebben voldaan. 
' 2°. De door de huurcommissie ingevolge 
het vorige lid bepaalde termijn kan door haar 

telkens met ten hoogste eene maand worden 
verlengd. 

3. De huurcommissie deelt . aan dengeen, 
die de beschikking over het gebruik der woning 
heeft, met den meesten spoed mede, of zij 
met den ingevolge de aanzegging genomen 
maatregel genoegen neemt. Deze mededeeling 
geschiedt op de wijze in artikel 2 voor de aan
zegging voorgeschreven. 

4. 1. Is aan de aanzegging niet naar ge
noegen der huurcommissie voldaan, dan kan 
deze de woning namens den rechthebbende 
verhuren. 

De huurcommissie zal slechts verhuren a.an 
hem, van wien redelijkerwijze mag worden 
verwacht, dat hij zijne verplichtingen a.ls 
huurder behoorlijk zal nakomen ; zij kan voor 
het richtige nakomen zijner verplichtingen 
door den huurder waarborg doen stellen of 
huur vooruit la.ten betalen. 

2. De rechthebbende wordt vooraf gehoord, 
althans behoorlijk daartoe opgeroepen. Heeft 
deze de beschikking over het gebruik der wo
ning krachtens een recht van opstal, erfpacht, 
vruchtgebruik, bewoning, eene huurovereen
komst of eene overeenkomst van bruikleening, 
dan wordt, mede gehoord, althans behoorlijk 
daartoe opgeroepen, de eigenaar der zaak, 
waarop het zakelijk recht rust, de verhuurder 
of de uitleener. 

3. De verhuring geschiedt bij eene in drie
voud op te ma.ken, door of namens de huur
commissie en den huurder te teekenen, schrif
telijke overeenkomst op, a.lie omstandigheden 
in aanmerking genomen, redelijke voorwaarden 
in overeenstemming met de gebruiken. De 
huurprijs wordt niet lager gesteld dan die, 
welke voor de woning reeds eerder door de 
huurcommissie is goedgekelll'd of vastgesteld, 
of krachtens het eerste lid van artikel 1 der 
Huurcommissiewet zonder tusschenkomst der 
huurcommissie mag worden bedongen. De tijd, 
waarvoor wordt verhuurd, mag in geen geval 
la.nger zijn da.n drie ja.a.r. 

5. Een exemplaar van de overeenkomst 
behoudt de huurcommissie, een wordt afge
geven aan den huurder, en een wo_rdt aan 
dengeen, namens wien is verhuurd, onverwijld 
toegezonden. 

6. Elke handeling na 12 Fehruari 1920 
waarbij over het gebruik der woning is beschikt, 
is krachteloos tegenover dengeen, aan wien 
de woning door de huurcommissie is verhuurd. 

7. I. Indien degeen, namens wien de 
huurcommissie heeft verhunrd, is rechthebben
de krachtens een recht van opstal, erfpacht, 
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vruchtgebruik, bewoning, eene huurovereen- 1 
komst of eene overeenkomst van bruikleen ing 
blijft, wanneer dit recht of deze overeenkomstig 
eindigt, niettemin de door de huurcommissie 
aangegane huurovereenkomst bestaan, voor 
zoover daarbij niet anders is bepaald, en volgt 
die overeenkomst den nieuwen rechthebbende. 

2. Deze laatste heeft, bijaldien daartoe 
redenen zijn, zijn verhaal op dengeen, namens 
wien de overeenkomst door de huurcommissie 
is aa.ngegaan. 

8. 1. Wanneer de huurcommissie eene 
woning verhuurd heeft, kan zij aan den huur
der afgeven e en bevelschrift, houdende, dat 
de woning ter beschikking van den huurder 
moet worden gesteld. 

2. Dit bevelschrift, op schriftelijk of mon
deling verzoek van den huurder door den rech
ter van het kanton, waarin de woning gelegen 
is; executoir verklaard, ka.n, bij weigering om 
daaraan te voldoen, op kosten van dengeen, 
namens wien is verhuurd, worden tenuitvoer
gelegd, door den deurwaa.rder, aan wien deze 
tenuitvoerlegging door den huurder is opge
dragen. Bij aldien de deurwaarder bevindt, 
dat de deuren gesloten zijn, za.l worden gehan
deld zooals is aangegeven bij artikel 444 van 
het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. 
De tenuitvoerlegging geschiedt niet dan nadat 
het bevelschrift aan dengeen, namens wien 
de overeenkomst door de huurcommissie is 
aa,ngegaan, op diens kosten, is beteekend a.an 
den persoon zelven, of te zijner woonplaats 
of op de wijze, voorgeschreven bij artikel 4 
van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvor
dering. 

3. Het bevelschrift en de tenuitvoerleg
ging daarvan laten onverkort de bevoegdheid 
van dengeen, die op het gebruik der woning 
a.anspraak maakt, om zijne vordering bij den 
bevoegden burgerlijken rechter in te stellen. 

9. 1. Hij die meent ten onrechte eene 
aanzegging, als bedoeld bij artikel 2, te hebben 
ontvangen, ka.n zich binnen 14 de.gen na de 
dagteekening van het exploit, waarbij de aan
zegging is geschied, bij verzoekschrift wenden 
tot den rechter van het kanton, waarin de 
woning gelegen is, met het verzoek te ver
klaren, dat de aanzegging is te beschouwen 
als niet geschied. 

2. Dit verzoek, mits tijdig ingediend, 
schort het in artikel 4 vermelde gevolg op, 
totdat omtrent het verzoek is beslist. 

3. De kantonrechter beslist, de huurcom
missie en de verzoeker gehoord, althans be
hoorlijk daartoe opgeroepen, met den meesten 
spoed. Tegen zijne beslissing is geen rechts-

middel toegelaten, behoudens voorziening in 
cassatie in het belang der wet. 

10. De huurcommissie doet, wanneer a.an 
de aanzegging, bedoeld bij artikel 2, niet na.a.r 
haar genoegen is voldaan, a.an de betreffende 
woning op voor het publiek zi chtbare wijze 
aanplakken of aanslaan of op a.ndere wijze 
aanbrengen eene mededeeling, dat de huur
commissie tot verhuring bevoegd is. Daarbij 
wordt tevens medegedeeld de tekst van artikel 6. 

11. 1. De huurcommissie is steeds bevoegd, 
al of niet na beeedi,,uing, zoodanige personen 
a.ls getuigen of deskundigen te hooren a.ls 
zij te barer voorlichting noodig acht. De 
oproeping van die personen, en van getuigen 
en deskundigen, wier verhoor is verzocht door 
dengeen, die de beschikking over het gebruik 
der woning heeft, zoomede de oproeping van 
dezen laa.tste zelf en van de a.ndere personen, 
wier oproeping is voorgeschreven, geschieden 
door den secreta.ris bij te adviseeren brief. 

2. Het verhoor geschiedt in tegenwoordig
heid althans na behoorlijke oproeping van 
dengeen, die de beschikking over het gebruik 
der woning heeft. 

3. Aan de verschenen getuigen en des
kundigen wordt desgevorderd ver goeding toe
gelegd op den voet van het Tarief van Gerechts
kosten in Strafzaken. 

4. Ingeval van beroep vinden de vorige 
bepalingen van dit artikel over eenkomstige 
toe passing. 

12. Aan belanghebbenden . worden noch 
door de huurcommissie, noch door den kanton
rechter of den griffier kosten in rekening 
gebracht. De kosten, door de huurcommissie 
ter uitvoering van deze wet gemaakt, alsmede 
de gerechtskosten, worden gedragen voor de 
helft door den Staat en voor de wederhelft 
door de gemeente, waarin de betreffende wo
ning gelegen is. De huurcommissie en de 
kantonrechter kunnen iritusschen de kosten, 
welke noodeloos werden aangewend, laten voor 
rekening van dengeen, die ze a.anwendde. 

13. Burgemeester en Wethouders doen aan 
de huurcommissie voor hunne gemeente maan
delijks toekomen een staat van woningen, in 
welker werkelijke bewoning niet op ernstige 
wijze is voorzien, met opgave bij elke woning, 
zoo volledig mogelijk, van naa.m, voornamen 
en woonplaats van dengeen, die de beschikking 
over het gebruik heeft, van het recht, waarop 
de beschikkingsbevoegdheid berust, en van 
andere gegevens, welke voor de h uurcommissie 
voor de vervulling van ha.re bij deze wet opge
dra.gen taak van belang zijn. 

14. 1. Onder woning verstaat deze wet 
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ieder perceel met een of meer woonvertrekken, 
zoomede ieder als woning ingericht gedeelte 
van een perceel. 

2. Deze wet is echter niet van toepassing 
ten aanzien van : 

a. woningen, over welker gebruik publiek
rechtelijke lichamen de beschikking hebben ; 

b. woningen, behoorende bij bouw- of wei
landen, kweekerijen, teellanden, en dergelijke 
landerijen ; 

c. woningen, welker bouw is aangevangen 
na 12 Februari 1920. 

15. Deze wet kan worden aangehaald onder 
den titel ,,Huuraanzeggingswet". 

16. Deze wet treedt in werking op een door 
Ons te bepalen tijdstip. Zij verve.It zes maan
den na den dag, waarop door Ons, den Raad 
van State gehoord, zal zijn verklaard, dat de 
omstandigheden haa.r !anger voortbestaan niet 
noodig ma.ken. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 19den Febru

ari 1921. 

WILHELMINA. 

De Minister van Ju;Jtitie, HEEMSKERK. 

De 1lfinister van Arbeid, AALBERSE. 

(Uitge,g. 28 Febr. 1921.) 

19 Februari 1921. WET tot wijziging der 
Huurcommissiewet. S. 71. 

Bijl. Hand. 2• Kainer 1919/ 1920 n°. 381, 
1- 7; 1920/ 1921 n°. 33, 1-9. 

Hand. id. 1920/1921, bladz. 345-357, 359-
366, 386--392, 415-----429, 450--453. 

Hand. l • Kainer 1920/1921 bladz. 72, 147, 
148, 228, 229. 

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

dat het wenschelijk is de Huurcommissiewet 
te wijzigen; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. In de Huurco=iesiewet (wet van 

26 Maart 1917, Staatsbuui, n°. 257, gewijzigd 
bij de wet van 25 Maart 1918, Staatsblad no. 
182) worden de volgende wijzigingen aange
bracht: 

L Het eerste lid van a.rtikel 1 wordt ge-
lezen a.ls volgt : • 

,,Het is verboden voor het gebruik van eene 
woning, gelegen in eene gemeente waarvoor 
eene huurcommissie is ingestald, a.ls verhuur
der eene hoogere vergoeding, onder welken 
naam of in welken vorm ook, te bedingen of a.an 
te nemen, dan de huurprijs, voor de woning 
geldende op of laatstalijk v66r 1 Januari 1916, 

vermeerderd met 20 % zoo niet die hoogere 
huurprijs is goedgekeurd of vastgesteld door 
de huurcommissie." 

II. In het derde lid van artikel 1 wordt 
na ,,het bedingen" ingevoegd : ,,of het aan
nemen". 

III. Het eerste lid van artikel 2 wordt 
gelezen a.ls volgt : 

,,I s de overeenkomst, waarbij bedongen is 
een huurprijs, hooger da.n artikel 1 toestaat 
na de installing eener huurcommissie te bedin
gen, aangegaan v66r de installing der huur
commissie doch na 1 Januari 1916, da.n is de 
verhuurder gehouden binnen eene maaud na 
die installing hetzij zich tot de huurcommissie 
te wenden met het verzoek dien hoogeren 
huurprijs goed te keuren, hetzij zich jegens 
den huurder bereid te verklaren den huurprij s 
te verlagen tot dien van 1 Januari 1916, ver
meerderd met 20 %"-

IV. Het tweede lid van artikel 4 wordt 
gelezen als volgt : 

,,Keurt de huurcommissie den hoogeren 
huurprijs niet goed, dan stelt zij, den verhuur
der gehoord, althans behoorlijk opgeroepen, 
het bedrag vast, waarvoor de woning mag 
worden verhuurd.". 

V. Aan artikel 4 worden toegevoegd een 
derde en een vierde lid, luidende : 

,,De huurcommissie is bevoegd a.an hare 
goedkeuring of vaststalling van den huurprijs 
terugwerkende kracht te verleenen tot een bij 
de uitspraak te bepalen tijdstip, hetwelk niet 
vroeger kan zijn dan de dag, waarop het ver
zoek om goedkeuring is ingekomen. 

De huurcommissie is bevoegd den huurprijs 
voorwaardelijk goed ta keuren of vast te stal
len in dien zin, dat, wanneer door haar aange
wezen verbeteringen of herstallingen {a.an .,de 
woning niet zijn aangebracht binnen een bij 
de uitspraak te bepalen tijd, de huurcommissie 
ambtshalve of op verzoek van den huurder, 
met terzijdestelling van de eerste uitspraak. 
alsnog een la.geren huurprijs ka.n va.ststellen.". 

VL Artikel 5 wordt gelezen a.ls volgt : 
,,De huurcommissie staa.t geleidelijke huur

verhoogingen toe, totdat eene billijke opbrengst 
van de woning wordt verkregen, met dien 
verstande, dat geen huurprijs wordt goedge
keurd of vastgesteld, welke meer bedraagt dan 
50 pet. boven de normale huurwaarde op 1 

I Januari 1916, tenzij hoogere uitgaven tar zake 

I van de woning te bestrijden dan we! ingrijpende 
verbeteringen en veranderingen, a.an de woning 

I aangebracht, eene grootare verhooging wetti
gen. Bij hare beslissing houdt de huurcom-
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missie rekening met den staat van onderhoud I c. woningen, verhuurd door andere dan 
der woning. onder b bedoelde vereenigingen, vennootschap-

De huurcommissie vermag in geen geval pen of stichtingen, voor zoover die woningen 
een huurprijs vast te stellen beneden dien, zijn gebouwd met steun van de gemeente en 
welken de verhuurder volgens de artikelen worden verhuurd onder toezicht van het ge-
l en 2 bevoegd is te bedingen.". meentebestuur ; · 

Vlbis. In het derde lid van art. 6 wordt d. woningen ,verhuurd met bouw- of wei
na het woord ,,mogelijk" in den derden regel landen, kweekerijen, teellanden en dergelijke 
ingevoegd de volzin : landerijen ; 
,, Desverlangd wordt aan de huurcommissie e. woningen, waarvoor de bouwvergunning 
gelegenheid · gegeven nadere inlichtingen te is verleend na 31 December 1919.". 
verstrekken.". 2. Waar het geldt woningen ten aanzien 

VII. De eerste twee zinnen van artikel 8 waarvan de Huurcommissiewet eerst door het 
worden gelezen als volgt : in werking treden der Huuropzeggingswet 

,,Indien bij eene overeenkomst eene hoogere toepasselijk is geworden, wordt de Huurcom
vergoeding voor het gebruik van eene woning missiewet, gewijzigd overeenkomstig het vorige 
is bedongen clan krachtens deze wet geoorloofd artikel, aldus toegepast, dat : 
is, geldt in plaats van dat bedrag, de huurprijs, 1 °. in het eerste lid van artikel 1, het eerste 
waarvoor de woning is verhuurd geweest op lid van artikel 2 en de eerste twee zinnen van 
of laatstel~jk v66r 1 Januari 1916, vermeerderd' artikel 8 in plaats van ,,1 Januari 1916, ver
met 20 %- Betreft het eene woning, welke meerderd met 20 %" wordt gel ezen ,,1 Januari 
v66r of op 1 Januari 1916 niet is verhuurd 1918, vermeerderd met 10 %"; 
geweest, clan geldt de som, welke door de 2°. overa elders in plaats van ,,1 Januari 
huurcommissie is geschat als de huurprijs van 1916" wordt gelezen ,,1 Januari 1918" ; 
1 Januari 1916, vermeerderd met 20 %"- 3°. in het laatste lid van artikel 2 in plaats 

VIII. Artikel 9 wordt gelezen als volgt : van ,,16 October 1916" wordt gelezen ,,1 
,,H ij dieter zake van eene huur, anders clan Januari 1918"; 

als verhuurder met inachtneming der bepalin- 4°. in het eerste lid van artikel 5 in plaats 
gen van de artikelen 1 en 2' of als huurder, van 50 %" wordt gelezen ,,37 %"-
voor zich of een derde eenig voordeel bedingt Voorts WQrdt, waar het die woningen geldt 
of aanneemt, wordt gestraft met hechtenis - doch alleen voor gemeenten waarvoor op 
van ten hoogste eene maand of eene geldboete 29 Maart 1918 (de dag van h et in werking 
van ten hoogste duizend gulden. treden der Huuropzeggingswet) reeds eene 

Het voorgaande lid is niet van toepassing huurcommissie was ingesteld - bij toepassing 
indien blijkt, dat het voordeel vormt eene van artikel 2 der Huurcommissiewet inplaats e. 
redelijke vergoeding voor daadwerkelijk ver- van het tijdstip van de instelling van de huur-
richte diensten. commissie genomen: 29 Maart 1918. 

Indien het feit wordt begaan door of van- 3. Artikel 8 der Huuropzeggingswet vervalt. 
wege eene naamlooze vennootschap, eene 4. Deze wet treedt in werking op een door 
cooperatieve of andere rechtspersoonlijkheid Ons te bepalen tijdstip. 
bezittende vereeniging of eene stichting, wordt Lasten en bevelen, enz. 
de strafvervolging ingesteld en de straf uitge- Gegeven te 's- Gravenhage, den 19den Febru-
sproken tegen de leden van het bestuur. ' ari 1921. 

Het strafbaar gestelde feit wordt beschou wd 
als eene overtreding.". 

IX. Het laatste lid van artikel 13a wordt 
gelezen als volgt : 

,,Deze wet is echter niet van toepassing 
ten aanzien van : 

a. woningen, verhuurd door publiekrechte
lijke lichamen, en dienstwonin~en, welke krach
tens een door Onzen Minister van Waterstaat 
goedgekeurd arbeidsreglement ter beschikking 
worden gesteld ; 

b. woningen, verhuurd door vereenigingen, 
vennootschappen of stichtingen, als bedoeld 
bij artikel 78 der Onteigeningswet ; 

WILHELMINA. 
De Minister van Justitie, HEEMSKERK. 

De Minister van Arbeid, AALBERSE. 

(Uitgeg. 28 Febr. 1921.) 

19 Februari 1921. WET tot aanvulling van de 
Woningnoodwet (Staatsblad 1918, no. 379). 
s. 72. 

Bijl. Hand. 2• Kamer 1919/1920, no. 382, 
1-7 ; 1920/1921 n°. 34, 1-5. 

Hand. id. 1920/1921, bladz. 288- 306, 345-
357, 429-436, 453, 454. 

Hand. l• Kamer 1920/1921, bladz. 74, 149, 
200, 313-317, 333- 347, 349-355. 
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WIJ WILHELMINA, ENZ ••• doen te weten: 2. De aldus in bewaring gestelde geldsom 
Alzoo Wij in overweg ng genomen hebben, kan niet worden teruggenomen v66rdat met 

dat het noodzakelijk is, nadere maatregelen betrekking tot alle te onteigenen perceelen het 
te trefien ter voorziening in den bestaanden vonnis van onteigening in kracht van gewijsde 
woningnood ; is gegaan en de schadeloosstelling overeenkom-

Zoo is het, dat Wij, den Ra-ad van State, enz. stig de artikelen 55-58 is betaald of gecon
Art. I. · In de Woningnoodwet (Staatsblad signeerd. 

1918, n°. 379), worden na artikel 8 de volgen- Art. Sb. Uit 's Rijks kas worden, onder voor-
de artikelen ingevoegd : waarden en op de wijze door Ons te bepalen, 

Art. Sa. Aan de wet van den 28sten Au- aan gemeenten bijdragen gegeven in de kosten 
gustus 1851 (Staotsb/,a,d, n°. 125), zooals die van onteigening en van verbouwing van wonin
bij latere wetten is gewijzigd, wordt toegevoegd gen. Van de krachtens dit artikel verleende 
een titel !Va : bijdragen wordt telkens mededeeling gedaan 

.,Over onteigening ter voorziening in woning- in de Nederlandsche Staatscourant. 
noo:l." Art. Sc. l. Wij kunnen op grond van 

Deze titel bevat de volgende bepalingen : woningnood bepalen, dat het hetzij in alle ge-
Art. 96a. 1. Zonder voorafgaande verkla- meenten, hetzij in met name te noemen ge

ring bij de wet, dat het algemeen nut de ont- meenten, verboden id, zonder toestemming van 
eigening vordert, kan, ter voorziening in .Burgemeester en Wethouders eene woning . te 
woningnood, onteigening plaats vinden van onttrek.ken of onttrok.ken te houden aan de 
woningen, die onbewoond of voor minder dan bestemming, die zij op 1 Juni 1920 had, of 
de helft bewoond zijn, en van woningen, welke zonder diezelfde toestemming eene woning af 
door anderen dan den eigenaar bewoond wor- te breken. Burgemeester en Wethouders kun
den en welker onderhoud door den eigenaar, nen aan de toestemming voorwaarden verbin
voor zollver hij da-artoe volgens bet Burgerlijk den in bet belang van de voorziening in den 
Wetboek gehouden is, verwaarloosd wordt. 

1 
woningnood. Van de beslissing van Burge-

2. Indien een dee! van een perceel valt in meester en Wethouders kan de verzoeker bin
de termen van het vorige lid, kan bet geheele nen veertien dagen na den dag, waarop zij hem 
perceel onteigend worden. is uitgereikt, bij Onzen Minister van Arbeid in 

3. De artikelen 78, 79, eerste tid, 80, 81, beroep komen. Ons besluit wordt bekend ge-
83-91 en 96 vinden overeenkomstige toepas- maakt in de Nederlandsche Staatscourant. 
sing. ?. Indien in eene gemeente, waar bet ver-

4. Het bepaalde in artikel 6 van de Gezond- bod van het eerste lid geldt, het voor rekening 
heirlswet blijft bniten toepassing. van den eigenaar komend onderhoud van eene 

5. Burgemeester en Wethouders hooren de woning, die niet door den eigenaar worrlt be
huurcommissie en geven van de voorgenomen woond. wordt verwaarloosd tot schade van 
onteigening kennis aan de houders van de in hare bewoonbaarheid en de eigenaar na schrif
de openbare registers ingeschreven hypotheken telijke waarschuwing nalatig blijft, kunnen 
op bet betrek.kelijk onroerend goed, voordat Burgeme,ester en Wethouders het noodige doen 
zij aan den gem<'enteraad een voorstel tot verrichten ten koste van den eigenaar. De 
onteigening doen. eigenaar kan binnen acht dagen na de dag-

Art. 96b. Bij de bepaling van de werkelijke teekening der waarschuwing voorziening vra
waarde, bedoeld in artikel 40, blijven bniten gen bij den gemeenteraad. De gemeenteraad 
beschouwing prijzen, die r-ij spec•1latieve ver- beslist binnen vier weken na den dag, waarop 
handeling gedurende bnitengewone tijdsom- voorziening is gevraagd. Behalve in zeer 
standigheden zijn betaald. dringende gevallen blijft gedurende den ter-

Art. 96c. l. Met afwijking van het be- mijn tot en de behandeling van de voorziening 
paalde in de artikelen 56-58 kan de ontei- de waarsr·huwing buiten werking. 
genende partij, zoodra Ons besluit tot goed- 3. Het bepaqJde in de artikelen 46, tweede 
keuring van het raadsbesluit in de Nederland- lid, en 47 van de Woningwet vindt overeen
sche Staatscourant is geplaatst, zichin het, be- komstige toepassing. 
zit van de te onteigenen perceelen doen stellen, Art. Sd. 1. Burgemeester en Wethouders 
mits door haar eene door de rechtbank voor kunnen de vergunning tot het oprichten of 
de gezamenlijke te onteigenen perceelen be- geheel of voor een gedeelte vernieuwen van 
paalde geldsom in gerechtelijke bewaring zij een gebouw, onder aanvoering van redenen, 
gesteld. weigeren, indien de voorziening in den woning-
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nood door de uitvoering van het werk zou wor
den 'geschaad. 

2. Van de beslissing van Burgemeester en 
Wethouders kan de verzoeker binnen veertien 
dagen na den dag, waarop zij hem is uitgereikt, 
bij Onzen Minister van Arbeid in beroep komen. 

Art. II. Aan artikel 10 van de Woningnood
wet (Staatsblad 1918, n°. 379) wordt toegevoegd 
een nieuw lid, luidende als volgt : 

,,Overtreding van het verbod, gesteld in 
artikel Sc, eerste lid, wordt gestraft met hech
tenis van ten hoogste drie maanden of geld
boete van ten hoogste twee duizend gulden." 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 19den Fe

bruari 1921. 
WILHELMINA. 

De M inister van Arbeid, AALBERSE. 

(Uitge,q. 4 Maart 1921.) 

19 Februari 1921. WET tot nadere wijziging 
van de Worringwet. S. 73 . 

Bijl. Hand. 2• Karner 1919/1920 n°. 388, 
1-7 ; 1920/1921 n°. 35. 

Hand. id. 1920/1921, bladz. 436. 
Hand. l• Kamer 1920/1921, bladz. 149, 150, 

213, 355--357. 
WrJ WILHELMINA, ENZ ••• doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is, de W oningwet nader 
te wijzigen: 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. In artikel 5 der W oningwet worden 

de volgende wijzigingen gebracht : 
l 0• Het tweede lid wordt gelezen als volgt : 
,,De vergunning, bedoeld in het eerste lid, 

letter a, wordt geweigerd, indien het plan voor 
het oprichten of vernieuwen afwijkt van een, 
overeenkomstig artikel 28 of artikel 28a goed
gekeurd, uitbreidingsplan voor de gemeente 
of een dee! der gemeente, en indien aan de voor
schriften met betrekking tot gebouwen niet 
wordt voldaan, behoudens het bepaalde bij 
het eerste lid van artikel 6. Burgemeester en 
Wethouders beslissen binnen den, bij de plaat
selijke verordening, vastgesteld ingevolge artikel 
1, te regelen termijn." 

2°. Aan het vierde lid wordt toegevoegd de 
volgende zin : 

,,Gelijke voorziening is toegelaten, indien 
Burgemeester en Wethouders niet overeen
komstig het bepaalde in het tweede lid eene 
beslissing hebben genomen". 

3°. Aan artikel 5 worden toegevoegd drie 
leden, luidende als volgt : 

,,5. Van het besluit van den gemeenteraad 

wordt door Burgemeester en Wethouders on
verwijld kennis gegeven, door toezending van 
een afschrift, aan hem, die de voorziening heeft 
gevraagd, of aan zijn rechtverk:rijgende. 

6. Indien het raadsbesluit strekt tot het 
verleenen van de vergunning, geldt bedoelde 
kennisgeving als eene door Burgemeester en 
Wethouders verleende vergunning. 

7. Wordt het besluit van den gemeenteraad 
door Ons vernietigd, dan heeft de gemeenteraad 
opnieuw uitspraak te doen met inachtneming 
van Onze beslissing." 

2. Aan de eerste paragraaf der W oningwet 
worden na artikel 8 toegevoegd twee nieuwe 
artikelen, luidende als volgt : 

,,Art. Sa. I. In iedere gemeente wordt door 
een of meer daarvoor aangewezen ambtenaren 
toezicht gehouden op de naleving van de in 
artikel l bedoelde voorschriften en van andere 
wettelijke bepalingen nopens de vo!kshuisves
ting. Die ambtenaren kunnen hun dienst 
hetzij in eene gemeente, hetzij in onderscheidene 
gemeenten uitoefenen. 

2. Door Ons kunnen gemeenten worden aan
gewezen, die gezamenlijk het toezicht, bedoeld 
in het eerste lid, moeten regelen. De regaling 
is onderworpen aan de goedkeuring van Gede
puteerde Staten. Is binnen een door Ons 
bepaalden termijn niet eene regeling aan de 
goedkeuring van Gedeputeerde Staten onder
worpen of keuren Gedeputeerde Staten de 
regaling niet goed, dan wordt zij door dat college 
vastgesteld. · 

3. Liggen de gemeenten, die Wij ingevolge 
het tweede lid hebben aangewezen, in meer 
dan eene provincie, dan treden voor de toepas
sing van dat lid Wij in de plaats van Gedepu 
teerde Staten. 

4. De kosten van het in dit artikel bedoelde 
toezicht worden geacht te behooren tot de 
uitgaven, bedoeld in artikel 205 der Gemeente
wet. Artikel 212 dier wet is van toepassing. 

Art. Sb. I. Indien in eene gemeente het 
toezicht, bedoeld in het eerste lid van artikel 
Sa, niet · voldoende is, kunnen Gedeputeerde 
Staten, of, indien de gemeenten, die een geza
menlijk toezicht hebben, in meer dan eene pro
vincie liggen, Wij, den inspecteur gehoord, 
voorzieningen, daaronder begrepen het ont
slaan of benoemen van de noodige ambtenaren 
en het vaststellen van de noodige verordeningen 
en instructies, voorschrijven. Zijn die voor
zieningen niet binnen den door dat college of 
door Ons g~stelden termijn getroffen, dan wor
den zij getroffen door Gedeputeerde Staten of 
door Ons. 
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2. De besluiten, door gedeputeerde Staten j Art. 10. 1. Eene gemeente is te!kens, 
ingevolge het eerste lid vastgesteld, zijn aan \ wanneer Wij haar daartoe aanwijzen, verplicht 
Onze goedkeur_ing onderworpen. eene woningtelling te houden overeenkomstig 

3. De gemeenteraad of Burgemeester en door Ons te geven voorschriften. 
wethouders zijn bevoegd de door Gedeputeerde 2. De kosten van zoodanige woningtelling 
Staten of door Ons genomen besluiten onder worden geacht te behooren tot de uitgaven, 
goedkeuring van Gedeputeerde Staten of van bedoeld in artikel 205 der Gemeentewet. 
Ons aan te vullen, te wijzigen of in te trekken. Artikel 212 dier wet is van toepassing. 

3. In de tweede paragraaf der Woningwet Art. 10a. Aan gemeenten kunnen door Ons 
worden de volgende wijzigingen gebracht: bijdragen uit 's Rijks kas worden verstrekt in 

1°. Het opschrift van de paragraaf wordt de kosten van eene woningbeurs en eene 
gelezen als volgt : ,,Aangifte omtrent het aantal woningtelling." 
wonino-en". 4. In het derde lid van artikel 19 wordt 

2°. De artikelen 9 en 10 worden vervangen voor: ,,na dagteekening van het besluit tot 
door de volgende drie artikelen: onbewoonbaarverklaring" gelezen: ,,na de 

,,.drt. 9. 1. De raad van eene gemeente, verzending van de kennisgeving, bedoeld in 
die meer dan 20,000 inwoners telt, en van eene het zesde "lid van artikel 18". 
gemeente, die minder dan 20,000 inwoners telt, 5. In artikel 26 der Woningwet worden de 
welke Wij daarvoor aanwijzen, is verplicht eene volgende wijzigingen gebracht: 
woningbeurs in te stellen. Door Ons kan aan 1 °. Het bepaalde onder 4°. van artikel 77, 
eene gemeente, die meer dan 20,000 inwoners eerste lid. der wet van 28 Augustus 1851 
telt, vrijstelling van deze verplichting worden (Staatsblad n°. 125), zooals die wet is gewijzigd 
gegeven, en kunnen term~jnen worden bepaald, bij de W oningwet, wordt gelezen a!s volgt : 
binnen welke door verschillende gemeentebe- ,,ter verkrijging van de beschikking over 
sturen aan dit voorschrift voldaan moet zijn. . onbebouwde of gebouwde eigendommen, begre
Door Ons kunnen voorschriften worden ge- pen in een overeenkomstig artikel 28 of artikel 
geven waaraan eene woningbeurs moet voldoen. 28a goedgekeurd plan van uitbreiding of ter 

2. In eene gemeente, waar eene woning- verkrijging van de beschikking over onbebouw
belll'S is ingesteld, is iedere verhuurder van de of gebouwde eigendo=en, benoodigd om 
eene woning, wanneer hij eene woning te huur uitvoering te geven aan- een in het belang der 
heeft of wanneer hij eene woning verhuurd volkshuisvesting vastgesteld bouwplan ;" 
heeft, en iedere eigenaar, die een onbewoonde 2°. Aan het eerste lid van artikel 77 der 
woning te koop aanbiedt of verkocht heeft, onder 10. genoemde wet wordt toegevoegd 
verplicht daarvan mededeeling te doen aan de volgende bepaling : 
de woningbeurs overeenkomstig de voorschrif. ,,5°. ter verkrijging van de beschikking over 
ten en binnen den termijn, door den gemeente- onbebouwde of gebouwde eigendommen, ten 
raad vast te stellen onder goedkeuring van aanzien waarvan onderscheidenlijk aanbouw 
Gedeputeerde Staten. of herbouw krachtens artikel 27 der Woning-

3. Indien binnen den krachtens het eerste wet is verboden." 
lid bepaalden termijn de woningbeurs niet is 3°. Aan artikel 80 der onder 1°. genoemde 
ingesteld en binnen dien termijn de voorschrif- wet wordt toegevoegd een nieuw lid, luidende 
ten bedoeld in het tweede lid, niet zijn vast- ! als volgt : 
gesteld en de goedkeuring van Gedeputeerde ,,Het besluit, waarbij het plan voorloopig 
Staten hebben verkregen, neemt dat college is goedgekeurd, vervalt, indie~ niet binnen 
de noodige besluiten onder Onze goedkeuring. zes maanden na de dagteekening van dat be-

4. Onder verhuurder wordt verstaan een sluit een raadsbesluit tot onteigening ingevolge 
persoon, die hetzij voor zich zelven, hetzij in artikel 85 aan Gedeputeerde Staten is voorge
eenige hoedanigheid, eene woning schriftelijk dragen. Een door Ons goedgekeurd raadsbesluit 
of mondeling verhuurt. tot onteigening v~rvalt, indien de onteigenende 

5. Voor of terzake van mededeelingen en partijnietbinneneenjaarnadedagteekeningvan 
inlichtingen, door de woningbeurs te verstrek- Ons besluit den eigendom bij minnelijke over
ken, wordt geen vergoeding gevorderd. eenkomst heeft verkregen overeenkomstig het 

6. De kosten van de woningbeurs worden bepaalde in artikel 17 of de eigenaren, in het 
geacht te behooren tot de uitgaven, bedoeld I onteigeningsbesluit aangewezen, voor de arron
in artikel 205 der G!lmeentewet. Artikel 212 dissementsregtbank, onder wier regtsgebied 
dier wet is van toepassing. de goederen gelegen zijn, heeft doen dagvaarden 
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overeenkomstig het bepaalde in artikel 18. 
De termijn van zes maanden en die van een 
jaar kunnen door Ons met ten hoogste onder
scheidenlijk zes maanden en een jaar worden 
verlengd." 

4°. Het laatste lid van artikel 87 der onder 
1 °. genoemde wet vervalt. 

5°. Het bepaalde in artikel 89 letter b, 2°. 
dier wet vervalt. 

6. In artikel 28 der Woningwet worden de 
volgende wijzigingen gebracht : 

· 1°. In het eerste lid wordt na ,,vrijstelling" 
ingevoegd: ,,voor ten hoogste tien jaren". 

2°. In het eerste lid worden de slotwoorden 
te beginnen met ,,waarbij", gelezen als volgt: 

,,waarbij de bestemming voor de naaste toe
komst van den i~ dat plan begrepen grond 
in hoofdzaak wordt aangewezen. Gedeputeer
de Staten kunnen een termijn stellen, binnen 
welken een uitbreidingsplan aan hun goedkeu
ring moet zijn onderworpen." 

3°. In het derde lid wordt na den eersten zin 
ingevoegd de volgende zin: ,,Gedeputeerde 
Staten hooren, alvorens te beslissen, den in
specteur" . 

4°. Aan het derde lid wordt toegevoegd de 
volgende zin : 

,,Indien het plan door Gedeputeerde Staten 
of, ingeval van beroep. door Ons niet is goed
gekeurd, onderwerpt de gemeenteraad binnen 
twaalf maanden na. ontvangst van de beslissing 
een nieuw plan, waarbij de beslissing van Gede
puteerde Staten of van Ons in acht is genomen, 
aan de goedkeuring van Gedeputeerde Staten." 

5°. Het vijfde, zesde, zevende en achtste lid 
worden zesde, zevende, achtste en negende lid. 

V66r het zesde lid wordt ingevoegd een nieuw 
vijfde lid, luidende a.ls volgt : 

,,5. Gedeputeerde Staten stellen op kosten 
van de gemeente onder Onze goedkeuring het 
plan van uitbreiding vast, indien een gemeen
teraad niet binnen den, door Gedeputeerde 
Staten krachtens het eerste lid gestelden, ter
mijn een plan aan hun goedkeuring heeft onder
worpen of indien een gemeenteraad het bepaalde 
in het vorige lid niet of niet behoorlijk naleeft. 
Een door Gedeputeerde Staten vastgesteld plan 
wordt voor de toepassing van deze wet geacht 
door den gemeenteraad te zijn vastgesteld." 

6°. Het zesde lid wordt gelezen als volgt : 
,,6. Het plan van uitbreiding alsmede de 

plannen t ot herziening daarvan liggen in uit
voerige kaarten uitgewerkt op de gemeente
secretarie gedurende veertien dagen voor een 
ieder ter inzage. Na afloop van dien termijn 
wordt het plan aan Gedeputeerde Staten ter 
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goedkeuring gezonden. Het goedgekeurde plan 
ligt mede in uitvoerige kaarten op de gemeente
secretarie voor een ieder ter inzage." 

7°. In het negende lid wordt voor: ,,in de 
leden 2---7" gelezen: in de leden 2---4 en 6-8". 

7. Na artikel 28 der Woningwet wordt inge
voegd een nieuw artikel, luidende als volgt : 

,,Art. 28a. 1. Gedeputeerde Staten kunnen 
aan de raden van andere dan de in het eerste 
lid van artikel 28 bedoelde gemeenten de ver
plichting opleggen, om, hetzij in aansluiting 
aan het plan van uitbreiding van eene aangren• 
zende gemeente, hetzij in onderling overleg, 
hetzij afzonderlijk, binnen een, door hen be
paalden, termijn een plan van uitbreiding aan 
hunne goedkeuring te onderwerpen of een reeds 
vastgesteld plan te wijzigen of aan te vullen. 

2. Het bepaalde in artikel 28, lid 2---4 en 
6-8 is van toepassing met <lien versta.nde, 
dat ter secreta.rie van iedere der betrokken 
gemeenten ter inzage wordt gelegd het plan, 
voor zooveel het die geme<>nte betreft. 

3. Is niet voids.an aan een besluit, dat Gede
puteerde Staten krachtens het eerste lid hebben 
genomen, dan stelt dat College zelf op kosten 
van de gemeente onder Onze goedkeuring het 
plan van uitJ>reiding of wijziging of aanvulling 
daarvan vast. 

4. Het bepaalde in artikel 28, lid 4, 6 en 
7 vindt overeenkomstige toepa.ssing. 

5. Een door Gedeputeerde Staten vastge
steld plan wordt voor de toepassing van deze 
wet geacht, door den gemeenteraad te zijn vast
gesteld." 

8. Het tweede lid van a.rtikel 30 der Wo
ningwet wordt gelezen a.ls volgt : 

,,2. Dit raadsbesluit wordt binnen dertig 
dagen na zijn dagteekening a.an Gedeputeerde 
Staten medegedeeld." 

Het derde lid van dat artikel vervalt. 
Het vierde en het vijfde lid worden derde 

en vierde lid. 
9. Het tweede lid van artikel 31 der Woning

wet wordt gelezen als volgt : 
,,Artikel 30, tweede lid, is op de raadsbeslui

ten bovenvermeld van toepassing." 
10. In het eerste lid, onder b, van artikel 

32 der Woningwet wordt voor: ,,verhuiskosten 
hieronder begrepen" gelezen : ,,daaronder be
grepen kosten van verhuizing en van verplaat
sing van de nering of het bedrijf". 

Het tweede lid van dat artikel wordt gelezen 
a.ls volgt: 

,,Artikel 30, tweede lid, is op de raadsbeslui
ten bovenvermeld van toepassing." 

11. Na artikel 32 der Woningwet wordtinge-

13 
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voegd een nieuw artikel luideude als volgt: 15. In a.rtikel 39 der Woningwet vervallen 
,,Art. 32a. 1. Indien Ons gebleken is, dat de woorden: .,bij algemeenen maatregel van 

in eene gemeente onvoldoende wordt voorzien 
I 

bestuur of" ; woi-rlen na : .,verordening" inge
in de volkshuisvesting, kunnen Wij bij met I ,oegd de woorden : .,of bij beslnit van Gede
redenen omkleed besluit verklaren, dat de ge- 1 puteerdc Staten", en worden na: ,,opgelegd", 
meenteraad verplicht is, toepassing te geven ingevocgd de woorden : .,de opgaven niet ver
aa.n artikel 30, 31 of 32 dezer wet. ,

1

. strekt, die van hem gevraagd worden ter zake 
2. Wij kunnen bepalen aan welk dier arti- van eene woningtelling". 

kelen toepassing moet worden gegeven, op 1 16. Na artikel 43 der Woningwet wordt inge
welke wijze die toepassing moet geschieden en voegd een nieuw artikel, luidende als volgt: 
binnen welken termijn zij moet hebben plaats ,,A,·t. 43a. Hij, die zonder schriftelijke. 
gehad. Is binnen dien termijn niet aan Ons ingevolge artikel 49 verleende, vergunning van 
besluit voldaan, dan geven Gedeputeerde Sta- burgemeester en wethouders of van Gedepu
ten daaraan op kosten van de gemeente uit- teerde Staten of in strijd met ingevolge artikel 
voeri.ng. . 49, derde lid, gesre· ie voorwaarden, inrieh-

3. Voor zoover hetgeen Wij ingevolge het tingen, als daarbij be.loeld, opricht, vernieuwt. 
vorige lid bepalen, niet strookt met de voor- uitbreidt of ter bewoning bezigt, doet bezigen 
schriften van eenige plaatselijke verordening, of afstaat, wordt gestraft met hechtenis van 
zijn die voorschriften te <lien aanzien niet van ten hoogste twee maanden of geldboete van 
toepassing. ten hoogste honderd gulden." 

4. De uitgaven, die eene gemeente moet 17. In artikel 44 wordt voor ,,37-43" ge-
doen tengevolge van Ons besluit, worden geacht lezen: ,,37-43a". 
te behooren tot de uitgaven, bedoeld in artikel 18. Na artikel 44 der Woningwet wordt inge-
205 der Gemeentewet. Artike\ 212 dier wet voegd een nieuw artikel, luidende als volgt : 
is van toepassing. .,Art. 44a. 1. Met het opsporen van over-

5. Raadsbesluiten, ingevolge toepassing van tredingen van deze wet en van de bij deze 
dit, artikel genomen, worden aan Gedeputeerde wet bedoelde plaatselijke verordeningen of 
Staten medegedeeld. Het bepaalde in artikel daarvoor in de plaats tredende besluiten van 
6 der Gezondheidswet blijft buiten toepassing." Gedeputeerde Staten zijn alle ambtenaren van 

12. In artikel 33 de;- Woningwet worden gemeentepolitie, benevens andere door den 
de volgende wijzigi.ngen gebracht: burgemeester aan te wijzen gemeenteambtena-

1 °. In het eerste lid vervallen de woorden : ren belast. Met het opsporen van de overtre-
.,door Ons". dingen van artikel 49 zijn mede belast de amb-

20. Aan het artikel wordt toegevoegd een tenaren, bedoeld in artikel 17 der Arbeidswet. 
nieuw, vierde lid, luidende als volgt: 2. De voormelde personen hebben te alien 

,,4. Voorschotten en bijdragen uit 's Rijks tijde vrijen toegang tot alle gebouwen en plaat
kas kunnen worden verstrekt aan eene ver- sen, waar redelijkerwijze vermoed kan worden, 
eeniging, vennootschap of stichting, als be- dat eene overtreding plaats vindt of gevonden 
doeld in artikel 30, indien in eene gemeente heeft. 
onvoldoende in de volkshuisvesting wordt voor- 3. In plaatsen, in het vorige lid bedoeld. 
zien en de gemeente tot medewerking niet in die tevens woning zijn, of a.Ileen door eene 
staat is. Voor zoover bouwplannen, voor welker woning toegankelijk zijn, treden zij tegen den 
uitvoeri.ng krachtens dit artikel steun wordt wil van den bewoner niet binnen dan op ver
verleend, niet strooken met de voorschriften toon van een schriftelij].en bijzonderen last 
van eenige plaatselijke verordening, zijn die van den burgemeester of van den kanton
voorschriften te dien aanzien niet van toe- rechter. 
passing." 4. Van dit bi.nnentreden en van de redenen, 

13. In artikel 34 der Woningwet worden die daartoe geleid hebben, wordt door dengene, 
de volgende wijzigi.ngen gebracht: die deze handeling heeft verricht, proccs-ver-

10. In bet eerste lid wordt na: .,met betrek- baa! opgemaakt, dat binnen tweemaal vier 
king tot" ingevoegd: .,de wijze wa-arop en". en twintig uren aan hem, in wiens woning is 

2°. Het tweede lid wordt gelezen als volgt : binnen getreden, in afschrift wordt medege
,.2. Van het verleenen van zoodanigen gel- deeld. 

delijken steun wordt telkens mededeeling ge- 5. De in het derde lid van dit artikel be-
daan in de Staatscourant." doelde last houdt in, voor welken tijd hij geldig 

14. De tweede zin van bet vijfde lid van is en mag niet tusscben zonsondergang en zons-
artikel 35 der Woni.ngwet vervalt. opgang worden uitgevoerd, tenzij bij inhoudt, 
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dat de uitvoering da.arvan te alien tijde mag J waarde. Deinspecteuris bevoegdeen voorstel tot 
plaats hebben." intrekking van eene vergunning aan burgemees-

19. In artikel 49 der Woningwet worden de ter en wethouders te doen. Indien op zoodanig 
volgende wijzigingen gebracht: voorstel niet binnen veertien dagen na· de in-

I 0 • In het eerste lid vervalt : ,,en 27". diening daarvan is beslist, of indien burge-
20. Het tweede lid wordt gelezen als volgt : meester en wethouders de intrekking weigeren, 
,,2. Het is verboden zonder schriftelijke ver- kan de inspecteur binnen veertien dagen na. 

gunning van burgemeester en wethouders in- verloop van genoem<len termijn of na de dag 
richtingen, als bedoeld in het eerste lid van dit teekening der beslissir.5 LIJ Gedeputeerde Staten 
artikel, voor zoover zij niet aan het Rijk, de voorziening vragen. Belanghebbende kan ge
provincie of de gemeente behooren, op te rich- lijke voorziening vragen tegen de int~ekking 
ten, te vernieuwen, uit te breiden, ter bewoning der vergunning binnen veertien dagen na de 
te bezigen, te doen bezigen of af te staan. ontvangst van de beslissing. Burgemeester 
Bij algemeenen maatregel van bestuur kunnen en wethouders · zenden van hunne beslissing 
eischen worden gesteld met betrekking tot de binnen tweemaal vier en twintig uren na hare 
oprichting, vernieuwing, uitbreiding,hetgebruik dagteekening afschrift aan den inspecteur." 
en de instandhouding van die inrichtingen." 6°. In het zevende lid wordt voor: ,,vierde" 

3°. Het derde lid wordt gelezen als volgt: gelezen: ,,zesde". 
,,3. De vergunning wordt alleen geweigerd 20. 1. Het vierde lid van artikel 4 en van. 

op grond van strijd met wettelijke voorschrif- artikel 7 der Woningwet vervalt . 
ten. Burgemeester en wethouders kunnen, 2. Het derde lid van artikel 52 der ·woning
met inachtneming van de wettelijke voorschrif- .wet wordt gelezen als volgt: 
ten, aan die vergunning voorwaarden in het ,,3. Het wordt aan Gedeputeerde Staten 
belang van de gezondheid, de veiligheid en de en aan den W oningraad medegedeeld." 
zedelijkheid verbinden." 21. 1. Door Ons kan aan eene gemeente 

4°. Het vierde en het vijfde lid worden zesde voor ten hoogste vij{ jaren vrijstelling worden 
en zevende lid. 1 verleend van he~ instellen van het toezicht, 

5°. Na het derde lid worden ingevoegd twee bedoeld in artikel 2, mits het verzoek daartoe 
nieuwe leden, luidende als volgt : Ons bereike binnen zes maanden• na de afkon-

,,4. Burgemeester en wethouders zenden diging van deze wet. 
van iedere vergunning binnen tweemaal vier 2. Vrijstellingen v66r het in werking treden 
en twintig uren na hare dagteekening afschrift van deze wet gegeven krachtens artikel 28 -ier 
aan den inspecteur, belast met het toezicht Woningwet, vervallen een jaar na dat tijdstip, 
op de handha ving van de wettelijke be paling en behoudens verlenging voor ten hoogstetien j aren. 
betreffende de volkshuisvesting. De inspec- 22. De artikelen 6 en 7 van de Woning
teur en de belanghebbende kunnen gedurende noodwet (Staatablad 1918 n°. 379) vervallen. 
veertien dagen na de ontvangst van het af- 23. De artikelen 12, 13 en 19 van <leze 
schrift bij Gedeputeerde Staten voorziening wet treden in werking met ingang van door 
vragen tegen de beslissing van burgemeester Ons te bepalen dagen. 
en wethouders. Indien de inspecteur voor- 24. Op Onzen last wordt zoo spoedig moge
ziening vraagt, stelt hij den belanghebbende lijk na de afkondiging van deze wet, de tekst 
daarmede. en met de gronden voor de voor- van de wet van 22 Juni 1901 (Staatsblad n°. 
ziening in kennis. Komt de belanghebbende 158), zooals die luidt na de daarin gebrachte 
ten genoegen van den inspecteur aan diens wijzigingen, in een doorloopend genummerde 
bezwaren tegemoet, dan zendt de inspecteur reeks van artikelen, met wijziging dienovereen• 
daarvan bericht aan Gedeputeerde Staten, met komstig van de aanhalingen daarin van de 
welk bericht het verzoek van den inspecteur artikelen en met doorloopende nummering van 
om voorziening vervalt. Gedeputeerde Staten de leden van ieder arti.kel in bet Staatsblad 
beslissen na verhoor of beboorlijke oproeping geplaatst. 
van den belanghebbende. De beslissing van Lasten en bevelen, enz. 
burgemeester en wethouders blijft buiten wer- Gegeven te 's-Gravenhage, den 19den Febru
king gedurende den termijn voor en de behan- ari 1921. 
deling van bet beroep. 

5. Burgemeester en wethouders trekken eene 
vergunning onverwijld in, indien wordt geban
deld in strijd met de wettelijke voorschriften 
of met een aan de vergunning verbonden voor- , 

WILHELMINA. 
De Minister van Arbeid, 

De Minister van Juslitie, 
AALBERSE. 

HEEMSKERK. 

De Minister van Financien, DE VRIES. 

(Uitgeg. 4 Maart 1921.} 
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19 Februari 1921. WET tot verhooging van 
het tiende hoofdstuk der Staatsbegrooting 
voor het dienstjaar 1919. (Kosten be
schikbaarstelling schoenen). R. 74. 

Bij deze wet wordt een artikel verhoogd. 
Tengevolge hiervan wordt het totaal der 1 

IV de afdeeling, alsmede bet eindcijfer van voor- I 
noemd hoofdstuk verboogd met f 146,000. 

de door haar verschuldigde kosten van genoemd 
werk tot een bedrag van f 16,lOQ. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 19den Febru

ari 1921. 
WILHELMINA. 

De Minister van Kol.onie:n, DE GRAAFF. 

(Uit,ge,g. 8 Maart 1921.) 

19 Februari 1921. WET tot aanvulling en I 19 
verhooging van het tiende hoofdstuk der I 
Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1920. 

Februari 1921. WET, houdende nadere 
verhooging en wijziging van de kolonia!e 
huishoudelijke begrooting van Suriname 
voor het dienstjaar 1920. S. 7i. (Kosten beschikbaarstelling schoenen). , 

s. i5. ii 
Bij deze wet wordt een artikel ingevoegd. 
Tengevolge hiervan wordt bet totaal der 

IVde afdeeling, alsmede het eindc\jfer van 
voornoemd hoofdstuk verboogd met f 23,000. 

19 Februari 1921. WET, houdende kwijtscbel
ding aan eenige soebaks in Zuid-Bali van 
den Lande aa.nkomende vorderingen. S. 76. · 

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

dat ingevolge artikel 26 der Indische Compta 
biliteitswet (Staatsbl.ad 1917, n°. 275) kwijt
schelding tot een bedrag boven f 10,000 van 
den Lande aankomende vorderingen bij de 
wet behoort te geschieden, en er ter men ge
vonden zijn, om de hierna te noemen kwijt
scheldingen te verleenen ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Aan de bij den bonw van den over

laatdam Sronga, en het maken van een over
laatkanaal bij den dam Temesi, afdeeling Zuid
Bali der residentie Bali en Lombok, betrokken 
soebakvereenigingen worden kwijtgescbolden de 
door haar verschuldigde kosten dier werken 
ten bedrage van onderscheidenlijk f 17,400 en 
f 11,360. 

2. Aan de bij de verbetering van de prise 
d'eau Bandoeng in de rivier Pekrisan, afdeeling 
Zuid-Bali der residentie Bali en Lombok, 
betrokken soebak-vereenigingen worden kwijt
gescholden de door haar verscbuldigde kosten 
van genoemd werk tot een bedrag van f 29,500. 

3. Aan de bij de verbetering van de prise 
d'eau Oongan in de Toekad Ajoen, afdeeling 
Zuid-Bali der residentie Bali en Lombok, 
betrokken soebak-vereenigingen worden kwijt
gescholden de door haar verschuldigde kosten 
van genoemd werk tot een bedrag van f 64,000. 

4. Aan de bij de verbetering van den dam 
Oeboed in de Toekad Oos, afdeeling Zuid- Bali 
der residentie Bali en Lombok, betrokken 
soebak-vereenigingen worden kwijtgescholden 

19 Februari 1921. WET, houdende nadere 
verhooging en wijziging v~n de koloniale 
buisboudelijke begrooting van Cur~o voor 
het dienstjaar 1920. S. 78. 

19 Februari 1921. WET, houdende nadere 
verhooging van bet elfde hoofdstuk der 
Staatsbegrooting voor het rlienstjaar 1918. 
s. 79. 

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

van de !Ide afdeeling als het eindcijfer van 
het hoofdstuk verhoogd met f 5300. 

19 Februari 1921. WET, boudende nadere 
verhooging van het elfde hoofdstuk der 
Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1919. 
s. 80. 

Bij deze wet worden eenige artikelen ver
hoogd. 

Tengevolge hiervan wordt het totaal van 
de Iste, Ilde en IIIde afdeeling en het eind
cijfer van het hoofdstuk onderscheidenlijk 
verhoogd met f 15,000, f 189,920, f 70,600 en 
f 275,520. 

19 Feb,·uari 1921. BESLUIT tot vaststelling 
van eene nieuwe regeling betreffende de 
erkenning van Roomscb-Katholieke gees
telijken van den 3den rang. S. 81. 

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

Kolonien van 27 Januari 1921, 5de afdeeling 
n°. 60; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
8 Februari 1921, n°. 40) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 16 Februari 1921, 
5de afdeeling, n°. 76; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Ten eerste. 

M:et intrekking van het Koninklijk besluit 
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van 6 Februari 1892, n°. 9 (Indisch Staatsblad 
n°. 1()()), zooals dit is aangevuld bij Ons besluit 
van 21 Mei 1909, n°. 37 (Indisch Staatsblad 
n°. 412), te bepalen als volgt : 

Art. 1. Met uitbreiding in zooverre van 
de organisatie, vastgesteld bij Koninklijk besluit 
van 25 December 1855, n°. 64 (Indisch Staats
blad 1856, n°. 21 ), zooals dat besluit sedert 
is gewijzigd en aangevuld laatstelijk bij Ons 
besluit van 6 Augustus 1913, n°. 31 (Indisch 
Staatsblad n°. 597), worden mede erkend 
Roomsch-Katholieke geestelijken van den der
den rang, die belast worden met de godsdien
stige zorg voor gemeenten in N ederlandsch
I ndie, uitsluitend of hoofdzakelijk bestaande 
uit inlanders of daarmede gelijkgestelden, on
verminderd de bevoegdheid om in de statie, 
:waar zij gevestigd zijn, ook te voorzien in de 
godsdienstige behoeften van Europeanen of 
daarmede gelijkgestelden. 

2. De kerkelijke benoeming of de plaatsing 
en verplaatsing, mitsgaders het ontslaan der 
dienstdoende geestelijken van den derden rang 
en hunne burgerlijke erkenning of toelating 
tot verrichting van hun dienstwerk op bepaalde 
standplaatsen, geschieden op den voet der 
deswege bestaande bijzondere voorschriften. 

3. De Roomsch-Katholieke geestelijken, die 
voorzien van het door Ons verleende radikaal, 
voor den kerkelijken dienst in Nederlandsch
Indie uit Nederland worden gezonden genieten, 
wanneer zij bestemd zijn ter vervulling van 
een plaats in het bezoldigd personeel der 

· geestelijken van den 3den rang : 
a. eene voorloopige bezoldiging van f 100 

' s maands, ingaande met den dag der insche-
ing naar Nederlandsch-Indie en voortdurende 

tot den dag, waarop hunne bij artikel 5 vast
gestelde bezoldiging volgens de daaromtrent 
in Nederlandsch-Indie geldende algemeene bepa
lingen gerekend wordt in te gaan ; 

b. een voorschot van twee maanden op de 
onder a bedoelde voorloopige bezoldiging ; 

c. eene tegemoetkoming van f 800 ; 
d. vrijen overtocht naar Nederlandsch-Indie 

op den voet van de daarvoor geldende alge
meene bepalingen. 

4. Zij, die reeds in Nederkindsch-Indie aan
wezig zijnde, als Roomsch-Katholieke geeste
lijke van den derden rang op den voet van dit 
besluit worden erkend, ontvangen eene tege
moetkoming van f 200. 

5. De Roomsch-Katholieke geestelijken van 
den derden rang genieten in Nederlandsch-Indie: 

a. zoolang zij, in afwachting van het ont
staan eener te vervullen plaats, met voorloopige 

werkzaamheden worden belast, f 150 's maands ; 
wanneer hun de zorg voor eene inlandsche 
Roomsch-Katholieke gemeente is opgedragen 
eene maandelijksche bezoldiging van f 200 
met vier vierjaarlijksche verhoogingen van 
f 50 elk; 

b. vrije woning en bij gemis daarvan eene 
schadeloosstelling van f 50 's maands, welke 
door den Gouverneur-Generaal kan worden 
verhoogd voor standplaatsen, wair de plaat
selijke omstandigheden dat noodig maken. 

6. Voor hulppriesters, die na de inwerking
treding van dit besluit als geestelijken van den 
derden rang worden erkend, wordt de tijd, 
gedurende welken zij als hulppriester in Neder
landsch-Indie werkzaam zijn geweest, in reke
ning gebracht bij de bepaling van hunne be
zoldiging. 

7. De voor Nederlandsch-Indische ambte
naren geldende bepalingen omtrent reis- en 
verblijfkosten, verloven, weduwen- en weezen
fonds en pensioen zijn op de geestelijke n van 
den derden rang van toepa.ssing. 

8. De Roomsch-Katholieke geestelijken van 
den derden rang kunnen overgaan in den twee
den rang en omgekeerd, met dien verstande 
echter, dat bij overgang in den tweeden rang 
de dienstjaren, doorgebracht in den derden 
rang, niet in rekening worden gebracht voor 
de toekenning van periodieke traktements
verhoogingen en dat het organiek vastgesteld 
getal van geestelijken van den tweeden rang 
niet mag worden overschreden. 

T en tweede. 
Te bepalen, dat dit besluit in werking treedt 

op den dag, volgende op dien der afkondiging 
en terugwerkt tot 1 Januari 1920. 

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

's-Gravenhage, den 19den Februari 1921. 
WILHELMINA. 

De Minister van Kol.-Onien, DE GRA..AFF. 

( Uitgeg. 8 Maart 1921.) 

19 Februari 1921. BESLUIT, houdende voor
loopige voorzieningen omtrent het geor
ganiseerd overleg voor het personeel der 
zeemacht. S. 82. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Marine ad interim van 17 Februari 1921, af
deeling B, lste bureau, n°. 59 ; 

Overwegende, dat het wenschelijk is in 
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afwa.chting van de totsta.ndkoming van eene 
definitieve regeling van den rechtstoe ta.nd 
van het milita.ir-personeel bij de zeema.cb.t 
voorloopige voorzieningen te treffen omtrent 
het georga.niseerd overleg in het bijzonder van 
belang voor den rechtstoestand van de offi
cieren, onderofficieren boven den rang van 
korporaal , korpora.als en manschappen bij 
de zeemacht ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
vast te stellen de navolgende bepalingen : 
Art. 1. 1. Er worden ingesteld vier com

missien voor georganiseerd overleg in za.ken 
rakende de bela.ngen onderscheidenlijk : 

A. van de officieren ; 
B. van de onderofficieren boven den rang 

van korpora.a.I ; 
C. van de korporaa.ls ; 
D. van de manschappen der zeemacht. 
2. De commissien dienen van advie over 

aangelegenheden in het bijzonder van belang 
voor den rechtstoesta.nd onderscheidenlijk van 
de officieren, de onderofficieren boven den rang 
van korpora.al, de korporaa.ls en de ma.nscha.p
pen der zeema.cb.t. 

3. Tot deze a.angelegenb.eden worden niet 
gea.cht te behooren die welke betrekking hebben 
op de uitoefening van het militair geza.g. On
verminderd het in artikel 5, lid 1, eerste zins
snede, bepaa.lde beslist in geva.Ilen van twijfel 
de voorzitter. 

2. 1. Door Onzen Minister van Marine 
worden tot wederopzegging twee personen 
a.a.ngewezen, die onderscheidenlijk a.Is voor
zitter en plaatsvervangend voorzitter der 
commissien optreden. 

2. Overigens besta.a.n de in artikel 1, lid 1, 
sub A, B en C bedoelde commissien elk uit 
een door den Minister van Marine tot weder
opzegging a.a.ngewezen lid en diens plaatsver
vanger en uit een tweets.I Ieden en plaa.tsver
vangers a.a.ngewezen onderscb.eidenlijk door I 
de Algemeene Vereeniging van Marine-offi
cieren, den Bond van Marine-onderofficie1·en I 
en den Bond van korpora.a.ls bij de zeemacb.t ; 

en de in artikel 1, lid 1, sub D, bedoelde 
commissie uit twee door den Minister van I 
Marine tot wederopzegging aangewezen leden 
en pl_aatsvervangers, zoomede uit een tweetal 
Ieden en pla.a.tsvervangers a.a.ngewezen door 
den Bond voor Minder Ma.rine-personeel en 1 
uit een tweets.I leden en pla.a.tsvervangers 
a.a.ngewezen door de ederlandsche R.-K. 
Vereeniging van Marine-per oneel St. Cb.risto
phorus. 

3. De commissien worden bijgestaan door 

een secretaris en zoo noodig door een of meer 
adjunct-secretarissen door den Minister van 
Marine tot wederopzegging aangewezen. 

3. L De in artikel 2 bedoelde orga.nisa.ties 
van het personeel geven a.an den Minister van 
Marine schriftelijk van de aanwijzing kennis. 
Zij doen a.an dien Minister mededeeling van 
hare statuten en van de daarin a.angebrachte 
wijzigingen. 

2. Zij geven in den aanva.ng van ieder jaar 
, a.an dien minister kennis van het aantal harer 

leden. 
4. L De benoeming der door de organisa

ties aangewezen Ieden en van hunne plaats
vervangers geschiedt voor ten hoogste twee 
ja.a.r, voor het eerst tot 1 Ja.nuari 1923. 

2. Indien t,u chentijds een lid of een plaats
vervanger uitvalt, wordt door de organisatie, 
welke de benoeming deed, een nieuw lid of 
plaatsvervanger benoemd voor den tijd, dat 
de uitgevallene nog had moeten zitten. 

5. L De commissien dienen van advies 
over de onderwerpen haar door den Minister 
van Marine voorgelegd. Zij zijn bovendien 
bevoegd a.an hem ambtsha.lve advies uit te 
brengen nopens a.a.ngelegenheden a.ls bedoeld 
bij artikel 1. 

2. Indien zij, door wie gevoelens zijn uit
gebracht, a.fwijkende van dat der meerder
heid, zich hebben voorbehouden afzonderlijke 
a.dviezen over te leggen om te worden gevoegd 
bij het advies eener commis ie, zijn zij verplicht 
die adviezen, onderteekend, zoo tijdig a.an den 
secreta.ris ter hand te stellen, dat de inzending 
van het a.dvies der commissie daardoor geener
lei vertraging onderga. 

3. Indien de stemmen over een a.dvies 
staken, worden nota.'s ingediend inhoudende 
het oordeel zoowel van hen die voor -, a.ls 
van hen, die tegenstemden. · 

4. Adviezen door den Minister van Marine 
gevraagd worden uitgebracht binnen den tijd, 
in het verzoek om a.dvies bepaa.Id. 

6. 1. De commissiiin vergaderen op plaats, 
da.g en uur door den voorzitter te bepa.len. 

2. De vergaderingen worden in den regel 
te 's-Gravenhage gehouden. 

3. De voorzitter is verplicht een commissie 
bijeen te roepen, indien twee leden het ver
langen daartoe te kennen geven. 

4. Hij leidt de vergaderingen ; hij heeft een 
adviseerende stem. 

5. Hij kan met goedvinden van een com
missie, ook andere personen in de vergadering 
toelate11-

6. Vereenigingen van marine-personeel, niet 
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vertegemvoordigd in een de belangen van dat 
-personeel rakende commissie, worden op haar 
verzoek door de commissie gehoord. 

b. ten minste 2 stemmen, in de overige ge
meenschappelijke vergaderingen. 

Onze }finister van Marine is bela t met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staat8blad zal worden gepla.atst. 

's-Gravenhage, den 19den Februari 1921. 

WILHELMINA. 

De .Minister van Marine a. i., W. F. PoP. 

7. 1. In de in artikel 1, lid 1, sub A, B 
en C, bedoelde commissien brengt het door 
den l\finister van Marine aangewezen lid een 
:stem en het door de onderscheidenlijke orga
nisaties aangewezen tweetal led en te zamen een 
:stem uit. In de in artikel 1, lid 1, sub D, bedoelde 
commissie brengt elk der door den Minister 
van Marine aangewezen leden twee, het door \ 
den Bond voor Minder Marine-personeel aan- ! 19 
gewezen tweetal te zamen drie, en het door 

( Uitgeg. 3 Maart 1921.) 

Febmari 1921. BESLUIT tot wijziging van 
het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijks
ambtenaren 1920 (Staat8blad n°. 37). S. 83. de Vereeniging St. Christophorus aangewezen 

tweetal te zamen een stem uit. lndien een 
tweetal niet tot overeenstemming komt, wordt 
het geacht blanco te ste mmen. 

2. Stemmingen kunnen slechts plaats vin
den in voltallige vergaderingen, echter met 
<lien verstande, dat van de door de organisaties 
·aangewezen tweetallen slechts Mn lid behoeft 
tegenwoordig te zijn, die alsdan de bevoegdheid 
tot stemmen van het tweetal uitoefent. 

3. De voorzitter doet door den secretaris 
een verslag opmaken bevattende een beknopte 
samenvatting van het in de vergaderingen 
verhandelde. Dit verslag is openbaar, tenzij 
de commissie tot geheele of gedeeltelijke ge
heimhouding besluit. 

8. 1. Zoo dikwijls de Minister, de voorzitter 
of een der commissien zulks noodig oordeelt, 
wordt een gemeenschappelijke vergadering ge
houden van meerdere of van alle in artikel 1 
bedoelde commissien. 

2. De voorzitter roept binnen een maand 
de gemeenschappelijke vergadering bijeen. 

3. .Artikel 5, artikel 6, lid 1, 2, 4, 5, 6 en 
artikel 7, lid 3, vinden op deze vergaderingen 
overeenkomstige toepassing. 

4. Zij, die door den Minister van Marine 
in meer dan een commissie als lid zijn aange
wezen, brengen in de gemeenschappelijke 
vergadering evenveel stemmen uit a.ls het a.a.n
tal bedraagt der vereenigd vergaderde commis
:sien, waarin zij zitting hebbeu. 

Overigens brengt elk der leden en der twee
tallen ledeu slechts een stem uit. 

5. Stemmingen kunnen slechts plaats heb
ben in een vergadering, die zoodanig is samen
gesteld, dat van de zijde zoowel van het door 
den Minister aangewezen dee! der vergadering 
a.ls van de door de organisaties a.a.ngewezen 
vertegenwoordiging kunnen worden uitgebracht: 

a. ten minste 3 stemmeu, voor zoover het 
gemeenschappelijke vergaderingen van alle 
commissien betreft ; 

WrJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordra.cht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken, tijdelijk Voorzitter van 
den Raad der Ministers van 21 Januari 1921, 
La. A., Kabinet; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
15 Februari 1921, n°. 31); 

Gelet op het nader rapport van Onzen Minis
ter van Binnenlandsche Zaken, tijdelijk Voor
zitter van den Ra.ad van Ministers, van 17 
Februari 1921, La. A., Kabinet; 

Overwegende, dat het wenschelijk is geble
ken, het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijks
ambtenaren 1920 (Staat8blad n°. 37) te wijzigen ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 

Eenig artikel. 
Te rekenen van 1 Januari 1921 wordt in 

bijlage C van voornoemd bezoldigingsbesluit 
de volgende wijziging aangebra.cht : 

Onder het vaste bedrag van f 2000 vervalt 
achter ,,Hoofdonderwijzeres" de toevoeging 
,,tevens adrninistratrice", zoodat de redactie 
dus luidt : ,,Hoofdonderwijzeres aan de Rijks
kweekschool voor vroedvrou wen te Rotterdam;" 

Onze Ministers zijn, ieder voor zooveel zijn 
Departement van Algemeen Bestuur aangaat, 
belast met de uitvoering van dit besluit, dat 
in het Staat8blad zal worden geplaatst en waar
van afschrift zal worden gezonden aan de onder
scheidene Ministerieele Departementen, aan 
den Raad van State en a.an de Algemeene 
Rekenkamer. 

's-Gravenhage, den 19den Februari 1921. 

WILHELMINA. 

De Minister van Binnenland&che Zaken, 
tijdelijk Voorz·itter van den Raa,J, van Mini8tera, 

CH. RUYS DE BEERENBR0U0K. 
( Uitgeg. 1 JJiaart 1921.) 
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19 Februari 1921. WET, houdende nadere ver
hooging van het elfde hoofdstuk der 
Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1920. 
s. 84. 

Bij deze wet worden eenige artikelen ver
hoogd. 

Tengevolge hiervan wordt het totaal van 
de Iste, Ude, !Ude, IV de en V de afdeeling 
en het eindcijfer van het hoofdstuk onderschei
denlijk verhoogd met f 65,500, f 1,758,889, 
f 590,467, f 38, f 920 en f 2,415,814. 

21 Februari 1921. BESLUIT tot verlenging 
van de schorsing van het hesluit van den 
Raad der gemeente V eenendaal, dd. l 
November 1920, strekkende om het salaris 
der ambtenaren ter secretarie dier gemeente 
naar den maatstaf van het desbetreffend 
raadsbesluit van 23 April 1918 niet uit 
te betalen en de regeling van het salaris 
dier ambtenaren, vastgesteld bij dat raads
besluit, in te trekken. S. 85. 

Verlengd tot 1 Mei 1921. 

21 Februari 1921. BESLUIT tot verlenging van 
de 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 behoeve van de Woning
bouwvereeniging ,,Lada" aldaar. S. 8q. 

Verlengd tot 1 Juli 1921. 

21 Februari 1921. BESLUIT tot vaststelling 
van een vacatiegeld aan leden, seoreta
rissen of adjunct-secretarissen van bij 
wet, Koninklijk besluit of ministerieele 
besohikking in Nederland ingestelde com
missien, waarvan de kosten uit de kolo
niale geldmiddelen worden gekweten. S. 87. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Kolonien ~an 29 Januari 1921, 9de afdeeling, 
n°. 2; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
8 Februari 1921, no. 42) ; 

Gezien de nadere voordracht van Onzen 
voornoemden Minister van 17 Februari 1921, 
9de afdeeling A, n°. llO; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen als volgt : 
Art. 1. Aan de leden van bij wet, Konink-

1 ijk besluit of ministerieele beschikking in 

N ederland ingestelde comIIllSsien, waarvan de 
kosten . uit koloniale geldmiddelen worden 
gekweten, wordt, tenzij bij de wet anders is 
bepaald, voor elke vergadering, hetzij van 
de voile commissie of van een harer subcom
missien, die zij bewonen, een vacatiegeld ver
leend van f 8. Twee of meer vergaderingen 
op denzelfden dag gelden voor eene vergade
ring. 

Aan bezoldigde burgerlijke en militaire lands 
dienaren wordt geen vacatiegeld toegekend. 
Wij behouden Ons echter voor in bijzondere 
gevallen aan hen een vacatiegeld toe te kennen. 

2. Het bepaalde in het tweede lid van het 
voorgaand artikel is niet van toepassing ten 
aanzien van commissien, die reeds waren inge
steld bij het in werking treden van dit besluit. 

3. Gelijke vergoeding als ingevolge het 
eerste lid van artikel 1 aan de leden wordt 
toegekend, wordt genoten door de seen ta
rissen of adjunct-secretarissen dier commis
sien, tenzij zij op andere wijze voor hunne 
werkzaamheden worden beloond. 

4. Wij behouden Ons voor het in artikel 1 
genoemde bedrag hetzij te verhoogen, hetzij 
te verlagen, of in stede van vacatiegeld eene 
vaste belooning toe te kennen, terwijl mede 
door Ons kan worden bepaald, dat geen va-
catiegeld zal worden genoten. · 

5. Bepalingen in andere besluiten, waarbij 
als vaoatiegeld een hooger bedrag dan acht 
gulden of eene vaste belooning is toegekend, 
blijven van kracht. Overigens zijn dergelijke 
bepalingen betreffende dit onderwerp afgeschaft. 

6. De uit dit besluit voortvloeiende uit
gaven worden gekweten ten laste van het 
Eerste Hoofdstuk der begrooting van Nedei-
landsch-Indie of van de koloniale huishoudelijke 
begrooting van Suriname of van Ourayao naar 
gelang van de begr~oting, uit welke de kosten 
der oommissien worden bestreden. 

7. Dit besluit treedt in werking met in
gang van den tweeden dag na dien der dag
teekening van het Staatsb/,a,d, waarin het is 

f geplaatst en werkt terug tot 1 Januari 1919. 
I Onze Minister van Kolonien is belast met 
I de uitvoering van dit besluit, dat in het Staats-

b/ad zal worden geplaatst en waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan den Raad van State 
en aan de Algemeene Rekenkamer. 

's-Gravenhage, den 2lsten Februari 1921. 

WILHELMINA. 

De J1inister van Kownien, DE GRAAFF. 

(Uitgeg. 7 Maart 1921.) 
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21 Februari 1921. ARREST van den Hoogen 
Raad. 

Nu in de Deventerscbe gemeenteverorde
ning, boudende een tapverbod voor de 
kermisweek, de uitdrukkelijke bepaling 
voorkomt, dat dit verbod gedurende den 
tijd voor het houden der kermis bepaald 
bij een raadsbesluit van 1873, alleen geldt 
,,indien en voor zoover de kermis alsdan 
wordt gebouden", had deze omstandig
heid als element van bet strafbare feit in 
de dagvaarding gesteld bebooren te 
worden. 

Aangezien hieruit reeds de niet straf. 
baarbeid van het tela;;tegelegde feit volgt, 
kan de vraag of de verordening al of niet 
verbindend is, buiten bescbouwing blijven. 

Alleen onjuiste beslissingen, niet on
juiste overwegingen kunnen tot cassatie 
leiden. 

Concl. 0. ltf. bovendien: Art. 7, 4°. der 
Drankwet geeft den Raad het recht bij 
plaatselijke verord. dagen te bepalen, 
waarop vergunningslokaliteiten uit vrees 
voor drankmisbruik zullen gesloten zijn, 
docb laat daarnaast de bevoegdheid van 
den Raad verleend bij art. 135 Gemeente
wet onverkort. Het onderwerpelijke ver
bod kan gegrond zijn zoowel op de open
bare orde als op de zekelijkheid en de 
gezondheid, zoodat in zooverre de wettig
beid daarvan niet voor betwisting vatbaar 
is. De beantwoording der vraag of de 
Raad in casu is getreden in hetgeen van 
algemeen Rijksbelang is, is aan de beoor
deeling der rechter!ijke macbt onttrokken. 

(Drankwet art. 7.) 

V oorzitter : 
Jhr. Mr. W. H. de Savornin Lohman. 

Raden : Mrs. A. J. L. Nijpels, H. Hesse, 
H. M. A. Savelberg en Jhr. P. L. v. Meeuwen. 

De Officier van Justitie bij de Arr.-Recht
bank te Zutphen, requirant van cassatie tegen 
een vonnis van gemelde Rechtbank van 24 
November 1920, waarbij in hooger beroep, 
met vernietiging van een vonnis door den 
Kantonrechter te Deventer, den 27sten Sep
tember 1920 gewezen, M. L., huisvrouw van 
M. U., ter zake van het haar telastegelegde 
en bewezenverklaarde feit is ontslageri van 
a!le rechtsvervolging. 

Conclusie van den Advocaat-Generaal Mr. 
Tak. 

Art. I .van de Verordening van Deventer 
op den verkoop van sterken drank gedurende 

de zoogenaamde kermisweek, tegen over
treding waarvan in art. 3 eene hechtenisstraf 
van ten boogste 6 dagen of geldboete van ten 
hoogste f 25 bedreigd wordt, verbiedt den 
houder eener vergunning voor den verkoop 
van sterken drank in het klein, of dengenen, 
die hem vervangt, ,,sterken drank te koop aan 
te bieden, te verkoopen, te verruilen, af te 
leveren, ter beschikking te stellen, ten geschenke 
te geven, of het drinken daarvan in zijne ver
gunningslocaliteit, alsmede in de open aan
hoorigheden van bet huis, waarin zich die 
loca!iteit bevindt, toe fe laten gedurende den 
tijd voor het houden der kermis bepaald in 
het raadsbesluit van 3 April 1873 n°. 24-347, 
den daaraan voorafga.anden Zondag en den 
daarop volgenden Zondag en Maandag, indien 
en voorzoover de kermis alsdan wordt ge
houden." 

In verband met den inhoud van dit voor
schrift werd aan gerequireerde bij inleidende 
dagvaarding telastegelegd en ten haren aan
zien, met haar schuld daaraan, wettig en over
tuigend bewezenverk:laard: ,,dat zij den 11 Juni 
1920, des namiddags circa 3¾ uur te Deventer 
a.ls plaatsvervang~ter van den houder van eene 
vergnnning voor den verkoop van sterken 
drank in de voor het publiek toegankelijke 
localiteit aan de Roggestraat 10, waarvoor 
door Burgemeester en W ethouders dier ge
meente vergunning was verleend tot verkoop 
van sterken drank in het klein voor gebruik 
ter plaatse van verkoop en elders dan ter 
plaatse van verkoop, heeft verkocht aan W. 
G. G. eene hoeveelbeid jenever in bet klein 
voor gebruik elders dan ter plaatse van ver
koop." 

Ofschoon het besluit van den Deventerschen 
Raad van 7 April 1873 bepaalt, dat de kermis 
zal worden gehouden ,,van den eersten Maan
dag in Juni tot en met den daarop volgenden 
Zaterdag," meende de Arr.-Rechtbank te 
Zutphen op 24 November j.l. de gerequireerde 
van alle rechtsvervolging te moeten ontslaan 
uit overweging: ,,dat de Raad de verordening 
van 1920, hoewel geene sluiting, doch slechts 
beperking van gebruik voorschrijvende, niet 
deed steunen op eene overweging, dat bepaal
delijk in de kermisdagen en de daaraan gren
zende dagen in de Gemeente Deventer om
standigheden zich plegen voor te doen, op 
grond waarvan misbruik van sterken drank 
te vreezen zou zijn" ; 

,,dat art. 7' der Drankwet, sprekende van 
dagen, terwijl art. 73 spreekt van uren, evenals 
dat 3° lid geacht moet worden, te bedoelen 
eene zeer tijdelijke beperking, en dat daarmede 
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niet in overeenstemming mag worden geacht 
eene beperking van negen achtereenvolgende 
dagen, gedurende welke de vergnnninghouders, 
een op de wet gevestigd recht hebbende door 
de betaling van het vergunningsrecht, hun 
bedrijf als zoodanig niet zouden kunnen uit
oefenen" (vgl. ,,De Gemeentestem" 1920, 
nos. 3600 en 3601 van 25 September en 2 Octo
ber 1920). 

Tegen deze uitspraak verzet zich de O fficier 
van Justitie, bij tijdig ingediende Memorie als 
eenig middel stellend : ,,Schending, door niet
toepassing van de artt. 1 en 3 van voormelde 
verordening." 

I k acht de grief gegrond. Art. 7 sub 4°. 
der Drankwet geeft den Gemeenteraden het 
recht bij plaatselijke verordening dagen te 
bepalen, waarop vergnnningslocaliteiten uit 
vrees voor drankmisbruik zullen gesloten zijn, 
doch het laat daarnaast blijkens zijn aanhef 
de bevoegdheid dier raden, verleend bij art. 135 
der Gemeentewet, onverkort. 

Hen behoort dus het maken van de veror
deningen, die in het belang der openbare orde, 
zedelijkheid en gezondheid worden vereischt 
en niemand zal ontkennen, dat een verbod als 
het onderwerpelijke zoowel op de openbare 
orde als op de zedelijkheid en de gezondheid 
kan gegrond zijn, zoodat in zooverre de wettig
heid daarvan niet voor betwisting vatbaar is. 

Het eenige, wat tegen de rechtsgeldigheid 
van het gegeven voorschrift zou kunnen wor
den aangevoerd, zou dan nog dit zijn, dat de 
Deventersche Raad zou zijn getreden in het
geen van algemeen Rijksbelang is en derhalve 
zou hebben gehandeld in strijd met art. 150 
der Gemeentewet. 

De beantwoording dier vraag is evenwel 
door alinea 2 dier bepaling aan de beoordeeling 
der rechterlijke macht onttrokken, zoodat 
ongeacht de al- of niet juistheid van het betoog 
der Zutphensche Rechthank, zij reeds om de 
door mij ontvouwde redenen had moeten be
sluiten tot toepassing der door haar buiten 
werking gestelde verordening. 

Intusschen schijnt mij het dictum te moeten 
worden gehandhaafd. Art. 1 der toegepaste 
verordening toch zegt, dat het drankverbod 
gelden zal ,,indien en voorzoover de kermis 
alsdan zal worden gehouden" , en het houdt 
dus kennelijk rekening met de bevoegdheid 
van den Raad, waarvan in de crisisjaren zoo 
herhaaldelijk gebruik gemaakt is, om de kermis 
niet te laten doorgaan. 

Element van de overtreding is derhalve, dat 
op den dag, waarop zij gepleegd is, werkelijk 

kermis wordt gehouden, welk element echter 
verzuimd is in de dagvaarding op te nemen en 
waarin de Rechtbank ten onrechte denkt te 
knnnen voorzien door de overweging: ,,dat 
het aan de Rechtbank uit eigen waarneming 
bekend is, dat op 11 J uni 1920 te Deventer 
de kermis werd gehouden." 

Ik concludeer mitsdien wegens niet-straf
baarheid van het bewezene tot verwerping van 
het beroep. 

De Hooge Raad, enz. ; 

Gehoord, enz. ; 
Gelet op het middel van cassatie door den 

requirant voorgesteld bij Memorie, (zie cone!. 
Adv.-Gen.); 

0., dat bij het bestreden vonnis overeen
komstig de aanklacht wettig en overtuigend 
bewezen is verklaard met gerequireerde's 
schuld daaraan, dat zij den llen Juni 1920, 
des narniddags circa 3¾ uur te Deventer als 
plaatsvervangster van den houder van eene 
vergunning voor den verkoop van sterken 
drank in de voor het publiek toegankelijke 
localiteit aan de Roggestraat 10, waarvoor 
door Burgemeester en Wethouders dier gemeen
te vergunning was verleend tot verkoop van 
sterken drank in het klein voor gebruik ter 
plaatse van verkoop en elders dan ter plaatse 
van verkoop, heeft verkocht aan W. G. G. 
eene hoeveelheid jenever in het klein voor 
gebruik elders dan ter plaatse van ver-
koop; · 

0., dat bij voormeld vonnis het bewezen
verklaarde niet strafbaar is verklaard op grond, 
dat de in het cassatierniddel aangehaalde 
Verordening verder gaat dan de wet heeft 
gewild en daarom in strijd is met de Drankwet, 
weshalve de gerequireerde van alle rechts
vervolging werd ontslagen ; 

0 ., dat bij de toelichting van het cassatie
middel wordt betoogd, dat de Rechtbank de 
verordening ten onrechte in strijd acht met 

.de wet; 
0. ambtshalve : 
dat art. 1 der meergemelde Verordening, 

voor zoover ten deze van belang, wel is waar 
hem, die den houder eener vergunning voor 
den verkoop van sterken drank in het klein 
vervangt, verbiedt sterken drank te verkoopen 
in zijn~ vergunningslocaliteit , ge:iurendeden tijd 
voor het houden der kermis bepaald in het 
raadsbesluit van 3 April 1873 n°. 24-347, 
den daaraan voorafgaande Zondag en den 
daarop volgenden Zondag en l\faandag, doch 
uitdrukkelijk hieraan t oevoegt deze beper-
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king: ,,indien en voor zoover d ? kermis als
dan wordt gehouden" ; 

0., dat deze omstandigheid niet in de dag
vaarding is vermeld, zoodat het telastege
legde en bewezenverklaarde feit niet bij art. 1 
der Verordening is verboden ; 

0., dat, waar dit feit evenmin elders is ver
boden of strafbaar gesteld, de gereq uireerde 
bij het destreden vonnis terecht is ontslagen 
van alle rechtsvervolging ; 

0. dat hieruit volgt, dat het beroep in cas
satie moet worden verworpen, onversehillig 
of het voorgeotelde cassatiemiddel juist mocht 
worden bcvonden of niet, - daar toch alleen 
onjuiste beslissingen, niet onjuiste overwegin
gen tot cassatie kunnen leiden - zoodat het 
overbodig is in een onderzoek tot het middel 
te treden; 

Verwerpt bet beroep: (N, J.) 

22 Februari 1921. BESLUIT boudende wijziging 
van bet Postbesluit (Staatsblad 1919, n°. 
572), gewijzigd bij dat van 28 Novem
ber 1919 (Staatsblad n°. 790) en van bet 
Pakketpostbesluit (Staatsblad 1919, n°. 
574) gewijzigd bij dat van 28 November 
1919 (Staatsblad n°. 790). S. 88. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Overwegende, dat bet wenscbelijk is om 
wijziging te brengen in bet Postbesluit (Staats
blad 1919, n°. 572), gewijzigd bij dat van 28 
November 1919 (Staatsblad n°. 790) en in bet 
Pa.kketpostbesluit (Staatsblad 1919, n°. 574), 
gewijzigd bij dat van 28 November 1919 
(Staatsblad n°. 790); 

Op de voordracbt va.n Onzen i'tfinister van 
Waterstaat van 10 Janua.ri 1921, n°. 14, Af
deeling Posterijen en Telegrafie ; 

Den Ras.a van Sta.te geboord (advies van 
·25 Ja.nua.ri 1921, n°. 34) ; 

Gezien bet na.der rapport van Onzen voor
noemden Minister van 19 Februa.ri 1921, n°. 11, 
Afdeeling Posterijen en Telegrafie ; 

Hebben goedgevonden en versta.a.n : 
te bepalen als volgt : 
Art. 1. Paragraaf 4 van artikel 1 van bet 

Postbesluit vervalt. 
Art. II. Artikel Ibis va.n het Postbesluit 

wordt gewijzigd en gelezen u.ls volgt : 
,,Porten. 
§ 1. Het port der brieven bedraa.gt, bij 

vooruitbetaling : 
voor elke briefkaart ..... 7½ cent; 

voor elken a.nderen brief : 
van een gewicbt van niet meer da.n 20 gr. 10 cent 

boven 20 tot 
100 
300 
500 

1000 

en met 100 gram 15 cent 
300 20 
500 30 

1000 40 
2000 50 

§ 2. 1. Het port der gedrukte stnkken 
bedra.a.gt bij vooruitbeta.ling voor een gewicht 
tot en met 500 gra.m 2 cent per 50 gram, of 
restend gedeelte van 50 gram, 
boven 500 tot en met 750 gram . . 25 cent 

750 ,, ,, 1000 . . 30 
en voorts voor elk meerder gewicht van · 500 
gra.m of restend gedeelte van 500 gra.m 5 cent 
da.a.rboven. 

2. Het port der Brailledrukwerken bedra.agt 
bij vooruitbeta.ling 1 cent per 300 gram of 
restend gedeelte van 300 gra.m. 

§ 3. Het pmt der nieuwsbladen en bijvoeg
sels bedra.a.gt, indien de frankeering bij abon
nement geschiedt, voor een gewicht. van niet 
meer da.n 55 gram 1 cent, boven 55 gram tot 
en met 150 gra.m 2 cent en voorts voor elk 
meerder gewicbt van 50 gra.m of restend ge
deelte va.n 50 gram 1 cent daarboven. 

§ 4. Het port der monsters bedra.a.gt, bij 
vooruitbetaling, voor een gewicbt van niet · 
meer dan 150 gram 7½ cent en voorts voor 
elk meerder gewicbt van 50 gram of restend 
gedeelte van 50 gram 2½ cent daarboven." 

Art. III. De aanhef van art. 3, § 1, van 
bet Postbesluit wordt gewijzigd en gelezen 
als volgt: 

,,§ 1. Op de adresstrook of op den omslag 
der gedrukte stukken, der nieuwsbla.den, der 
monsters en der Brailledrukwerken of op, dan 
wel bij de stukken zelve, zijn, mits zij geen 
overeengekomen taal kunnen vormen, de vol
gende bijvoegingen, doorba.lingen en a.a.ndui
dingen toegelaten :" 

In de bepaling sub 2e., litt. d, la.a.tste lid van 
la.atstgenoemde pa.ragraaf wordt na ,,en" 
tusscbengevoegd ,,al dan niet". 

Na. de bepaling sub 2e, litt. k, der zelfde 
paragraa.f wordt tusscbengevoegd : 

,,1. op monsters: 
de fabrieks- of handelsmerken, de volgnum

mers, de prijzen en de a.a.nwijzingen betreffende 
het gewicht, de maat, de afmetingen, de 
beschikbare hoeveelheid en de a.anduidingen, 
welke noodig zijn om de herkomst en den a.ard 
van de koopwaar, wa.arop de monsters betrek
king hebben, a.an te geven. 

De bijvoegingen en aanduidingen mogen 
ook worden aangebracbt op eene bij de mon-

1 sters gevoegde open mededeeling." 
Paragraa.f 2 van laatstvermeld artikel ver-
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valt. Paragraaf 3 wordt genummerd als 
paragraaf 2 en gelezen als volgt : 

,,§ 2. Met uitzondering van het adres en 
de aanduidingen uitsluitend op de bestelling 
betrekking hebbende, zijn alle andere da.n 
de in de vorige paragraaf vermelde bijvoegin
gen of aanduidiflgen, op welke wijze ook aan
gebracht, verboden. Op den omslag of op de 
adresstrook van couranten en tijdschriften, 
welke tegen het bij artikel Ibis, § 3, van dit 
besl~it vastgestelde tarief worden verzonden, 
zijn voorts alle andere, ook gedrukte vermeldin
gen, aankondigingen, aanwijzingen of mede
deelingen verboden." 

Art. IV. Art. 4, § 1, litt. a, eerste zinsnede 
van het Postbesluit wordt gewijzigd en gele
zen als volgt : 

,,a. voor brieven (briefkaarten uitgezonderd), 
gedrnkte stukken en nieuwsbladen : het gewicht 
op 2 kilQgram en de afmetingen op 45 centi
meter langs elk der zijden ; voor Brailledruk
werken : het gewicht op 3 kilogram en de af
metingen op 45 centemeter langs elk der 
zijden." 

In het eerste lid van § 2 van laatstvermeld 
artikel wordt ,,Brailledrukwerken en Braille
nieuwsbladen" gewijzigd in ,,en Brailledruk
werken". 

Art. V. Artikel 5, § 1, van het Postbesluit 
wordt gewijzigd en gelezen als volgt : 

,,§ 1. Behalve het port i~ voor gewoon 
aangeteekende stukken, alsmede voor aange
teekende brieven met aan~egeven geldswaarde 
een recht verschuldigd van 15 cent ; voor aan
geteekende brieven met aangegeven gelds
waarde daarenboven een recht van 21/2 cent 
voor elke honderd gulden of restend gedeelte 
van honderd gulden aangegeven geldswaarde." 

Art. VI. Paragraaf 2 van artikel 6 van het 
Postbesluit vervalt ; § 3 van hetzelfde artikel 
wordt genummerd als § 2 en daarna wordt 
opgenomon een nieuwe § 3, luidende als volgt: 

,,§ 3. Behalve het port en het aanteeken
recht is voor elke verrekenzending een recht 
verschuldigd, hetwelk bedraagt : 

a. indien de afzender overmaking van het 
ingevorderde bedrag door middel van een post
wissel verlangt, een recht als voor een postwissel 
van gelijk bedrag is vastgesteld ; 

b. indien de afzender wenscht, dat het inge
vorderde bedrag door bijscbrijving op zijne 
postrekening te zijner bescbikking wordt ge
steld, een recbt als voor stortingen in geld op 
eene postrekening is verschuldigd." 

Art. VII. In artikel 7, § 2, le en 2e lid, en 
§ 3, le lid, van het Postbesluit wordt telkens 

.,15" gewijzigd in ,,40". In§ 2, le lid, onder 
b. van genoemd artikel wordt ,,ter plaatse" 
gewijzigd in ,,voor het bestellend personeel". 
In het 2e lid van laatstvermelde paragraaf 
wordt na .,lid" tusscbengevoegd ,,onder a en 
b". 

Art. VIII. Tusscben de artikelen 7 en 8 
van bet Postbesluit wordt een nieuw artikel 
7bi8 tusscbengevoegd, luidende als volgt : 

Bericbten van ontvangst. 
,,Art. 7bis. 1. Een bewijs van uitreiking 

of bericht, als bedoeld in artikel 18 der wet, 
wordt verstrekt tegen vooruitbetaling van een 
recbt van 15 cent. 

2. Het in bet vorig lid bedoelde recht kan 
in bijzondere gevallen op last van den Direc
teur-Generaal der Posterijen en Telegrafie 
worden teruggegeven.'' 

Art. IX. Artikel 8, § 1, le lid, van bet Post
besluit wordt gewijzigd en gelezen als volgt : 

,,§ 1. 1. Het bij vooruitbetaling verschul
digde recbt der postwissels bedraagt : 
voor een bedrag tot en met f 25. . iO cent ; 
boven f 25 tot en met f 50 . . 20 

en voorts 10 cent voor elke som van f 50 
of restend gedeelte van f 50 boven f 50 tot en 
met f 500 ; boven dit bedrag is voor elkP som 
van f 100 of restend gedeelte van f 100 10 cent 
meer verschuldigd." 

In het 2e lid van laatstvermelde paragraaf 
wordt .,3" gewijzigd in .,5" ; in bet 4e en bet 
5e lid wordt telkens .,10" gewijzigd in .,15", 
in het 6e lid wordt ,,het 4e en 5e lid' gewijzigd 
in ,,de drie voorafgaande leden" . 

Tusscben het 3e en bet 4e lid van laatst
vermelde paragraaf wordt tusscbengevoegd een 
nieuw lid 3bis. luidende als volgt : 

,,3bis. Voor elk bericbt van uitbeta.ling van 
een postwissel is, bij vooruitbetaling, een recht 
van 15 cent verscbuldigd." 

Art. X. Artikel 9, paragraaf 1, 2e lid, van 
bet Postbesluit wordt gewijzigd en gelezen als 
volgt: 

,,2. Voor elk ter invordering gegeven stuk 
is, bij de afrekening of bij de teruggaaf van 
de onbetaald gebleven stukken, een reoht van 
12 ½ cent verschuldigd." Het 3e lid van laa.tst
vermelde paragraaf wordt gewijzigd en gelezen 
als volgt: 

,,3. Bij de afrekening is bovendien wegens 
bet per borderel ingevorderde bedrag een recbt 
verscbuldigd, hetwelk bedraagt : 
voor een bedrag tot en met f 25. . . . 10 cent ; 
boven f 25 tot en met f 50 . . . . 20 
en voorts 10 cent voor elke som van f 50 of 
restend gedeelte van f 50 boven f 50 tot en 
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met .f 500 ; boven dit bedrag is voor elke som 
van f 100 of restend gedeelte van f 100 10 
cent meer verschul<ligd." 

In het 4e lid, 2e zinsnede, van laatstver · 
melde paragraaf wordt ,,10" gewijzigd in 
,,15". 

Art. XI. In artikel 10, § 1, le lid, litt. d, 
van het Postbesluit vervallen de woorden ,,met 
elke post". 

Het bepaalde onder a en dat onder c van 
het le lid van §· 3 van laatstvermeld artikel 
wordt gewi,iziJZd en respectievelijk gelezen als 
volgt: 

,,a. de stukken, bestemd voor Ons en de 
leden van het Koninklijk Huis, alsmede die, 
welke den dienst van het Koninklijk Huis be
treffen ;" 

,,c. de stukken, den openbaren dienst be
treffende ; " 

Art. XII. Artikel 11, § 1, le lid, van het 
Postbesluit wordt gewijzigd en gelezen als 
volgt: 

,,§ 1. 1. Behoudens het bepaalde bij het 
le lid van § 3 van dit artikel, geschiedt de 
evering van couranten en tijdschriften door 

de post- en de hulppostkantoren tegen voor
uitbetaling van een abonnementsprijs." 

Het le lid van§ 3 van laatstvermeld artikel 
wordt gewijzigd en gelezen als volgt : 

,,§ 3. 1. De levering van coura'nten en 
tijdschriften ten behoeve van personen, woon
achtig binnen den kring van een hulppostkan
toor, waarvan de kantoorhouder als • zoodanig 
is benoemd v66r 1 Januari 1921, kan, indien 
de kantoorhouder dit wenscht, voor zijne reke
ning geschieden op de door hem met de uitge
vers overeen te komen voorwaarden." 

Art. XIII. Artikel 12, § 1, le lid van het 
Postbesluit wordt gewijzigd en gelezen als 
volgt : 

,,§ 1. 1. In gebruik blijven of worden ge
steld; 

postzegels van 1, 2, 2½, 3, 4, 5, 7½, 10, 
12½, 15, 17 ½, 20, 22½, 25, 30, 40, 50 en 60 
cent, f 1, f 2.50 en f 5 ; 

postzegelboekjes ; 
postzegelrollen ; 
postbladen, voor7,ien van een zegelafdruk 

van 10 of ·20 cent; 
briefomslagen, voorzien van een zegelafdruk 

van 10 of 20 cent ; 
enkele en dubhele briefkaarten, elke kaart 

voorzien van een zegelafdruk van 7½ of 12½ 
cent; 

postbewijsformulieren, voorzien van een ze
gelafdruk van 5 cent ; 

kaarten tot mededeeling van adreswijziging, 
voorzien van een zegelafdruk van 2 cent ; 

andere naar het oordeel van den Directeur
Generaal der Posterijen en Telegrafie noo<lige 
formulieren.'' 

In bet 2e lid van § 2 van laatstvermeld arti
kel wordt ,,beambten" gewijzigd in ,,ambte
naren''. 

Art. XIV. Artikel 6, § 2, van bet Pakket
postbesluit (Staatsblad 1919, n°. 574) wordt 
gewijzigd en gelezen als volgt : 

,,§ 2. Voor pakketten met aangegeven 
waarde is, behalve het bij artikel 5, § 1, van 
dit besluit vastgestelde port, per pakket ver
scbuldigd een recht van 15 cent, vermeerderd 
met 2½ cent voor elke honderd gulden of 
restend gedeelte van honderd gulden aange
geven waarde." 

Art XV. Paragraaf 2 van artikel 7 van het 
Pakketpostbesluit vervalt ; § 3 van hetzelfde 
artikel wordt ge 1ummerd als § 2 en daarna 
wordt opgenomen een nieuwe' § 3, luidende als 
volgt: 

,,§ 3: Behalve het bij artikel 5, § 1, van dit 
besluit vastgestelde port en eventueel het bij 
artikel 6, § 2, van dit besluit vastgestelde recht 
is voor elk verrekenpakket verschuldigd een 
recht van 10 cent, benevens, indien de afzender 
overmaking van het ingevorderde bedrag door 
middel van een postwissel verlangt, een recht 
als voor een postwissel van gelijk bedrag is 
vastgesteld ; in<lien hij wenscht, dat het inge-• 
vorderde bedrag door bijschrijving op zijne post
rekening te zijner beschikking wordt gesteld,. 
een recht als voor stortingen in geld op een 
postrekening is verschuldigd." 

Art. XVI. Aan het slot van § 1 van artikel 
8 van het Pakketpostbesluit wordt ,,5 cent" 
gewijzigd in ,,10. cent". 

In § 2, le lid en § 3, le lid, van laatstvermeld 
artikel wordt telkens ,,10 cent" gewijzigd in 
,,15 cent". 

Art. XVII. In artikel 10, § 2, le en 2e lid 
en § 3, le lid van het Pakketpogtbesluit wordt 
telkens ,,25" gewijzigd in ,,40". In § 2, le lid, 
onder b van genoemd artikel wordt ,,ter plaat
se" gewijzigd in ,, voor het bestellend perso
neel." In het 2e lid van laatstvermelde para
graai wordt na ,,lid" tusschengevoegd ,,onder 
a en b". 

Art. XVIII. In artikel 11, § 1, le lid, van 
het Pakketpostbesluit wordt na ,,gedeelte van 
een dag" tusschengevoegd ,,met een minimum 
van 10 cent per pakket". 

Art. XIX. De artili:elen I tot en met XV 
en XVII tot en met XX van de wet van 18 
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Februari 1921 (Suvitsblad n°. 69) zoomede de 
bepalingen van dit beshlit treden in werlring 
op 1 Maart 1921, met dien verstande, dat voor 
de bij abonnement gefrankeerde nieuwsbladen, 
met of zonder bijvoeg&el, tot en met 31 Maart 
1921 het port z:i,l gelrlen, hetwPlk voor deze 
st~kken laatstelijk v66r het in werking treden 
van dit besluit gold. 

De bij het in werking treden van dit besluit 
voorhanden postzegels van ½, l½ en 4½ 
cent kunnen tot een door den Directeur-Gene
raal der Posterijen en Telegrafie vast te stellen 
tijdstip worden opgebruikt. 

Onze voornoemde Minister is belast met de 
uitvoering van dit besluit, da.t in b.et Staata
blad ge.plaatst en in afschrift a.an den Raad 
van State medegedeeld zal worden. 

's-Gravenhage, den 22sten Februari 1921. 
WILHELMINA. 

De Jf inister va .•i W ater~taat, A. A. H. W. KoNIG. 
( U itgey. 28 Febr. 1921.) 

22 Februari 1921. BESLUIT, houdende wijzi
ging van het Internationaal postbesluit 
(Staatsblad 1919, n°. 575). S. 89. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Overwegende, dat het wenschelijk is om wijzi
ging te brengen in de bij het Internationaal 
postbesluit (Staatablad 1919, n°. 575) vast
gestelde porten en rechten ; 

Gelet op artikel 28, 2e lid, der Postwet 
(Staatsblad 1919, n°. 543) ; 

Gelet op de artikelen 6, §§ 1 en 3, 7, §§ 2 
en 3, 8, §§ 1 en 2, 11, 12, 15, §§ 2 en 3 en 30 
van het den 30sten November 1920 te Madrid 
gesloten Algemeen Postverdrag, op de arti
kelen II, III en IV van het bij dat verdrag 
behoorende slotprotocol en op de hierna ge
noemde bepalingen van de op denzelfden 
datum te Madrid gesloten overeenkomsten, 
betreffende de uitwisseling van brieven en 
doosjes met aangegeven waarde en den dienst 
der postwissels, te weten : 

a. de artikelen, 2 § 1, 5, §§ 1 en 4, 7, § 1, 
8 en 18, § 1 van de Overeenkomst, betreffende 
de uitwisseling van brieven en doosjes met aan
gegeven waarde ; 

b. artikel 3 van de Overeenkomst, betref. 
fende den dienst der postwissels en het bij 
deze Overeenkomst behoorende slotprotocol, 
alsmede op de in bet hoofd van het Internati
onaal postbesluit nader vermelde bijzondere 
overeenkomsten ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 7 Februari 1921, n°. 18, Af
deeling Posterijen en Telegrafie. ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
15 Februari 1921, n°. 37) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 19 Februari 1921, n°. 14, 
Afdeeling Posterijen en Telegrafie ;' 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen a.ls volgt : 
Artikel I. De §§ 1 .en 2 van artikel 2 van 

het Internationaal postbesluit worden gele
zen als volgt : 

,,f l. Het port der brieven en andere stuk
ken bedra.agt, bij vooruitbetaling : 

1°. voor brieven: 
a. in het verkeer met Oost- en West-lndie, 

per zeepoat, alsmede in het verkeer met Bel,gie 
en Duitachland, tusschen kantoren, welke in 
ee1t rechte lijn gemeten, niet meer dan 30 kilo
meter van elkander zijn verwijderd : 

voor een gewicht van niet meer dan 20 
gram 10 cent en voorts voor elk meerder 
gewicht van 20 gram of gedeelte van 20 gram 
5 cent daarboven ; 

b. in het overige verkeer met Belgie voor 
een gewicht van niet meer dan 20 gram 15 
cent en voorts voor elk meerder gewicht van 
20 gram of gedeelte van 20 gram 10 cent 
daarboven; 

c. in alle andere gevallen : 
voor een gewicht van niet meer dan 20 gram 

20 cent en voorts voor elk meerder gewicht 
van 20 gram of gedeelte van 20 gram 10 cent 
da.arboven : 

2°. voor briefkaarten : 
a. in het verkeer met Ooat- en West-Indii!, 

per zeepost, alsmede in het verkeer met Belgit 
en Duitschland, fl"8schen kantoren, welke in 
een rechte lijn gemeten, niet meer dan 30 kiw. 
meter van elkander zijn verwijderd: 

7½ cent voor elke kaart; 
b. in alle andere gevallen : 
12 ½ cent voor elke kaart ; 
3°. voor gedrukte stukken : 
a. in het verkeer met Oost- en West-lndie, 

per zeepost : 
2 cent per 50 gram of gedeelte van 50 gram ; 
b. in alle andere gevallen : 
5 cent per 50 gram of gedeelte van 50 gram ; 
4°. voor akten : 
a. in het verkeer met Ooat- en West-lndie, 

per zeepost : 
voor een gewicht van niet meer dan 250 

gram 10 cent en voorts voor elk meerder ge
wicht van 50 gram of gedeelte van 50 gram 
2 cent daarboven ; · 

b. in alle andere gevallen : 
voor een gewicht van niet meer dan 200 
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gram 20 cent en voorts voor elk meerder I port bedraagt ten minste 12½ cent voor elke 
gewicht van 50 gram of gedeelte van 50 gram verzending onder een afzonderlijk adres." 
5 cent daarboven; Aan het slot van hetzelfde artikel wordt 

5°. voor monsters : opgenomen eene nieuwe paragraaf, luidende 
a. in het verkeer met Oost- en West-Indie, 

per zeepost : 
voor een gewicht va,n niet meer dan 150 

gram 7 ½ cent en voorts voor elk me.erder 
gewicht van 50 gram of gedeelte van 50 gram 
2½ cent daarboven; 

b. in alle andere gevallen : 
voor een gewicht van niet meer dan 100 

gram 10 cent en voorts voor elk meerder ge
wicht van 50 gram of gedeelte van 50 gram 
5 cent da.arboven ; 

6°. voor stukken, waarvan de tekst bests.at 
uit opgewerkte punten of teekens, ten gebruike 
va.n blinden, 21/1 cent per 500 gram of gedeelte 
van 500 gram. 

§ 2. Bijeenvoeging van de sub 3°, 4° en 
5° van § 1 bedoelde stukken onder een omslag 
is geoorloofd. Het port wegens gemengde 
zendingen, a.ls hier bedoeld, bedraagt, bij voor
uitbetaling : 

a. in het verkeer met Oost- en West-lndit, 
per zeepoat : 
. 2 cent per 50 gram of gedeelte van 50 

gram indien de zending a.Ileen gedrukte stuk
ken en akten bevat, respectievelijk 2 ½ 
cent per 50 gram of gedeelte van 50 gram 
indien zij, behalve gedrukte stukken of 
akten , mede monsters inhoudt, met dien 
verstande, dat ten minste 7 ½ cent ver
schuldigd is, indien de zending bestaat uit 
gedrukte stukken en monsters en ten minsto 
10 cent indien zti. behalve gedrukte stukken 
of monsters mede akten bevat ; 

b. in alle andere. gevallen : 
5 cent per 50 gram of gedeelte van 50 gram, 

met dien verstande, dat ten minste 10 cent 
verschuldigd is, indien de zending bestaat uit 
gedrukte stukken en monsters en ten minste 
20 cent indien zij, behalve gedrukte stukken 
of monsters, mede akten bevat." 

Het bepaalde bij § 5 van hetzelfde artikel 
wordt gelezen als volgt : 

,,§ 5. 1. V oor ongefrankeerde brieven en 
briefkaarten wordt hc-t dubbele van het ont
brekende port geheven. 

2. Bij ontoereikendo frankeering is voor 
alle stukken, in <lit artikel genoemd, een port 
te heffen ten bedrage van tweemaal het ont
brekende bedrag, met aanvulling tot een bedrag, 
van 2½ cent, respectievelijk tot een bedrag, 
dat een veelvoud is van 2½ cent. 

3. Het ingevolge deze paragraaf t e heffen 

a.ls volgt: 
,,§ 6. In de gevallen, door den Directeur

Genoraal der Posterijen en Telegrafie, over
eenkomstig de terzake door het Algemeen 
Postverdrag gestelde regelen, te bepalen, kan 
volledige frankeering van alle in dit a_rtikel 
genoemde stukken worden gevorderd." 

Art. II. In artikel 3, le lid, van het Inter
nationaal postbeAluit wordt in plaats van 
,,tegen den prijs van 14 cent per stuk" gele
zen: ,,tegen den door den Directeur-Generaal 
der Posterijen en Telegrafie vast te stellen 
prijs." 

Art. III. In de artikelen 5, § 1, 7, 8, le 
lid, en 9, le en 2e lid, wordt in plaats van ,,12½ 
cent", ,,12½ cent", ,,12½ cent", ,,15 cent" 
en ,,15 cent", respectievelijk gelezen: ,,15 cent", 
,,20 cent", ,,20 cent", ,,40 cent" en 40 cent". 

Art. IV. Artlkel 12, § 1, van het Internati
onaa.1 postbesluit wordt gelezen als volgt : 

,,§ 1. De brieven met aangegeven geids
waarde zijn onderworpen : 

1°. a.an het gewone port der brieven en 
een vast recht wegens aanteekening van 15 
cent; 

2°. a.an een recht van verzekering, voor elk 
bedrag van 300 franken of gedeelte van 300 
franken aangegeven waarde : 

a. voor Belgie, Duitschl,a,nd en Groot,Britan
nii!. alsmede voor Oost- en West-Indie bij ver
zending per zeepost, van 5 cent en 

b. in alle andere g-,vallen, van 10 cent." 
Art. V. Artikel 14., § 1, le en 2e lid, wordt 

gelezen a.ls volgt : 
,,§ 1. Voor elke afzonderlijke verzending 

van geld!Jn per postwissel naar de tot de boven
vermelde Overeenkomst toegetreden landen, 
alwaar tot de invoering van den dienst der 
postwissels in het verkeer met N ederl,a,nd is 
overgegaan, is bij vooruitbetaling een recht 
verschuldigd, hetwelk bedraagt : 

voor een bedrag tot en met f 25 25 cent, 
boven f 25 tot en met f 50 50 cent en voorts 
25 cent voor el.ke som van f 50 of gedeolte van 
f 50 boven f 50. 

2. In afwijking van het bepaalde bij het 
vorige lid is in het verkeer met West-Indie 
een recht verschuldigd, hetwelk bedraagt : 

voor een bedrag tot en met f 25 10 cent; 
boven f 25 tot en met f 50 20 cent en voorts 

10 cent voor elke som van f 50 of gedeelte van 
f 50 boven f 50." 
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Art. VI. In artikel 15, le lid en 3e lid, van 
het Internationaal postbesluit wordt in plaats 
van ,,12½ cent" en ,,10 cent" respectievelijk 
gelezen ,,20 cent" en ,,15 cent". 

Art. VII. Dit besluit treedt in werking 
den lsten Maart 1921. 

Onze voornoemde Minister is belast met de 
uitvoering van dit besluit, dat in het 81,aats
blad geplaatst en in afschrift aan den R aad van 
State medegedeeld zal worden. 

's-Gravenhage, den 22sten Februari 1921. 
WILHELMINA. 

De Minister van W aterstaat, A. A. H. W. KoNIG. 
(Uitgeg. 28 Febr. 1921.) 

22 Febrnari 1921. KoNINXLIJK BESLUlT be
treffende het verleenen van bijdragen in 
de kosten van verpleging der behoefiige 
krankzinnigen en zwakzinnigen. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
.Binneulandsche Zaken van 18. Februari 1921, 
n°. 1056, afdeeling Armwezen ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : · 
te bepalen : 
Art. 1 1. Van Rijkswege wordt over het 

jaar 1920 aan: 
1 °. de gestichten voor krankzinnigen en 

zwakzinnigen, als bedoeld in art. 7 der wet van 
27 April 1884 (Staatsblad n°. 96) en van 

2°. de inrichtingen, door Ons op grond van 
evengenoemde wetsbepaling aangewezen, mits 
zij ook plaatselijk verbonden zijn met een ge
sticht als bedoeld onder 1 °. of mits uit anderen 
hoofde door Ons is bepaald, dat op haar betrek
king heeft art. 3 van Ons Besluit van 16 Juni 
1916, n°. 23, gewijzigd bij Ons besluit van 10 
April 191 9, eene bijdrage verleend in de kosten 
van verpleging der behoeftige en minvermogen
de krankzinnigen en zwakzinnigen . in het 
gesticht of de inrichting verpleegd. 

2. Onder behoeftigen worden verstaan zij, 
bij wie de kosten van verpleging, ongerekend 
de bijdragen van het Rijk en van de provincie 
en de kosten van kleeding, geheel of voor meer 
dan de helit ten laste van eene gemeente 
of eene instelling van weldadigheid komen ; 
onder minvermogenden zij, die niet behoefiig 
zijn in den zoo j ui t aangegeven zin en bij wie 
de kosten van verpleging minder bedragen dan 
een door Onzen Minister van Binnenlandsche 
Zaken voor elk ge ticht of elke inrichting vast 
te stellen bedrag. 

2. 1. De bijdrage wordt slechts verleend 
voor zoover de behoeftigen en minvermogen
den worden ingeschreven op een staat, inge-

richt naar een door Onzen Minister van Bin
nenlandsche ZakeD vast te stellen model, welke 
staat aan den inspecteur, meer in het bijzonder 
met het toezicht belast, op verlangen ter inzage 
wordt voorgelegd en desverlangd aan den 
inspecteur wordt toegezonden. 

2. De inschrijving kan slechts geschieden 
wanneer de geneeskundige met de behandeling 
van den verpleegde belast, eene schriftelijke 
verklaring heefi opgemaakt en onderteekend, 
welke het bestaan van krankzinnigheid of 
zwakzinnigheid genoegzaam aantoont. 

3. De verklaring van den geneeskundige 
moet gesteld zijn op een kaart van Rijkswege 
kosteloos daartoc beschikbaar gesteld. 

4. De kaart, bedoeld in het vorig lid, moct 
aan den inspecteur op verlangen ter inzage 
worden voorgelegd of toegezonden en ge
durende ten minste 5 jaar worden bewaard. 

5. De inschrijving van den verpleegde ver
valt wanneer en voorzoover de insJ)ecteur dit 
schriftelijk, onder opgave van redenen, aan 
het bestuur mededeelt ; het bestuur kan binnen 
8 dagen na ontvangst van dat schrijven hooger 
beroep instellen bij den Minister, die in hoogste 
instantie beslist. 

8. Ten aanzien van de inrichtingen, voor 
welke door Ons is bepaald, dat op haar betrek
king heeft art. 3 van Ons beslmt, van 16 Juni 
1916, n°. 23, gewijzigd bij Ons besluit van 10 
April 1919 geldt, wanneer deze inrichtingen 
niet verbonden zijn met een gesticht, de bijzo~ 
dere beperkende bepaling, dat op den staat 
slechts mogen worden ingeschreven zij, die 
ten minste 3 jaar onafgebroken verpleegd zijn 
geweest, hetzij in een gesticht als bedoeld in 
art. 1, hetzij a ls krankzinnig of zwakzinnig in 
eene inrichting als bedoeld in art. 2 van even
genoemd besluit. 

7. Ten aanzien van het verleenen der bijdra
ge kunnen door Onzen :Minister nadere alge
meene en voorts in bijzondere gevallen nog bij
zondero voorwaarden worden gesteld. 

3. l. De bijdrage bedraagt behoudens het 
bepaalde in het tweede lid vijfiien cent per 
verpleegdag. De dag van de opneming van 
den verpleegde en die van het ophouden der 
verpleging worden elk voor een geheelen dag 
medegerekend. 

2. Indien het bestuur van het gesticht of van 
de inrichting onder overlegging in tweevoud 
van de exploitatiPrekening en van het verslag 
over 1920 Onzen Minister van Binnenlandsche 
Zaken overtuigend aantoont, dat de kostende 
prijs der verpleging van de behoeftigen en 
minvermogenden, met uitsluiting van de kosten 
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-van kleeding met zekerheid is vast te stellen 
,en in dat jaar meer heeft bedragen dan f 1.50 
per verpleegdag, wordt de bijdrage verhoogd 
-tot een tiende van den kostenden prijs met 
-dien verstande evenwel, dat een bedrag van 
25 cent per verpleegdag niet wordt overschreden. 

3. Onze Minister kan ten aanzien van de 
inrichting der exploitatiekosten bepaalde voor
schriften geven. 

4. 1. Het bestuur van het gesticht of van 
de inrichting dient zijne aanvrage om eene 
,bijdrage zoo spoedig mogelijk bij Onzen Minister 
van Binnenlandsche Zaken in. 

2. Bij de aanvrage wordt overgelegd eene 
-0pgave van het totaal aantal verpleegdagen der 
behoeftigen en minvermogenden. 

3. Onze Minister stelt het juiste bedrag 
,der geheele bijdrage voor elk gesticht en elke 
inrichting vast na den inspecteur te hebben 
gehoord. 

4. Bij de vaststelling van het tiende dee! 
-van den kostenden prijs als bedoeld in art. 3, 
lid 2, wordt het per verpleegdag berekende 
bedrag afgerond door verwaarloozing van de 
waarden, kleiner dan een honderdste cent. 

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

's-Gravenhage, 22 Februari 1921. 
WILHELMINA. 

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

(B.) 

:23 Februari 1921. BESLUIT tot schorsing van 
het besluit van den Raad der gemeente 
Hulst dd. 1 Februari 1921, waarbij aan 
E. F. Schiffer aldaar is toegestaan om 

bij den herbouw van een huis af te wijken 
van de bestaande rooilijn. S. 90. 

Geschorst tot 1 Septem,ber 1921. 

:23 Februari 1921. ARREST van den Hoogen 
Raad. 

De Kantonrechter had een na het ver
strijken van den termijn van art. 2 Huur
opzeggingswet ingediend verzoek, betref
fende totstandkoming eener nieuwe huur, 
niet ontvankelijk mogen verklaren. 

Wat de Regeering daaromtrent bij het 
,totstandkomen der wet heeft gezegd, als
mede de omstandigheid, dat de termijn 
verliep tijdens partijen in onderhandeling 
waren, kan ter zake niet afdoen. 

(Huurc,pzeggingswet art. 2.) 

1921 . 

Voorzitter : Mr. A. P. L. N elissen. 

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

Vordering van den Procureur-Generaal Mr. 
Noyon. 

De Kantonrechter te Zuidhorn heeft vernie
tigd eene uitspraak der Huurcommissie in 
Smallingerland, waarbij een verzoek om ver
lenging van de huurovereenkomst betreffende 
eene woning niet-ontvankelijk was verklaard 
op grond, dat dit verzoek op 6 November 1920 
was ingediend, terwijl de loopende overeen
komst zonder opzegging zou eindigen op 
1 Januari 1921 en daarbij geen termijn was 
bepaald voor het aangaan van eene nieuwe 
overeenkomst, zoodat het verzoek niet was 
ingekomen binnen den termijn, bepaald bij 
art. 2, tweede lid, der Huuropzeggingswet. 

Zijne beslissing berust op de overweging, 
dat, hoewel het verzoek had moeten worden 
ingediend v66r 1 October 1920, bij de behan
deling van de Huuropzeggingswet in de Tweede 
Kamer der Staten-Generaal in de memorie 
van antwoord werd gezegd, dat niet uit het oog 
mag worden verloren, dat het bij de behande
ling van zaken door de Huurcommissie niet 
geldt eene vordering als in art. 125a en vol
gende Rv., maar eene voluntaire jurisdictie, 
evenals in art. 1639w B. W., en de rechter in 
dergelijk geval op verzoek van eene der par
tijen wijziging kan brengen in hetgeen wet
tiglijk was overeengekomen, dat nu blijkt, 
dat onderhandelingen over verlenging van de 
huur werden gevoerd en nie_t waren geeindigd 
en er voor den huurder toen geenerlei reden 
bestond, een verzoek tot verkrijging van ver
lenging van huur bij de Huurcommissie in te 
dienen, en de termijn van drie maanden in 
casu niet als een fatale termijn behoort te wor
den beschou wd. 

Het is m. i. duidelijk, dat hetgeen de Regee
ring mededeelde als hare opvatting van het
geen de Huurcommissie kan doen ten aan. 
zien van den inhoud der overeenkomst, geenen 
invloed kan hebben op de beantwoording van 
de vraag, of de bij de wet gestelde termijnen 
in acht genomen moeten warden. 

Nu zijn eenmaal termijnen gesteld, en de 
termijnen voor processueele handelingen zijn 
van openbare orde, en er is geene reden, waar
om in casu de inachtneming zonder beteeke
nis zoude zijn. 

Het is dan ook niet de vraag of de huurder 
wegens het aanhangig zijn van onderhande 

14 
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lingen meende nog geene reden te hebben tot 
het indienen van zijn verzoek, waarvoor bij 
nu eenmaal door de wet aan eenen termijn 
gebonden was. 

Hoewel de Hooge Raad bij arrest van 28 
Maart 1918 (W. 10245, Ned. Jur. 1918, 430) 
reeds eene beslissing als de thans door mij 
verlangde genomen heeft, met betrekking tot 
den termijn, bepaald bij art. 2 der Huurcom
missiewet, acht ik het van belang, nu door 
den Kantonrechter een nieuw gezicbtspunt 
geopend is, de vraag ten aanzien van art. 2 
der Huuropzeggingswet nog aan het oordeel 
van den Hoogen Raad te onderwerpen. 

Als middel van cassatie stellende : Schending 
of verkeerde toepassing van art. 2, tweede lid 
der Huuropzeggingswet in verband met art. 1, 
acbtste lid dier wet en art. 90 van het Konink
lijke Besluit van 26 Mei 1917 (S. 444) door de 
beslissing, dat een verzoek tot verlenging van 
de huurovereenkomst betrekkelijk eene woning 
ontvankelijk is, niettegenstaande de daarvoor 
bij de wet gestelde termijn niet is in acbt ge
nomen, vorder ik de vernietiging van de uit. 
spraak van den Kantonrecbter te Zuidhorn 
van 15 December 1920 op bet beroep van den 
waarnemenden kommandant der 4de divisie 
Koninklijke l\farecbaussee van eene uitspraak 
der Huurcommissie in Smallingerland van 
24 November 1920. 

De Hooge Raad, enz. ; 

Rechtdoende in cassatie in het belang der 
wet op de door den Prooureur-Generaal ge
dane vordering tot cassatie van de beslissing 
van den Kantonrephter te Zuidhorn, den 15den 
December 1920, gegeven op het beroep van 
P. M. R. Versteegh, Luitenant-Kolonel der 
Marecbaussee, waarnemend Commandant van 
de vierde divisie der Koninklijke Marecbaussee, 
wonende te Groningen, tegen eene uitspraak 
der Huurcommissie in de gemeente Smallin
gerland van 24 November 1920; 

0., dat ten deze feitelijk vaststaat, dat 
omtrent de onderbavige woning, bet land
goed Wendstein te Marum, dienstdoende voor 
de huisvesting van de brigade der Koninklijke 
Marechaussee aldaar, tusscben vrouwe Anna 
Catbarina Woldringb, douairiere Eiso de Wendt 
Alberda van Ekenstein c. s. als verbuurders 
en den Raad van Administratie der vierde 
divisie der Koninklijke Marecbaussee, vertegen
w:oordigd als nader in de beslissing des Kan
tonrechters aangegeven, als huurder, eene 
huurovereenkomst is aangegaan voor den 
tijd van 24 jaren en 10 maanden, in te gaan 

den l sten Maart 1896 en derhalve eindigende 
den 3lsten December 1920, bij welke overeen
komst geen tijd was bepaald voor het aangaan, 
van eene nieuwe huur ; 

dat op bet verzoekschrift van den Luitenant• 
Kolonel Versteegh voormeld, houdende verzoek 
tot het tot standkomen eener nieuwe huur, 
de Huurcommissie te Smallingerland heeft 
overwogen, dat het verzoek is ingediend op 
6 ovember 1920 ; dat het echter volgens de 
wet v66r 1 October 1920 had moeten zijn in
gediend, weshalve de Huurcommissie den ver• 
zoeker niet-ontvankelijk beeft verklaard in 
zijn verzoek ; 

dat op het door Versteegh ingesteld beroep 
de Kantonrechter te Zuidhorn, voor zooveel 
thans van belang, heeft overwogen, dat blij • 
kens de memorie van antwoord, betreffende 
het ontwerp der Huuropzeggingswet, niet uit 
het oog mag worden verloren, dat hej; bij de 
bebandeling van zaken door de Huurcommis
sien niet geldt de berechting eener vordering 
zooals in art. 125 onder a en volgende Rv . .,. 
docb dat het daarbij geldt eene voluntaire 
jurisdictie, evenals in art. 1639w B. W . en de 
recbter in een dergelijk geval op verzoek van 
eene der partijen wijziging kan brengen in 
hetgeen rechtens was overeengekomen ; 

dat verder, waar ten deze blijkt, dat de 
onderhandelingen tusschen verzoeker en den 
vertegenwoordiger der verhuurders nopens. 
de tot standkoming eener nieuwe huur van 
de onderwerpelijke woning omstreeks het. 
begin van October 1920 nog niet waren be
eindigd, er voor den huurder toen geenerlei 
reden bestond, een verzoek om verlenging van 
huur bij de bevoegde huurcommissie in te 
dienen, terwijl de volgens de Huuropzeggings· 
wet voor de indiening van het verzoek gestelde 
termijn van drie maanden in dit geval niet als. 
een fatale termijn beboort te worden beschou wd; 
op welke gronden de Kantonrechter de be
slissing der Huurcommissie heeft vernietigd 
en op nader in zijne uitspraak neergelegde 
gronden beeft beslist, dat de overeengekomen 
huur na het· eindigen van den overeengekomen 
huurtijd gedurende een termijn van ten boogste 
zes maanden, dus tot 1 Juli 1921 zal voort
duren en dat door den buurder een huurprijs zal 
worden betaald, berekend naar f i400 per jaar; 

0., dat tegen deze uitspraak als middel van 
cassatie is voorgesteld: zie Vordering Pree.
Gen.; 

0. hieromtrent: 
dat, wanneer, gelijk ten deze, v66r het ein

digen van de voor een jaar of )anger aangegane. 
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huur eener woning eene opzegging niet wordt / Vordering van den Procureur-Generaal Mr. 
vereischt en partijen niet tot overeenstemming Noyon. 
zijn gekomen omtrent eene nieuwe huur, 
terwijl bij de overeenkomst de tijd voor het 
aangaan van een nieuwe huur niet is bepaald, 
volgens art. 2 der Huuropzeggingswet het tot 
de Huurcommissie te richten verzoek om de 
totstandkoming van eene nieuwe huur t e be
palen, moet geschieden uiterlijk drie ,maanden 
v66r het einde van de huur ; 

dat, waar geen aannemelijke grond bestaat 
waarom de gestelde termijn als niet geschreven 
zou zijn te beschouwen, een na het verstrijken 
daarvan ingediend verzoek, betreffende tot 
standkoming eener nieuwe huur niet meer in 
behandeling kan worden genomen, zoodat de 
Kantonrechter ten onrechte het onderwerpelijk 
verzoek ontvankelijk heeft verklaard ; 

dat de gronden, die den K antonrechter tot 
zijne beslissing leidden, ter zake niet kunnen 
afdoen; 

dat t och de bij de totstandkoming der wet 
door de R egeering gegeven beschouwingen 
nopens het karakter der onderwerpelijke pro
cedure, verband hielden met de in art. 3 ge
r egelde ,,behoorlijke oproeping van huurder 
en verhuurder", waarbij nog wel de Regeering 
het ongewenschte om t e dien aanzien een vasten 
t ermijn te bepalen - als waarvan ten deze 
de rede is - in het licht stelde, t erwijl evenmin 
de aangevoerde omstandigheid, dat bij het 
einde van den termijn tusschen partijen nog 
onderhandelingen over het aangaan eener 
nieuwe huur loopende waren, eenig gewicht 
in de schaal kan leggen, daar loopende onder
handelingen van partijen aan een wetsvoor
schrift , betreffende eenen vervaltermijn, zijne 
dwingende kracht niet kunnen ontnemen ; 

Vernietigt in het belang der Wet de aange
vallen beslissing van den Kantonrechter t e 
Zuidhorn van 15 December 1920, zonder dat 
dit arrest eenig nadeel kan toebrengen aan de 
rechten, door partijen verkregen. (N. J.) 

23 F ebruari 1921. ARREST van den Hoogen 
Raad. 

Ook op gestoffeerde woningen - per
ceelen of perceelsgedeelten - is de Huur
commissiewet van toepassing. 

Uitspraak Kantonrechter in het belang 
der wet vernietigd. 

(Huurcommissiewet art. 13a.) 

Voorzitter: Mr. A. p_ L. Nelissen. 

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

Aan de Huurcommissie te Haarlem is ver-
zocht de schatting van de huurwaarde eener 
gestoffeerde woning, die op of v66r 1 J anuari 
1916 niet verhuurd was, en goedkeuring van 
eenen verlaagden huurprijs voor het geval, 
dat deze zal blijken hooger te zijn dan de ge
schatte huurwaarde. 

De Huurcommissie heeft de huurwaarde 
geschat en den huurprijs vastgesteld voor de 
woning met inbegrip van de stoffeering. Door 
den Kantonrechter te Haarlem is echter in 
appel de . uitspraak der Huurcommissie ver
nietigd op grond, dat hare taak zich beperkt 
tot het schatten van de woning zonder stof
feering en is de huurwaarde geschat en de 
huurprijs vastgesteld voor de woning alleen. 

Ik acht de beslissing van den Kantonrech
t er onj uist. 

Bij art. 30 van het Koninklijk besluit van 
26 Mei 1917 (S. 444) is bepaald, dat, indien 
iemand eene woning welke v66r of op 1 J anuar i 
1916 niet verhuurd is geweest, verhuren wil 
onder andere verplichtingen dan die, waartoe 
de verhuurder of de huurder krachtens het 
Burgerlijk Wetboek gehouden is, bijvoorbeeld 
doordat onder den huurprijs begrepen is de 
huurprijs van andere zaken, de iiuurcommis
sie den huurprijs van de woning alleen be
groot. Die bepaling is alleen toepasselij k 
ingeval verplichtingen zijn opgelegd, die niet 
van zelf uit de huuroovereenkomst voortspruiten. 
Maar onder de huur van eene gestoffeerde 
woning is begrepen die van de stoffeering, 

· het leveren daarvan is dus eene krachtens de 
wet bestaande verplichting van den verhuur
der, zoodat bij de schatting van de huurwaarde 
en de vaststelling van den huurprijs met de 
stoffeering rekening moet wordlln gehouden. 
Dit is ook het beginsel, dat ten gronslag ligt 
aan de bepaling van art. 24 van genoemd 
besluit, volgens welke bij verschil van ver
plichtingen bij vroegere en latere verhuring 
daarmede rekening gehouden moet worden. 

Als middel van cassatie stellende : Schen
ding of verkeerde toepassing van art. 30 van 
het Koninklijk besluit van 26 Mei 1917 (S. 444) 
in verband met de artt. 1, 2 en 6 der H uur
commissiewet door het uitsluiten van de huur 
der stoffeering eener gestoffeerd te verhuren 
woning bij de schatting van de huurwaarde 
dier woning op 1 J anuari 1916 en de vast
st~lling van den prij s, waarvoor zij verhuurd 
mag worden, vorder ik de vernietiging in het 
belang der wet van de uitspraak van den K an-
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tonrechter t e H aarlem op 27 October 1920, 
gegeven op het beroep van J. Leemans van 
eene uitspraak der Huurcommissie te Haar
lem van 10 September 1920. 

De Hooge Raad, enz. ; 

Op de vordering van den Procureur-Gene
raal tot cassatie in het belang der wet van een 
op 27 October 1920 door den Kantonrechter 
t e Haarlem gegeven beslissing op het beroep 
van J oseph Leemans, wonende te Haarlem, 
Krocht 8, van een beslissing van da Huurcom
missie te Haarlem van 10 September 1920 ; 

0 ., dat blijkens de aangevallen beslissing 
en de daarin aangehaalde uitspraak van de 
Huurcommissie Leemans tot haar het ver
zoek heeft gericht, om van de door hem aan 
J oh. van Haaren verhuurde gestoffeerde 
woning, gelegen te Haarlem, Krocht 8 rood, 
die voor of 1 Januari 1916 niet verhuurd is 
geweest, den huurprijs van 1 Januari 1916 te 
schatten en indien de tegenwoordige huur
prijs de schatting mocht overschrijden, goed 
te keuren, dat die huurprijs zal bedragen 
f 50 per maand, gas en waterkosten voor reke
ning van den huurder; 

dat de Huurcommissie van oordeel, dat de 
verhuurder gedeeltelijk aannemelijk heeft ge 
maakt, dat de hoogere huurprijs redelijk is 
in verband met de normale huurwaarde der 
woning op 1 J anuari 1916, vermeerderd met 
de hoogere uitgaven, die luj ter zake van voor
noemde woning heeft te bestrijden - bij ge
melde beslissing den huurprijs van 1 Januari 
1916 heeft geschat op f 20 per maand, niet 
heeft goedgekeurd, dat de huurprijs blijft 
vastgesteld op f 50 per maand en dezen heeft 
vastgesteld op f 25 per maand ; 

dat de Kantonrechter op het beroep van 
den verhuurder - uit overweging, dat de ge
machtigde van den verhuurder terecht heeft 
aangevoerd, dat de taak der Huurcommissie 
niet verder gaat dan het schatten der woning 
zonder stoffeering - de beslissing der Huur
commissie heeft vernietigd, den huurprijs 
van 1 Januari 1916 heeft geschat op f 20 per 
maand en den huurprijs heeft vastgesteld op 
f 30 per maand, gas en waterkosten voor reke
ning van den huurder met bepaling, dat de 
huurprijs betreft de woning zonder stoffeering ; 

0., dat tegen deze beslissing als middel van 
cassatie wordt voorgesteld : zie vordering 
Proc.-Gen.; 

0. hieromtrent : 
dat volgens art_ 13a der Huurcommissiewet 

deze wet onder huur en verhuur verstaat iedere 

I 
overeenkomst, die ten doe! heeft het ten ge
bruike verkrijgen en verstrekken van een 
woning en onder woning ieder perceel met 
een of meer woonvertrekken, zoomede ieder 
als woning ingericht gedeelte van een perceel, 
dat afzonderlijk wordt verhuurd ; 

dat van algemeene bekendheid is, dat vaak, 
naar een bestendig gebruik, perceelen met een 
of meer woonvertrekken, maar vooral als 
woning ingerichte perceelsgedeelten, gestof
feerd worden verhuurd, tegen een zekere som 
in eens over een bepaald tijdvak, veelal van 
eene maand, doch dat afzonderlijke verhuring 
van zulke perceelen zonder de stoffeering en 
van de daarin aanwezige stoffeering zelden of 
nooit voorkomt ; 

dat art. 1622 B. W., dan ook spreekt van 
de huur van gestoffeerde kamers voor een 
zekere som over een bepaald tijdvak of volgens 
plaatselijk gebruik, indien het tijdvak niet 
blijkt te zijn bepaald ; 

dat de Huurcommissiewet, die blijkens hare 
beweegreden ten doe! heeft onredelijke op
drijving van huurprijzen van woningen te voor
komen, door hare bepalingen geen grond geeft 
voor de opvatting, dat de gestoffeerde wonin
gen daaronder niet zouden vallen, of dat der
gelijke woningen alleen als ongestoffeerd daar
onder zouden zijn begrepen ; 

dat bepaaldelijk de tekst van art. 13a niet 
verbiedt om de wet ook op gestoffeerde wonin
gen als een geheel beschouwd toe te passen ; 

dat mitsdien het middel is gegrond en de 
vordering van den Procureur-Generaal dient 
te worden toegewezen ; 

V ernietigt in het belang der wet de aange
vallen beslissing van den Kantonrechter te 
Haarlem van 27 October 1920, zonder dat dit 
arrest eenig nadeel kan toebrengen aan de door 
partijen verkregen rechten. (N. J .) 

24 Februari 1921. BESLUIT tot wijziging van 
de artikelen 13 en 14 van het besluit van 
29 Februari 1912 (Staatablad n°. 97), tot 
uitvoering van de artikelen 17a en 17d der 
wet van 4 December 1872 (Staatsblad n°. 
134), ter voorziening tegen besmettelijke 
ziekten. S. 91. 

WrJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Arbeid van 31 December 1920, n°. 99 H, 
afdeeling Volksgezondheid ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
8 Februari 1921, n°. 39) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen Mi-
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nister van Arbeid van 21 Februari 1921, 
775 H, afdeeling Volksgezondheid: 

n°. ' 26 Februari 1921. KONINKLIJK BESLUIT. 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 

Eenig artikel. 
In Ons besluit van 29 Februari 1912 (Staats 

blad n°. 97), worden de navolgende wijzigingen 
gebracht: 

1 °. Artikel 13, derde lid, wordt gelezen 
als volgt: 

,,Bezoeken de in het eerste lid van dit artikel 
genoemde personen meer dan eene school, 
dan berusten de verklaringen bij het hoofd 
van een der scholen en geeft dit hoofd aan de 
bedoelde personen een door hem onderteekend 
en gedagteekend bewijs hiervan a£, ter over
legging aan de hoof_ien der andere door de 
betrokken persoon bezochte scholen. Laatst
genoemde hoofden houden van deze omstan
digheid aanteekening in de kolom ,,Bijzonder
heden" van de lijst, bedoeld in artikel 15. 
Het in dit lid bepaalde vindt overeenkomstige 
toepassing ten aanzien van leerlingen, welke 
bij gebreke van een vaste woonplaats hunner 
ouders of voogden gedwongen zijn afwisselend 

· scholen in verschillende gemeenten te bezoe
ken, met dien verstande, dat in dit geval de 
verklaring berust bij het hoofd der school, 
waar de leerling het eerste onderwijs genoten 
heeft "; 

2°. Artikel 14, eerste lid, wordt gelezen als 
volgt: 

,,De ingevolge het vorige artikel afgegeven 
verklaring wordt, behoudens het bepaalde in 
het derde lid van dat artikel, door het hoofd 
der school aan den belanghebbende terugge
geven, wanneer deze de school verlaat. Die 
teruggave wordt, met vermelding van dagtee
kening en de verklaring aangeteekend. Bij 
een tijdelijke verlating der school in het geval 
bedoeld in den laatsten zin van het derde lid 
van het vorige artikel vindt het hierboven 
bepaalde overeenkomstige toepassing t en aan
zien van het door het betrokken schoolhoofd 
afgegeven bewijs, dat de verklaring bij hem 
berust". 

Onze Minister van Arbeid is belast met de 
uitvoering van <lit besluit, dat in het Staats
blad zaJ· worden geplaatst en in afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 24sten Februari 1921. 

WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, AALBERSE. 

(Uitgeg. 10 Jfaart 1921.) 

Toekenning bij raadsbesluit van pre
sentiegelden aan leden van den raad voor 
het bijwonen van vergaderingen eener 
commissie, bedoeld in de artt. 54 en 57 
der Gemeentewet, is in strijd met art. 58 
dier wet. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door 
den raad der gemeente Haarlem tegen het 
besluit van Gedeputeerde Staten van Noord
Holland van 13 October 1920, n°. 152, waarbij 
goedkeuring is onthouden aan zijn besluit 
van 30 Juni 1920, n°. 10, tot wijziging van de 
gemeentebegrooting voor den dienst 1920; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
9 Februari 1921, n°. 1 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 22 Februari 1921, 
n°. 2241, afd. B. B. ; 

Overwegende, dat bij besluit van den raad 
der gemeente Haarlem van 30 Juni 1920 is 
vastgesteld de volgende l• suppletoire begroo
ting over hct dienstjaar 1920 ; 

Hoofdstuk III, afd . II, art. I, volgnummer 
21 : Inkomsten : Directe belasting naar het 
inkomen te verhoogen met f 5000 en alzoo te 
brengen op f 2,747,000; 

Hoofdstuk I, art. 5a, volgnummer 121a: 
Uitgaven: Presentiegelden der leden van den 
raad voor het bijwonen van vergaderingen van 
eene Commissie, bedoeld in de artt. 54 en 57 
der Gemeentewet, £ 5000 ; 

dat Gedeputeerde Staten bij besluit van 
13 October 1920 aan dit raadsbesluit hunne 
goedkeuring hebben onthouden uit overweging 
dat op de begrooting in uitgaaf is gebracht een 
bedrag van £ 5000 voor presentiegelden van 
de leden van den raad voor het bijwonen van 
vergaderingen van eene Commissie, bedoeld 
in de artt. 54 en 57 der Gemeentewet ; dat de 
toekenning van een presentiegeld aan de raads
leden anders dan voor het bijwonen van raads
zittingen, met het voorschrift van art. 58 der 
Gemeentewet in strijd is te achten ; 

dat Burgemeester en Wethouders van Haar
lem in beroep verwijzen naar hun vroeger 
schrijven aan Onzen Minister van Binnenland
sche Zaken van 23 Januari 1920, waarin wordt 
betoogd, dat het hier geen presentiegeld maar 
veeleer eene schadeloosstelling betreft ; 

0., dat, waar de wet in art. 58 der Gemeente
wet het onderwerp van het presentiegeld voor 
de leden van den gemeenteraad regelt, de ver 
gaderingen voor bijwoning waarvan het g e-
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geven kan worden, bepaalt en de vaststelling 
van bet bedrag, nadat de raad is gehoord, 
opdraagt aan Gedeputeerde Staten, de toe
kenning van presentiegeld of schadeloosstelling 
aan de leden van den raad bij raadsbesluit 
voor andere vergaderingen is uitgesloten ; 

dat derhalve Gedeputeerde Staten te recht 
hunne goedkeuring aan bovenvermeld raads
besluit hebben onthouden; 

Gezien de Gemeentwet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

bet beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 

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

28 Februari 1921. BESLUIT tot wijziging en 
aanvulling van eenige bepalingen van bet 
Reglement voor de eindexamens der open
bare hoogere burgerscholen met vijfj arigen 
cursus en ingevolge art. 45tredecies der 
Middelbaar-Onderwijswet aa ngewezen bij
zondere hoogere burgerscholen met vijf
jarigen- en vier1arigen cursus, vastge
steld bij Koninklijk besluit van 26 Juli 
1920 (Staatsbla.d n°. 617). S. 92. 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
1~ Januari 1921, n°. 1093, afdeeling Middelbaar 
Onderwijs; 

Den Raad van State gehoord (advies van I 
22 Februari 1921, no. 24) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 25 Februari 1921, n°. 
1807, afdeeling Middelbaar Onderwijs; 

Overwegende, dat bet wenschelijk is gebleken 
eenige bepalingen van bet Reglement voor de 
eindexamens der openbare hoogere burger
scholen met vijfjarigen cursus en ingevolge art. 
45tredecies aangewezen bijzondere hoogere bur
gerscholen met vijfjarigen- en vierjarigen cur
sus, vastgesteld bij Ons besluit van 26 Juli 
1920 (Staatsb/,ad n°. 617), te wijzigen en aan 
te vullen: 

Habben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
Art. 1. Art. 1 van voomoemd Reglement 

zal worden gelezen als volgt : 
,,Het eindexamen der openbare hoogere 

burgerscholen met vijfjarigen cursus en der 
ingevolge artikel 45tredecies aangewezen bij
zondere hoogere burgerscholen met vijfjarigen 
en vierjarigen cursus omvat de wiskunde, de 
natuurkunde, de scheikunde, de plant- en dier
kunde, de staathuishoudkunde, de aardrijks
kunde, de geschiedenis, de Nederlandsche taa.l 

en letterkunde, de Fransche taal en letterkunde, 
de Engelsche taal en letterkunde, de Hoog
duitsche taal en letterkunde en bet hand
teekenen ''. 

2. Het eerste lid van art. 6 van voomoemd 
Reglement zal worden gelezen als volgt : 

,;De directeur der school en de leeraren der 
hoogste klasse in de vakken, waarover he
examen lo'opt, zijn als zoodanig lid der exament 
commissie,, . 

In net laatste lid van art. 6 wordt tusschen 
,,aantal candidaten" en ,,niet j uist een veelvoud" 
ingevoegd ,,van eene school." 

3. Aan het eerste lid van art. 7 wordt 
toegevoegd: ,,v66r de va.ststelling van de cijfers 
voor het schriftelijk werk". 

4. In den tweeden vo~in van art. 8 wordt 
in stede van ,,de vorige alinea" gelezen ,,den 
vorigen volzin". 

Het tweede lid van art. 8 wordt gelezen als 
volgt: 

,,De dagen, waarop het schriftelijk examen 
plaats heeft, en de duur van dit examen voor 
elk vak, worden door de inspecteurs medegedeeld 
aan de directeuren der openbare hoogere 
burgerscholen met viifjarigen cursus en der 
ingevolge art. 45 tredecies aangewezen bijzon
dere hoogere burgerscholen met vijfjarigen- en 
vierjarigen cursus en door dezen aan de com
missien van toezicht op bet middelbaar onder
wijs en aan hen, die aan het examen wenschen 
deel te nemen. 

5. Aan art. 11 wordt een lid toegevoegd, 
luidende als volgt : 

,,Wanneer het getal candidaten van eene 
school gemiddeld per groep 9 of meer bedraagt, 
kan aan de vaststelling der cijfers van bet 
schriftelijk werk der candidaten een afzonder
lijke vergadering worden gewijd ·; is bet totaal 
getal candidaten der school meer dan 48, 
dan kunnen daaraan twee vergaderingen wor
den besteed". 

6. De tweede volzin van art. 15 wordt 
gelezen a.ls volgt : 

,,Komen zij daarbij niet tot overeenstemming 
in dier voege, dat beiden een verschillend 
cijfer willen toekennen, dan wordt bet cijfer 
vastgesteld op bet quotient, hetwelk verkregen 
wordt door de som van tweemaal bet cijfer 
van den deskundige, het cijfer van den leeraar 
en bet gemiddelde der .in art. 7 bedoelde rap
portcijfers door 4 te deelen. Zoo noodig wordt 
dit quotient afgerond naar bet naastliggend 
geheele getal ; gemengde getallen met de breuk 
½ worden naar beneden afgerond." 

Het tweede lid van art. 15 vervalt. 
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De eerste volzin van het voorlaatste lid 
van art. 15 wordt gelezen als volgt : 

,,Op die tabellen wordt tevens vermeld bet 
gemiddelde der rapportcijfers over bet laatste 
leerjaar omtrent de mecbanica, bet boekhouden, 
het recbtlijnig teekenen en de licbamelijke 
-oefening, voor zoover de candidaat in dat leer
j aar in die vakken onderwijs heeft ontvangen. 
Dat gemiddelde wordt zoo noodig op dezelfde 
wijze afgerond als in het eerste lid van dit 
.artikel is aangegeven". 

Het laatste lid van art. 15 wordt gelezen als 
volgt : 

,,Aan elk der aldus verkregen gemiddelde 
rapportcijfers wordt dezelfde invloed op den 
uitslag van bet exam en toegekend als aan elk der 
-eindcijfers, voor de examenvakken verkregen". 

7. In bet derde lid van art. 16 wordt in 
stede van ,,cijfers" gelezen ,,eindcijfers". 

In bet vijfde lid van art. 16 wordt in stede 
van ,.de toelating" gelezen ,,den uitslag". 

Onze l'lfinister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenscbappen 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-Gravenhag"l, den 28sten Februari 1921. 
WILHELMINA. 

De Minister van Onderwijs, Kunsten en 
w etenschappen, J. TH. DE VISSER. 

( Uitge.g. 9 Maart 1921.) 

1 Maart 1921. BESLUIT tot wijziging van het 
reglement, houdende bijzondere bepalingen 
ter voorkoming van aanvaring op sommige 
vaarwaters van de W ester-Schelde en hare 
mondingen. S. 93. 

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

Waterstaat van 27 Januari 1921, n°. 301, 
.afdeeling W aterstaat A ; 

Gezien de wet van 15 April 1891 (Staats
blad n°. 91) en het reglement ter voorkoming 
van aanvaring of aandrijving op openbare 
wateren in het Rijk, die voor de scheepvaart 
-openstaan, vastgesteld bij Koninklijk besluit 
van 18 Mei 1892 (Staatsblad n°. 102) en laat
,itelijk gewijzigd bij Koninklijk besluit van 
15 Mei 1913 (Staatsblad n°. 185); 

Den Raad van State gehoord, advies van 
15 Februari 1921, n°. 38 ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 25 Februari 1921, 
lllo. 305, afdeeling Waterstaat A; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
vast te stellen de navolgende wijzigingen 

van bet bij Ons besluit van 1 Maart 1909 
(Staatsblad n°. 61) vastgestelde reglement, 
houdende bijzondere bepalingen ter voor
koming van aanvaring op sommige vaarwaters 
van de W ester-Schelde en hare mondingen : 

L In artikel 1 wordt ,,volgende" vervan
gen door ,,in de artikelen 2-7 vervatte". 

II. In artikel 2, onder 1°., wordt ,,witte" 
vervangen door ,,wit-roode" en ,,rood-en-groen" 
door ,,roode", terwijl in dat artikel onder 2° . 
vervallen de woorden ,,overeenkomende met 
de Noordgrens van den groenen sector van 
dat licht" en achter ,,grens", met het doen 
vervallen van de punt, wordt toegevoegd 
,,tusschen Bat en Santvliet." 

III. Na artikel 7 wordt ingevoegd een 
nieuw artikel 7bis luidende : 

,,Buiten de gevallen, waarin visschersvaar
tuigen ingevolge de vorige artikelen moeten 
wijken, is in het in artikel 2 onder 1°. genoemde 
gedeelte van de Sardijngeul, ieder visschers 
vaartuig van minder dan 20 ton (van 2.83 M3.) 

bruto inhoud bovendien verplicht te wijken 
voor alle het in artikel 4 genoemde sein niet 
voerende zeescbepen onder stoom, slepende 
en gesleept wordende schepen en sleepbooten, 
die schepen helpen." 

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

's-Gravenhage, den l sten Maart 1921. 
WILHELMINA. 

De Minister van Waterstaat, A. A. H.W. KoNIG. 
(Uitge.g. 22 Maart 1921.) 

2 Maart 1921. BESLUIT tot wijziging der 
tabel, aanwijzende de gemeenten, waarin 
de kantoren der hypotheken en van het 
kadaster zijn gevestigd en de gemeenten 
tot den kring van elk kantoor behoorende . 
s. 94. 

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

Financien en van Justitie van 31 Januari 1921, 
n°. 140, afdeeling Hypotheken en Kadaster, 
en van 31 Januari 1921, l ste afdeeling C, n°. 
910; 

Gelet op artikel 30, lid 3, der wet van 28 
December 1920 (Staatsblad n°. 919), de wet 
van 31 December 1913 (Staatsblad n°. 469 ) 
en bet Koninklijk besluit van 2 Mei 1877 
(Staatsblad n°. 96) ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
15 Februari 1921, n°. 34) ; 

Gezien het nader rapport van Onze voor-
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noemde Ministers van 21 Februari 1921, n°. 
178, afdeeling Hypotheken en Kadaster, en 
van 28 Februari 1921, l ste afdeeling C, n°. 884 : 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
In de tabel, aanwijzende de gemeenten, waar

in de kantoren der hypotheken en van het 
kadaster zijn gevestigd, en de gemeenten tot 
den kring van elk kantoor behoorende, gevoegd 
bij het Koninklijk besluit van 2 Mei 1877 
(Staatsbkul n°. 96) de volgende wijzigingen aa.n 
te brengen: 

a. In de lijst der gemeenten tot den kring 
van het kantoor 's-Gvave:nlUIJJe behoorende, 
wordt na ,, Wateringen" bijgevoegd: ,,Rotter
dam voor het gedeelte Hoek van Hol/,and". 

b. In de lijst der gemeenten tot den kring 
van het kantoor Rotterdam behoorende, wordt 
in plaats van ,,Rotterdam" gelezen : ,,Rotter
dam met uitzondering van Hoek van Hol/,and". 

c. In de lijst der gemeenten tot den kring 
van het kantoor Amsterdam behoorende, wordt 
in plaats van ,,Amsterdam" gelezen: ,,Amster
dam met uitzondering van het grondgebied de t· 
voormalige gemeenten Buiksloot, Nieuwendam 
en Ransdorp". 

d. In de lijst der gemeenten tot den kring 
van het kantoor Hoorn behoorende, wordt 
na ,,Oosthuize:n" bijgevoegd: ,,Amsterdam voor 
het grondgebied der voormalige gemeenten 
Buiksloot, N ieuwendam en Ransdorp", 

en te bepalen, dat deze wijzigingen worden 
geacht in werking te zijn getreden, voor wat 
betreft die sub a en b, met ingang van 1 Janu
a.ri 1914, en voor wat betreft die sub c en d, 
met ingang van 1 Ja.nuari 1921. 

Onze voornoemde Ministers zijn belast met 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsbkul zal worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den 2den Maart 1921. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financien, DE VRIES. 

De Minister van Ju.stitie, HEEMSKERK. 

(Uitge,g. 30 Maart 1921.) 

Vordering van den Procureur-Generaal Mr. 
Noyon. 

De Kantonrechter te Utrecht heeft een 
verzoek tot verlenging van huur van gemeu
bileerde kamers niet-ontvankelijk verklaard op, 
grond, dat de Huurcommissiewet en de Huur
opzeggingswet uitdrukkelijk omschrijven wat 
verstaan moet worden onder woning, dat uit 
den aard der zaa.k da.aronder niet vallen ge
meubileerde kamers, dat toch indien zulks het 
geval was, de meeste bepalingen dier wetten 
zouden blijken geene toepassing te kunnen 
vinden. 

Nadere motiveering van die beslissing is 
niet gegeven. Het is mij niet gelukt eenige 
bepaling in de beide wetten te vinden, die toe· 
passing op gemenbileerde kamers zoude missen .. 

Eenige twijfel zou kunnen bestaan ten aan
zien van art. 2, derde lid, der Hunropzeggings
wet, dat aan de Huurcommissie de bevoegd
heid geeft tot verlenging voor zes maanden, 
terwijl gemeubileerde kamers in den regel voor 
eene maand verhuurd worden ; maar er zijn
ook geheele woningen, die voor minder dan 
zes maanden verhuurd worden, zoodat ook 
hierom eenig onderscheid niet gewettigd is. 

Art. 5 der Huuropzeggingswet en het bij 
art. 7 dier wet ingevoerde art. 13a der Huur
commissiewet verstaan nu onder woning ieder 
perceel met een of meer woonvertrekken, 
zoomede ieder als woning ingericht gedeelte
van een perceel, dat afzonderlijk wordt ver
huurd ; onder de laatste omschrijving vallen 
nu gemeubileerde kamers. 

Als middel van cassatie voordragende ~ 
Schending of verkeerde toepassing van de 
artt. 1, 2 en 5, tweede lid der Huuropzeggings
wet,in verband met art. 6 der Huurcommissie
wet en art. 90 van het Koninklijk besluit van 
26 Mei 1917, (S. 444) door de beslissing, dat de 
Huuropzeggingswet niet van toepassing is op
gemeubileerde kamers, vorder ik de vernieti
ging in het belang der wet van de uitspraak 
van den Kantonrechter te Utrecht van 30 No-2 Maart 1921. ARREST van den Hoogen Raad. , 

Onder de omschrijving van een woning !I vember 1920, gegeven op het beroep van. 
volgens de Hnuropzeggingswet vallen ook J. N. Strijkers van eene uitspraak der Huur
gemeu bileerde kamers. I commissie I te Utrecht van 15 November 1920. 

Uitspraak Kantonrechter in het belang I De Hooge Raad, enz. ; 
der wet vernietigd. l 

(Huuro ze <>in swet art. 5_) I Op de v~rdering van den Procureur-Generaal 
p gg g I tot cassat,e m het belang der wet van een 

Voorzitter: Mr. A. P. L. Nelissen. op 30 November 1920 door den Kantonrechter-

1 

te Utrecht gegeven beslissing op het beroep, 
Raden: Mrs. A. Fentener van Vlissingen, van Johan Nicolaas Strijkers, wonende te 

C. O. Segers, H. Hesse en J. Kosters. Utrecht, Hopakkers n°. 17, van een beslissing· 
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der Humcommissie I te Utrecht van 15 No
vember 1920; 

O., dat blijkens de aangevallen beslissing 
en de daarin aangehaalde uitspraak der Hum
commissie, Strijkers tegen 1 December 1920 
aan W. M. van Ringelsteijn Jr. en G. H. de 
Waard de hum heeft opgezegd van een ge
deelte - namelijk een zit- en een slaapkamer 
- van een perceel Hopakkers 17 te Utrecht ; 

dat deze humders aan de Humcommissie 
hebben verzocht deze huuropzegging nietig 
te verklaren, welk verzoek is ingewilligd, 
waarbij de Huurcommissie overwoog, dat ,, wat 
den humprijs van deze gemeubileerde zit
kamer en slaapkamer betreft deze behoort te 
worden vastgesteld op f 40 per maand" en met 
vaststelling van dezen humprijs den huurtijd 
verlengde tot 1 Mei 1921 ; 

dat de Kantonrechter op het beroep van 
den verhuurder uit overwegingen ,,dat zoowel 
de Huuropzeggingswet als de Huurcommissie
wet uitdrukkelijk omschrijft hetgeen moet 
worden verstaan onder woning ; 

dat uit den aard deF zaak daaronder niet 
vallen gemeubileerde kamers; 

dat toch, indien zulks het geval ware, de 
meeste bepalingen dier wetten zouden blijken 
geen toepassing te kunnen vinden ; 

de beslissing der Humcommissie heeft ver
nietigd en de voormelde verzoekers alsnog 
niet-ontvankelijk heeft verklaard in hun 
verzoek; 

O., dat tegen de beslissing des Kantonrech
ters als middel van cassatie wordt voorgesteld, 
zie vordering Proc. -Gen. ; 

~o. hieromtrent : 
dat volgens art. 5 der Humopzeggingswet 

deze wet onder hum en verhuur verstaat iedere 
overeenkomst, die ten doe! heeft het ten ge
bruike verkrijgen en verstrekken van eene 
woning en onder woning, ieder perceel met een 
of meer woonvertrekken, zoomede ieder als 
woning ingericht gedeelte van een perceel, dat 
afzonderlijk wordt verhuurd ; 

dat in gemelde omschrijving van een woning 
ook gemeubileerde kamers vallen, hetgeen 
ook geheel met het doe! der wet, om huurders 
in de tegenwoordige buitengewone omstandig
heden te hulp te komen, strookt, terwijl niet 
is in te zien in welk opzicht eenige bepaling 
van de wet in dit geval geen toepa ing zou 
kunnen vinden ; 

dat mitsdien het middel is gegrond en de 
vordering van den Procurem-Generaal dient 
te worden toegewezen ; 

V ernietigt in het belang der wet de aange-

vallen beslissing van den Kantonrechter te· 
Utrecht van 30 November 1920, zonder dat 
dit arrest eenig nadeel kan toebrengen aan de 
door partijen verkregen rechten. (N. J. ) 

3 Maart 1921 BESLUIT tot vaststelling van• 
algemeene regelen omtrent den bouw 
en de. inrichting der loka\en, waarin 
lager schoolonderwijs gegeven wordt , 
voor zoover de scholen, waartoe die lokalen 
behooren, gehecl of gedeeltelijk uit open
bare kassen worden onderhouden, omtrent 
de inrichting der terreinen voor het onder
wij s in lichamelijke oefening aan die 
scholen, alsmede omtrent het aantal kin
deren, dat in die scholen mag worden 
toegelaten. S. 95. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
24 Januari 1921, nos. 149963 en 9503, afdee
lingen Lager Onderwijs Algemeen en Lager 
Onderwijs Financieel ; 

Overwegende, dat ingevolge artikel 6 der 
Lager-onderwijswet 1920 algemeene regelen 
moeten worden vastgesteld omtrent den bouw 
en de inrichting der lokalen, waarin lager 
schoolonderwijs gegeven wordt, voor zoover 
de scholen, waartoe die lokalen bebooren, 
geheel of gee' ,'3ltelijk uit openbare kassen wor
den onderhou 1en, omtrent de inrichting der 
terreinen voor het onderwijs in lichamelijke 
oefening aan die scholen, alsmede omtrent het 
aantal kinderen, dat in die scholen mag worden 
toegelaten ; 

maar dat het wenschelijk is, in afwachting 
eener nadere wettelijke regeling van de licha
melijke oefening, omtrent de inrichting der 
terreinen voor het onderwijs in lichamelijke 
oefening aan bovenbedoelde lagere scholen 
vooralsnog geene in bijzonderheden afdalende 
voorschriften te geven ; 

Den Raad van State gehoord, advies van 
22 F ebruari 1921, n°. 25; 

Gelet op het nader rapport van Onzen 
voornoemden Minister van 2 Maart 1921, nos. 
2810 en 5173, afdeelingen Lager Onderwijs 
Algerneen en Lager Onderwijs Financieel; 

Hebben goedgevonden en verstaan. 
vast te stellen de volgende 

ALGEMEENE REGELEN omtrent den bouw 
en de inrichting der lokalen van de lagere 
scholen, bedoeld in artikel 6 der Lag,,r
onderwijswet 1920, omtrent de inrichting 
der terreinen voor het onderwija in lichame-
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lijke oefening aan die scholen, en omtrent 
,het aantal kinderen, dat in die scholen mag 
warden toegela.ten. 

Art. 1. 1. Alvorens over te gaan tot het 
·stichten, verbouwen of uitbreiden eener school 
of het inrichten van terreinen voor liohame
lijke oefening legt het gemeente- of sohool
bestuur aan den inspeoteur van het lager on
.derwjjs over : 

a. een uittreksel uit de kadastrale ka11,rt 
binnen een kring van 200 M. straal rondom 
het sohoolterrein, aanwijzende het peroeel met 
zijne naaste belendinge!l, zoomede de binnen 
dien kring gelegen inriohtingen, bedoeld · in 
arti.kel 2 der Hinderwet : 

b. teekeningen op de sohaal van 1 tot 500, 
aangevende het sohooltorrein, met de Jigging 
=n het sohoolgebouw ten opziohte van de 
windstreken en eventueel ook van het terrein 
'bestemd voor liohamelijke oefening. Van beide 
·terreinen worden tevens de toegangen en af
soheidingen op die teekeningen aangegeven. 
Indien genoemde terreinen te zamen een ge
heel uitmaken is een teekening voor beide 

,doeleinden voldoende ; 
c. teekeningen van de plattegronden met 

aanduiding van de plaatsing der sohoolmeube
len, de doorsneden en het uitwendige, alles op 
de schaal van 1 tot 100 en van de schoolmea
,belen op de sohaal van ten minste 1 tot 20 ; 

d. het bestek van den bouw ; 
e. eene uitgewerkte begrooting van kosten 

'betreffende den bouw, de meubileering en de 
verdere in.a:iohting van de lokalen, voor elk 
dezer onderdeelen afzonderlijk ; 

/. indien een terrein voor lichamelijke oefe
ning wordt ingerioht, eene uitgewerkte bep;roo
ting van kosten betreffende die inriohtin11. 

2. In geval van verbouwing of uitbreiding 
eener school is de overlegging der in het ee1 sto 
lid onder c, d en e omsohreven stukken vol
doende. 

3. Indien de school dee! uitmaakt van een 
gebouw, of gebouwencomplex, dat ook voor 
andere doeleinden bestemd is, worden de in 
het eerste lid onder r, a en-. genoemde stukken 
ten aanzien van de school afzonderlijk over
gelegd. 

4. Van de bouwkundige stukken, welke 
de inspecteur overeenkomstig artikel 69 der 
Lager-onderwijswet 1920 heeft goedgekeurd, 
of waarover hij ingevolge artikel 77 dier wet 
ad vies heeft uitgebracbt, wordt door het bestuur 
aan dien inspecteur een exemplaar toege
.zonden. 

2. 1. Met uitzondering van de lokalen 

voor lichamelijke oefening en handenarboid 
vormt de sohoolinrichting een gebouwen
complex. 

2. Van den eisch in het eerste lid kan de 
inspecteur ontheffing verleenen. 

3. De nabijheid binnen den in artikel i 
aangewezen kring van inrichtingen en plaat
sen, nadeelig voor de gezondheid of belemmerend 
voor het onderwijs, wordt bij het stiohten eener 
school zooveel doenlijk vermeden. 

4. Laat het beschikbaar terrein dit toe, dan 
wordt het schoolgebouw opgericht vrij van 
andere gebouwen. Deze bepa.Jing is niet van 
toepassing op gebouwen, bedoeld in artikel 84, 
eerste lid, der Lager-onderwijswet 1920. 

5. Zoo mogelijk wordt bij elke school eene 
speelplaats ingerioht, welke dienstbaar kan 
worden gemaakt aan het onderwijs in lichame
lijke oefening. 

6. Deze speelplaats moet behoorlijk verhard 
en watervrij worden aangelegd en van de 
aangrenzende terreinen en de openbare wegen 
worden afgesloten door doelmatige afsohei
dingen. 

3. 1. Waar ophooging van het sohoolter
rein vereisoht wordt om het gebouw watervrij 
te maken, heeft die ophooging plaats tot ten 
minste 0,5 ]II[. boven den hoogsten waterstand 
der omgeving. 

2. De bovenkant van den vloer van den 
beganen grond moet ten minste 0,2 M. hooger 
liggen dan het hoogste punt van het aansluitend 
terrein. 

4. 1. Er is binne.nshuis geen gemeensohap 
tussohen schoolgebouw en eene voor won":g 
bestemde lokaliteit. 

2. Van het verbod in het eerste lid kan de 
inspeoteur ontheffing verleenen, mits : hetzij 
voor afzondering van lijders aan besmett~lijke 
ziekten bij de voor woning bestemde lokaliteit 
een afzonderlijk gebouw of een lokaal, dat op 
geenerlei wijze met andere lokalen in verbinding 
staat, aanwezig is ; hetzij wordt aangetoond, 
dat de bewoner verplicht iR, de aan eene be
smettelijke ziekte lijdende persoon zoo spoedig 
mol(elijk bmtenshuis te laten verplegen, in
dita.1 de onmogelijkheid blijkt de gemeenschap 
tijdelijk te verbreken. 

3. De op grond van dit artikel verleende 
ontheffing blijft van kracht, zoolang het ge
bouw of lokaal voor afzondering van aan 
besmettelijke ziekten lijdende personen voor 
dat doe! ingericht en beschikbaar blijft en, in 
het geval. bedoeld aan het slot van het vorige 
lid, zoolang de daar gestelde verplichting voor 
den bewoner geldt. 
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5. 1. Het schoolgebouw is in allen deele 
11tevig en eenvoudig. 

2. Omtrent de bevoegdheid van den bouw
kundige en de geschiktheid van hem, aan 
wien de uitvoering van het werk wordt opge
dragen, behoort de inspecteur advies uit te 
brengen, indien hem dit gevraagd wordt door 
het gemeente- of schoolbestuur. Ook kan hij 
te dien opzichte uit eigen beweging dat bestuur 
adviseeren. 

6. 1. De buitenmuren van het schoolge
bou w moeten, voor zoover zij het eigenlijke 
bouwwerk vormen, worden samengesteld over
eenkomstig de plaatselijke bouwverordeningen, 
met dien verstande, dat zij ten minste 0,22 
M. dikte hebben. Van de hier bedoelde buiten
muren moeten die, welke op of tusschen het 
Zuiden en het Westen zijn gelegen, als spouw
muren worden behandeld, zoodanig, dat de 
spouwen t en minste 0,05 M. wijd zijn en de 
gezamenlijke dikte van het metselwerk der 
beide muren, waaruit de spouwmuur bestaat, 
beneden de zolderbalklaag ten minste 0,33 M. 
bedraagt. 

~- Van de eischen, in het eerste lid gesteld, 
kan de inspecteur ontheffing verleenen, indien 
ander materiaal dan baksteen wordt gebruikt, 
-0f indien het formaat van den baksteen daartoe 
aanleiding geeft. 

7. 1. Elk leslokaal wordt voor niet meer 
dan 48 leerlingen bestemd. 

2. Het bepaalde in het eerste lid geldt niet 
voor lokalen voor het onderwijs in teekenen, 
lichamelijke oefening, handenarbeid of hand
werken voor meisjes. 
·s. 1. De lichamelijke inhoud van elk les

lokaal bedraagt ten minste 3,6 M3• voor iederen 
leerling. 

2. De hoogte tusschen den vloer en het 
plafond bedraagt ten minste 4 M. 

3. V oor leslokalen, bestemd voor t en hoogste 
30 leerlingen, kan volstaan worden met eene 
hoogte van 3,4 M. 

4. Ten aanzien van lokalen voor het onder
wijs in lichamelijke oefening, teekenen of 
handenarbeid kan het bovengedeelte samen
vallen met de schuine kapruimte, mits het 
vlakke gedeelte van het plafond op voldoende 
hoogte boven den vloer ligt en <lit gedeelte 
op zich zelf voldoende grootte hebbe in ver
houding tot de vloeroppervlakte. 

9. De vloer van het leslokaal.moet vlak en 
dicht zijn en niet van steen, t enzij de opper
v lakt e met een voldoend isoleerend materiaal 
is belegd. 

10. 1. De toetreding van daglicht in de 

leslokalen geschiedt bij voorkeur door ramen 
in de buitenmuren t~r linkerzijde van de 
leerlingen. In den werkmuur van een leslo
kaal worden nimmer ramen aangebracht. 

2. De totale glasoppervlakte der ramen 
bedraagt voor elk leslokaal ten minste 1 / 6 en 
wanneer de lichtt.oetreding door naburige ge
bou wen of door boomen wordt onderbroken 
ten minste 1/ 6 van de vloeroppervlakte van 
het lokaal. 

3. De lichtramen worden zoo mogelijk zoo
danig aangebracht, dat a lthans eenige uren 
daags de zonnestralen het leslokaal kunnen 
binnentreden. 

4. Te sterk invallend licht moet kunnen 
worden getemperd. 

5. De onderkant van het glas in de lichtra
men ter linkerzijde van de leerlingen moet 
niet hooger zijn dan 1,25 M. boven den vloer. 

6. De bovenramen moeten zoodanig zijn 
samengesteld, dat ook tijdens de lessen de 
noodige luchtverversching kan plaats hebben. 

7. Ten minste de helft van de gezamenlijke 
oppervlakte der onderramen in elk leslokaal 
moet gemakkelijk geopend en gesloten kunnen 
worden. 

8. De bepalingen in het eerste, tweede, vijfde 
en zevende lid zijn niet van toepassing op de 
lokalen voor lichamelijke oeferung. 

11 . 1. De deuren der leslokalen zijn nietin 
onmiddellijke gemeenschap met de buit enlucht. 

2. Deze bepaling geldt niet voor op den 
beganen grond gelegen lokalen voor handen
arbeid en voor ·lichamelijke oefening. Indien 
voor deze lokalen een der lange zijden aan de 
speelplaats grenst, moet zij voorzien zijn van 
t en minste twee naar buiten openslaande 
dubbele deuren. 

3. De buitendeuren van het schoolgebouw 
en de deuren der leslokalen moeten naar buiten 
opendraaien. 

4. In den scheidingsmuur tusschen twee 
onmiddellijk aan elkander grenzende leslokalen 
moet ten minste een deur worden aangebracht. 

5. De deuren der leslokalen kunnen ook 
schuifdeuren zijn. 

12. 1. De wanden en plafonds van de les
lokalen worden licht en mat gekleurd. 

2. Het bepaalde in het eerste lid is echter 
geen vereischte voor lokalen voor het onderw:ijs 
in lichamelijke oefening of handenarbeid. 

13. 1. De gangen en portalen zijn behoorlijk 
verlicht, niet lager dan 2,5 M. en, voor zoo
veel betreft de schoolgebouwen zonder ver
dieping of verdiepingen alsmede die, waar 
alle leslokalen zich aan denzelfden kant van 
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di" gang bevinden, ten minste 2. M breed. Voor a.ls zoogenaamde septic-tanks ingericht. Indien 
a.lie andere scholen moeten de gangen eene I in verband met de plaatselijke omstandigheden 
breedte hebben van ten minste 2,5 M. het gebruik van tonnen onvermijdelijk is, 

2. De ramen in gangen en portalen moeten moeten deze waterdicht zijn. 
zooda.nig zijn samengesteld, dat de noodige ll. In de waterplaatsen zijn doelmatige 
luchtverversching kan plaats hebben. urinoirs aan te brengen, voorzien van water-

14. 1. De trappen, welke geregeld voor de spoeling of stankvrij makende inrichtingen; 
leerlingen dienst doen bij aanvang en einde der de afvoeren van deze urinoirs worden van stank
lessen, zijn recht en hebben eene breedte van afsluiters voorzien. 
ten minste 1,25 M. 12. De vloeren in privaten en waterpla.atsen 

2. Zij worden behoorlijk verlicht en van een en in de ruimten, bedoeld in het achtste lid, 
of meer bordessen voorzien. zoomede in de ruimten voor tonnen, moeten 

3. Langs de wanden van alle trapl!en moe- van waterdicht materiaal worden gemaakt. 
ten leuningen worden aangebracht ; langs de 13. De wanden in privaten en waterplaat- . 
open zijden van trappen en bordessen worden sen zoomede de ruimten, bedoeld in het acht.ste 
veilige afsluitingen met leuningen aangebracht. lid, moeten tot ten minste 1.5 M. uit den vloer 

4. Wanneer de trappen niet uit brandvrij zoodanig worden afgewerkt, dat reiniging met 
materiaal zijn samengesteld, worden zij aan water gemakkelijk mogelijk is. 
de achterzijde met zoodanig materill,Jl,l bekleed. 14. De privaten en waterplaatsen zoomede 

15. l. Bij elk schoolgebouw is een aantal de ruimten, bedoeld in het achtste lid, moeten 
privaten aan te brengen, overeenkomende met behoorlijk licht ontvangen en geventileerd 
ten minste Mm privaat op elke 40 leerlingen, kunnen worden. 
voor wie het schoolgebouw ruimte biedt. 16. 1. Elk leslokaal moet behoorlijk kunnen 

2. Waar jongens ter school gaan moeten worden verwarmd en geventileerd. 
bovendien waterplaatsen worden aangebracht, 2. Behalve dat luchtverversching door het 
in aantal als in het eerste lid voor de privaten openen van re.men en deuren moet kunnen 
is bepaald. geschieden, is hiertoe in elk leslokaal eene 

3. Voor jongens en meisjes zijn afzonderlijke afzonderlijke inrichting te maken. 
privaten in te richten. 3. Afvoerkanalen voor deze inrichting moe-

4. Bovendien moet een voldoend aantal ten van voldoende doorsnede zijn. 
privaten voor het onderwijzend personeel 4. De venti!atiekleppen, waardoor deze ka-
worden aangebracht. nalen in verbinding staan met de leslokalen, 

5. Alie privaten en waterplaatsen zijn voor- moeten gemakkelijk te openen en te sluiten 
zien van zich zelf sluitende deuren. zijn en een vrijen doorlaat hebben, die ten 

6. Prive.ten en waterplaatsen mogen geen minste gelijk is aan de doorsnede van het kanaal. 
directe gemeenschap met een leslokaal hebben. 17. 1. De afmetingen der schoolbanken 

7. Prive.ten en waterplaatsen hebben eene moeten passen bij de !ichaamslengte der leer
diepte-afmeting van ten minste 1 M., eene lingen. 
breedte van ten minste 0,8 M. De hoogte van 2. Zij worden van lendenleuningen voorzien 
privaten en waterplaatsen is ten minste 2,5 M. en hebben niet meer dan twee zitplaatsen. 

8. Het is geoorloofd privaten en waterplaat 3. Het tafelblad van de banken voor twee 
sen in een of meer gemeenschappelijke ruimten, leerlingen is ten minste 1,1 M. lang en van die 
mits voor jongens en meisjes afzonderlijk, voor een leerling ten minste 0,6 M. 
onder te brengen. De privaten en water- 4. Het tafelblad van een voldoend aantal 
plaatsen zoowel als deze ruimten moeten elk der schoolbanken wordt van eene inrichting 
afzonderlijk van zich zelf sluitende deuren zij"n \Toor de handwerken voor meisjes voorzien. 
voorzien. 5. De afstand van den voorkant der voorste 

9. De plaatsing der privaten en waterplaat- bankrij tot den werkmuur bedraagt ten minste 
sen meet zoodanig zijn, dat behoor!ijk toezicht 1,4 M. 
op gemakkelijke wijze te houden is. 6. De ruimte, te la.ten tusschen de banken 

10. In verband met de plaatselijke verorde- onderling voor zoover zij bestemd is voor het 
ningen en omstandigheden zijn de privaten bereiken en verlaten der zitplaatsen, bedraagt 
voor een behoorlijk stankafsluitend stelsel ten minste 0,5 M. en die tusschen banken en 
van afvoer in te richten. Waar zulks mogelijk zij- of achtermuren ten minste 0,6 M. 
is worden de privaten van waterspoeling voor- 7. De schoolborden worden aan den werk-
zien en worden eventueel te maken beerputten muur bevestigd. 
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8. Schoolborden voor bijzondere doeleinden 
mogen op standaards geplaatst wo;rden, mits 
de afstand tusschen den werkmuur en de 
voorste bank ten minste 1,75 l\I. bedraagt. 

9. De vlakken der schoolbo;rden zijn mat. 
10. De afsta.nd tusschen den werkmuur 

en de leuningen der daarvan verst verwijderde 
ba.nken is niet grooter dan 7 M. 

18. 1. Het bergen van kleeren in de les
loka.len is verboden. 

2. Als bergpla.ats daarvoor warden gebruikt 
ga.ngen, portalen of daarvoor ingerichte afzon
derlijka vertrekken. 

3. Zij dienen beho0rlijk te warden verlicht 
en van gelegenheid tot luchtverversching te 
warden voorzien. 

19. Voor het schoonhouden van gebouwen 
en schoolterreinen moeten door het gemeente
-0£ schoolbestuur voorschriften Worden vast
gesteld, die a.an de goedkeuring van den 
inspecteur moeten warden onderworpen. 

20. 1. Op eene aanvrage om de ontheffing, 
bedoeld in de artikelen 2, 4 en 6, en om de 
goedkeuring, bedoeld in artikel 19, beslist de 
inspecteur binnen dertig dagen. 

2. Weigert de inspecteur de gevraagde ont
heffing of goedkeuring, da.n ka.n tegen zijne 
beslissing door het gemeente- of schoolbestuur 
binnen veertien dagen in beroep warden ge
komen bij Onzen voornoemde Minister. 

3. Deze beslist, den hoofdinspecteur gehoord, 
binnen dertig dagen en brengt zijne beslissing 
ter kennis van den appellant, van den hoofd
inspecteur en van den inspecteur. 

Overgangs- en slotbepalingen. 

21. 1. Ons besluit van 25 Juni 1912 (Staats
hlad no. 192), zooals dit laatstelijk is gewijzigd 
bij Ons besluit van 25 September 1915 (Staats
rlad n°. 408), blijft van kracht voor de school
loka.len voor openba.ar lager onderwijs, welke 
-0p 1 Januari 1921 in gebruik of in aanbouw 
waren. 

2. Ons besluit van 25 Juni 1912 (Staatsblad 
no. 193), zooals dit laatstelijk is gewijzigd bij 
Ons besluit van 25 September 1915 (Staatsblad 
no. 408), blijft van kracht op de schoollokalen 
voor bijzonder Jager onderwijs, welke op 1 
Januari 1921 in gebruik of in aanbouw waren, 
met <lien verstande, dat de bepalingen van 
§ 2 van dat besluit geacht zullen warden ook 
van toepassing te zijn op schoollokalen, waar 
,openba.ar lager onderwijs werd gegeven. 

3. In daartoe leidende gevallen kan voor 
.schoo\lokalen voor openbaar of bijzonder lager 
.onderwijs, welke op 1 J anuari 1921 in a.anbouw 

waren, door den inspecteur warden toegesta.a.n, 
dat die lokalen in overeenstemming worden 
gebracht met de bepa.lingen van Ons tegen
woordig besluit. Het bepaalde in artikel 20 
is hierbij van toepa.ssing. 

4. Ontheffingen, verleend op grond van vroe
gere Koninklijke besluiten, blijven van kracht, 
zoolang in liet schoolgebouw lager onderwijs 
wordt gegeven. 

22- 1. Het hoofd der school la.at in geen 
le,ilokaal meer leerlingen toe, dan het naar de 
regelen van dit besluit mag bevatten. 

2. Hij draagt zorg, dat de voorgeschreven 
afstanden tusschen de ban.ken onderling en 
tusschen de ban.ken en wanden steeds in acht 
genomen warden. 

23. 1. Dit besluit wordt geacht in werking 
te zijn getreden den lsten Januari 1921. 

2. Met gelijke dagteekening zijn Onze be
sluiten van 25 Juni 1912 (Staatsblad n°. 192), 
25 Juni 1912 (Staatsblad n°. 193), 31 October 
1913 (Staatsblad n°. 403) en 25 September '1915 
(Staatsblad n°. 408) vervallen. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering 
van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden 
geplaa.tst, en waarvan afschrift zal worden 
gezonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 3den Ma.art 1921. 
WILHELMINA. 

De M iniRter van Onderwija, Kunsten 
en Wetenachappen, J. TH. DE VISSER. 

( Uitgeg. 4 Maart 1921.) 

3 Maart 1921. BESLUIT tot toepassing der 
wet van 26 April 1884 (Staatsblad n°. 80), 
laatst eliJk gewijzigd bij de wet van 9 Juli 
1915 (Staatsblad n°. 314), t ot vaststelling 
van buitengewone maatregelen tot af
wending van eenige besmet telijke ziekten 
en tot wering harer uitbreiding en ge
volgen . S. 96. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Overwegende dat toepassing der wet van 
26 April 1884 (Staatsblad n°. 80), laatstelijk 
gewijzigd bij de wet van 9 Juli 1915 (Staatsblad 
n°. 314), tot vaststelling van buitengewone 
maatregelen tot afwending van eenige besmet
telijke ziekten en tot wering harer uitbreiding 
en gevolgen, noodzakelijk is, wegens het voor
komen van pest en andere der bedoelde liiekten 
in enkele plaatsen in het buitenland ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Arbeid van 8 Januari 1921, n°. 180 H , afdee
ling Volksgezondheid, en van Onzen Minister 
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van Financien van 12 Januari 1921, no. 177, 
afdeeling Invoerrechten ; 

Ge!et op Ons besluit van 17 December 1919 
(Staatsblad no. 813) ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
15 Januari 1921, no. 42) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen 
Minister van Arbeid van 24 Februari 1921, 
n°. 842 H, afdeeling Volksgezondheid, en van 
Onzen Minister van Financien van 1 Maart 
1921, n°. 244, afdeeling Invoerrechten ; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Art. 1. In-, door- en vervoer van Jompen, 
gebruikte kleedingstukken en ongewasschen 
lijf- en beddegoed zijn verboden uit Janden 
of plaatsen door Onze Ministers van Arbeid 
en van Financien aan te wijzen. 

De aanwijzingen worden telkens ten minste 
een dag v66rdat zij in werking treden, door 
plaatsing in de N eder/,andsche Staatscourant 
ter algemeene kennis gebracht. 

Onze voornoemde Ministers zijn bevoegd 
die aanwijzingen te veranderen, zoo dikwijls 
de omstandigheden dit gedoogen of noodig 
maken, alsmede te bepalen of en in hoeverre 
de bagages, door reizigers medegebracht, 
onder het verbod zijn begrepen. De be
schikkingen over deze onderwerpen worden 
ook in de Nederlandsche Staatscourant geplaatst. 

2. Heeft het verbod afwending van de 
Aziatische cholera of van pest ten doe!, dan 
gedragen zich Onze voornoemde Ministers 
bij aanwijzingen betreffende den in- en door
voer uit landen, die toegetreden zijn tot de 
op 17 Januari 1912 te Parijs gesloten en bij 
de wet van 26 Februari 1914 (Staatsblad n°. 
57) goedgekeurde internationale sanitaire over
eenkomst, naar de bepalingen van die over
eenkomst. 

3. Met het opsporen van de overtredingen 
van de wet van 26 April 1884 (Staatsblad 
n°. 80) en van dit besluit zijn, behalve de amb
tenaren en beambten, daartoe in arti.kel 6 
dier wet aangewezen, mede belast de genees
kundigen, die ingevolge het bepaalde in arti
kel 7, lste lid, der wet van 28 Maart 1877 
(Staatsblad n°. 35), tot wering van besmetting 
door uit zee aankomende schepen, door Ons 
voor het in artikel 7 bedoelde gezondheids
onderzoek zijn aangewezen. 

4. Dit besluit, dat gedurende 1 jaar van 
kracht blijft, treedt in werking met ingang 
van den tweeden dag na dien der dagteeke
ning van het Staatsblad, waarin het is geplaatst. 

Onze l\finisters van Arbeid en van Finan-

men zijn belast met de uitvoering van dit; 
besluit, dat in het Staatsblad zal worden ge
plaatst en waarvan afschrift 7_,a,J worden ge
zonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 3den Maart 1921. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, AALBERSE. 
De Minister van Financien, DE VRIES. 

( Uitgeg. 21 Maart 1921.) 

4 Maart 1921. BESLUIT, houdende uitbreiding 
der attributen van het kantoor aan de. 
Keulsche barriere bij Venlo. d. 97. 

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

Financien van 1 Maart 1921, n°. 218 (Invoer
rechten); 

Gezien artikel 42 der Algemeene Wet van 
26 Augustus 1822 (Staatsblad no. 38) ; 

Herzien het Koninklijk besluit van 10 Juni 
1840 (Staatsblad n°. 19) ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
Art. 1. Het kantoor aan de Keulsche barriree: 

op den weg van Venlo naar Kaldenlcirchen 
wordt aangewezen als betalingskantoor voor
alle langs dien weg ingevoerde goederen. 

2. Dit besluit treedt in werking op 1 April 
1921. 

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

's-Gravenhage, den 4den Ma.art 1921. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financien, DE VRIES. 
( Uitgeg. 14 Maart 1921.) 

4 Maart 1921. ARREST van den Hoogen Raad. 
Bezwaarlijk is aan te nemen, dat de wet. 

op de kerkgenootschappen de verre strek-
king zou hebben dat de kerkgenootschap
pen ten aanzien van vermogens-rechtelijka 
verhoudingen aan het gemeene burger
lijke recht zouden kunnen worden onttrok
ken door in eigen boezem, zonder mede
werking der wereldlijke overheid, vast
gestelde bepalingen. 

In elk geval moet echter ieder beroep 
daarop ten deze afstuiten op de omstan
digheid, dat, gelijk door het Hof is vast
gesteld, door eischers tot cassatie geen. 
door de daartoe bevoegden vastgestelde 
voorschriften aan het Jicht zijn gebracht, 
waarop kan worden gebaseerd het recht. 
van kerkvoogden en floreenplichtig.en om. 
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het beheer over de pastoralia aan den 
predikant te ontnemen en aan een commis
sie over te dragen. 

Tot op de Revolutie, in het laatst der 
18de eeuw, was de rechtsverhouding nog 
deze, evenals ze vroeger was, n.L dat de 
onderhavige pastorie was een zelfstandige 
stichting tot onderhoud van den predikant 
en dat deze was haar beheerend orgaan. 

Door de in het cassatiemiddel aange
haalde voorschriften - voor zoover zij 
ten toetse kunnen komen - is in deze 
rechtsverhouding geen verandering geko
men in den zin als door eischers gesteld. 

De in het cassatiemiddel aangehaalde 
kerkrechtelijke reglementen en daarmede 
verband houdende Kon. Besluiten vallen 
niet onder de wettelijke voorschriften 
bij art. 99 R. 0 . bedoeld. 

Van een erkenning van den feitelijken 
toestand - opdracht van het beheer aan 
een commissie - door den eischer in eer
sten aanleg is volgens 's Hofs arrest, geen 
sprake. Door bedoelde regeling niet als 
geldig te erkennen heeft het Hof de in 
het cassatiemiddel aangehaalde artikelen 
niet geschonden. 

Wanneer men uitgaat van de juistheid 
der stelling betreffende het rechtskarakter 
der pastoralia v66r de invoering der nati
onale wetgeving, dan is het niet de ge
woonte, krachtens welke de stichting ala 
zoodanig in stand blijft, daar een uitdruk
kolijke wetsbepaling noodig zou zijn, om 
haar bestaan te doen ophouden of zelfs 

.. maar daarin wijziging te brengen. 
Art. 3 A. B. kan niet anders op het oog 

hebben gehad dan een wet, welke hetzij 
gelijktij dig, hetzij later iu werking is go
treden. 

Het Hof heeft met den veranderden toe
stand - emeritaat- van den oorspr. eischer, 
verweerder in cassatie, op juiste wijze reke
ging gehoudon. 

(B. W. artt. 1690--1702, A. B. art. 3, R. · O. 
art. 99, Wet Kerkgenootsch. art. 1.) 

Voorzitter : Mr. S. Gratama. 

Raden: Mrs. B. C. J. Loder, A. Fentener 
van Vlissingen, Jhr. R. Feith en J. Kosters. 

10. Sipke Slager, zonder beroep, wonende 
te Beetsterzwaag, 

20. Johen Cnossen, veehouder, wonende te 
Beets, en 

30, Ridzers Meijer, van boerenbedrijf, wo-

nende te Olterterp, te zamen uitmakende de · 
commissie van beheer der pastoriegoederen van. 
de gecombineerde ederduit che Hervormde 
Gemeente van Beetsterzwaag, Beets en 01-
terterp, eischers tot cassatie van een arrest 
van het Gerechtshof te Leeuwarden op 29 • 
October 1919 tusschen partijen gewezen, (N. J. 
1919, biz. 1229, Red), advocaat Jhr. Mr. J .. 
A. de Ranitz, 

• tegen: 
1 °. Hendrik Pos, gewezen predikant bij de 
geoombineerde Nederduitsche Hervormde Ge
meente van Beetsterzwaag, Beets en Olter
terp, thans zonder beroep, wonende te Hilver
snm, verweerder, advocaat Jhr. Mr. A. K _ 
C. de Brauw; 

2°. Yme Kalma, en 
3°. Jan Derk Domela Nieuwenhuis-Nije-

gaard, beide predikanten bij dezelfde gecom
bineerde gemeente, de eerste wonende te • 
Beetsterzwaag, de tweede te Beets, verweerders,. 
niet verschenen ; 

Conclusie van den Advocaat-Generaal Mr_ 
Ledeboer. 

Als cassatiemiddel is gesteld : 
,,Schending, immers verkeerde toepassing: 

en niet toepassing van de artikelen 1902, 1690,, 
tot en m~t 1694, 1696, 1697, 946, 947, 1717, 
1983, 1991, 2004, 2016, 625, 629, 639, 1349,. 
1356, 1365, 1373 tot en met 1376, 1390, 1401, 
1829, 1830 en 1851 B. W. ; van de artikelen. 
3 en 14 A. B. ; van de artikelen 1, 45, 48,. 
140, 141, 347, 353, 771 , 4 n°. 2, 242 Rv., van. 
de resolutie der Staten van Friesland van · 31 
Maart 1580 (Charterboek d i. IV blz. 144), 
artikelen 2, 3, 6, 8 tot en met 10, 14 en 18 ;. 
van die van 23 April 15 3 (Charterboek di. 
IV biz. 364) artikel 12; van die van 8 April 
1584 (Winsemius, Chronique van Friesland, 
folio 744) artikel 6; van die van 25 Maart 1603. 
(Charterboek di. V, biz. 101) artikel 11 ; van 
die van 14 Maart 1645 (Charterboek dl. V,. 
biz. 489) artikel 1 ; van die van den Prins van. 
Oranje, Stadhouder, van 21 December 1748 
(verzam. placaten) artikel 41 ; van den aanhef 
en de artikelen 1, 2, 4, en 5 van het decreet 
van de nationale vergadering van 5 Augustus . 
1796 (verzam. placaten II biz. 45); van de 
publicatie van het provinciaal bestuur van 
Friesland van 22 Augustus 1796 (verzam. pla
caten II, biz. 45) ; van het decreet van het. 
provinciaal bestuur van Friesland van 23 Fe
bruari 1797 (verzam. placaten II, blz. 220;. 
van de artikelen 19, 20 en 21 en 4, 5 en 6 Add. 
Artikelen der Staatsregeling van 1798 ; van 
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,de artikelen 11, 13, 14 en 15 der Staatsregeling de beheerder was. Door den geachten pleiter 
1801 ; van de artikelen 191, 194 en 196 en 1 voor partij Slager c. s. is dat in cassatie niet 
en 2 der additionneele artikelen van de G. W. bepaaldelijk bestreden, doch slechts met reserve 
1815, de artikelen 54, 165, 168 en 3 der additi-

1 

toegegeven. Pleiter ma.akte namelijk ~aarbij 
onneele artikelen van de G. W. 1848, van de het voorbehoud, dat dit alleen naar kerkelijk 
artikelen 168 en 171 en 2 van de additionneele recht zoo zou zijn geweest, waarbij dan we! 
artikelen van de G. W. 1887; van den aanhef bedoeld zal zijn te ontkennen, althans te betwij
,en artikel 1 der wet tot regeling van het toe- felen, of zulks ook volgens het Staat(s)recht 
zicht op de onderscheiden kerkgenootschappen het geval zou zijn geweest. 
van 10 September 1853, S. 102; van het Ko- Daargelaten of nu precies van eene stichting 
ninklijk besluit van 9 Februari 1866, S. n°. 10 kan worden gesproken in den zin daaraan 
en speciaal de aanhef en de artikelen 5, 10 en gehecht volgens de tegenwoordige opvatting, 
11 gewijzigd bij K. B. van 3 F ebruari 1869, wordt door de schrijvers over kerkelijk recht 
S. n°. 20 , van de artikelen 4, 11, 12, 16, 17, algemeen aangenomen, dat de pastoralia een 
19, 20, 23, 43, 51, 65 van het algemeen Regle- afgescheiden vermogen vormden, eene fundatie, 
ment van de Hervormde K erk in het Konink- eene zelfstandige rechtspersoon. (Verg. Dr. 
rijk der Nederlanden, goedgekeurd bij K. B. J . B. Sagmuller Lehrbuch des Kath. Kirchen
van 23 Maart 1852, n°. 3; van artikel 17 van rechts DL II § 196 biz. 448 vlg.) 
het reglement op de administratie der Kerke- Voor de restrictie door pleiter gemaakt is 
lijke fondsen en de kosten van den eeredienst naar mijne meening geene plaats. Zeker ook 
bij de Hervormde Gemeenten in de provincie toen stonden kerkelijk en Staatrecht naast 
Friesland, goedgekeurd bij K. B. van 12 De- elkander. Kerk en Staat hebben ieder als 
cember 1823 n°. 83 (J. H. D. Munnik, verza- eene volkomen maatschappij elk in zijn sfeer 
meting enz., 2° editie, 1• ged.); van den aanhef algeheele zelfstandigheid en het noodwendig 

,en de artikelen 1 tot en m.et 6 van het K. B. gevolg daarvan is, dat men eensdeels de gren
van 12 December 1827, n°. 45; van de artikelen zen van ieders invloedssfeer heeft af te bake-
1 en 2 van het reglement op de verkiezing en nen, anderdeels daarbij noodwendig voor 
beroeping ·van predikanten bij de Hervormde conflicten of althans moeilijk oplosbare gevallen 
Gemeenten in Friesland goedgekeurd bij K. B. zal komen te staan. In den modernen tijd zal 
van 14 September 1833 n°. 102 (C. Hooijer, dat afpalen der grenzen van ieders gebied 
Kerkelijke Wetten enz., biz. 182); ongetwijfeld meerdere bezwaren opleveren dan 

I. Omdat het .Hof t en onrechte heeft aan- vroeger, dit toch kan a.Ileen dan met, vrucht 
genomen dat de pastoriegoederen van de ge- geschieden als men het eenigszins eens is over 
combineerde gemeenten Beetsterzwaag, Beets den inhoud van het begrip recht en over het 
en Olterterp in 1869 eene stichting vormden, wezen van Kerk en Staat. Voorts hebbe men 
wa~rvan de predikant orgaan en beheerder was ; echter te bedenken, dat ieder dezer volkom~n 

II. Omdat het Hof heeft voorbij gezien, dat maatschappijen over machtmiddelen te be
in 1869 en 1873, althans omstreeks dien t ijd, in schikken heeft, doch dat, ook al zouden die 
de gecombineerde gemeenten een reglement de efficaciteit missen om haar recht door te 
is tot stand gebracht, waarbij onder anderen voeren, niettemin van geldend recht sprake 
het beheer over de pastoriegoederen aan eene kan zijn. (Vgl. Dr. R. Stammler, Recht und 
commissie werd opgedragen, welk reglement Kirche, Betrachtungen zur Lhere von der 
voortdurend van kr acht is geweest en ook Gemeinschaft und der Moglichkeit eines Kir
voor den geintimeerde, die in 1899 predikant chenrechts.) 
is geworden en zich bij den feitelijken toestand Waar nu pleiter bedoeld voorbehoud maakte, 
heeft neergelegd, verbindend is geworden; wordt dit niet gerechtvaardigd door het bestaan 

III. Omdat, al ware de beheersregeling voor van tweeerlei rechtssfeer, doch zou daarvoqr 
gemtimeerde niet bindend, het Hof erkennende a.Ileen plaats zijn, indien op dit punt verschei
dat deze zijn emerita.at heeft verkregen, te ver denheid van recht, conflict van rechten a.an te 
is gegaan door te beslissen dat de commissie nemen ware. Historisch acht ik dit echter 
ongerechtigd is het beheer te voeren over de niet aannemelijk ; hoe ook later de verhouding 
pastoriegoederen en zich mitsdien daarvan tusschen het kerkrecht en het Staatsrecht moge 
heeft te onthouden." zijn gewijzigd, in bet tijdperk v66r de refor-

Als uitgangspunt heeft het Hof vastgesteld, matie was de algemeene geldigheid van het 
dat in de Middeleeuwen de pastoralia eene Kerkelijk recht betreffende den rechtstoestand 
.stichting vormden en dat de pastorlocidaarvan der kerkelijke fundatien niet twijfelachtig. 
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Waren dus toen de pastoralia, zooals ookpleiter stateert hebben kerk en staat samengewerkt 
toegeeft, volgens Kerkelijk recht afzonderlijke om hetgeen a.ls recht was erkend tot feitelijke 
stichtingen, dan moet ook worden aangenomen, heerschappij te brengen, met dat gevolg, dat 
dat dit toen in het Staatsrecht evengoed werd ten slotte de pastor loci werkelijk de beheerder 
-erkend. was van de pastoriestichting. Uit geen der 

De stelling bij het cassatiemiddel ontwikkeld bij het middel aangehaalde Statenresoluties 
is nu echter, dat aangenomen, dat het uitgangs- is het tegendeel af te leiden. 
punt van het Hof juist ware, toch later in Wat betreft het revolutionair tijdperk aan 

,dien rechtstoestand verandering is gebracht. het einde der 18de eeuw zij opgemerkt, dat 
Uit de Statenresolutie van 31 Maart 1580 de in het middel aangehaalde publicatie van 

· mag niet worden afgeleid, dat daarbij van 22 Augustus 1796 niets bevat te dezer zake, 
<>pheffing of te niet doen door de Staten van van eenig belang. Van die van 23 Februari 
Friesland van eenige Stichting sprake is. 1797 is de inhoud in hoofdzaak in het arrest 
Yolgens de thans meest gehuldigde opvatting, opgenomen; vermelding verdient nog wellicht, 
die ook mij de meest aannemelijke lijkt op his- omdat het licht werpt op den geest waarin · 
torische gronden, hebben de Staten als souve- het besluit werd genomen, dat aan het slot 
reinen zich niet voorgesteld t e regelen den nog wordt verklaard, dat bedoelde resolutieen 
nieuwen toestand van een nieuwe kerkgemeen- en reglementen worden verklaard voor vernie
schap, maar maatregelen te nemen om te tigd en buiten effect gesteld, als overblijf selen 
voorzien in den noodtoestand, ontstaan tenge- van het stelsel eener heerschende kerk, dewelke 
volge van wat men beschouwde te zijn eene in een land waar burgerlijke vrijheid zijn zal, 
hervorming van de oude bestaande kerk en niet kunnen worden geduld. 
aan te vullen de ontstane leemten, waar bene- Met betrekking tot deze publicatie merkt 
ficiiin vacant waren geworden. De rechts- het Hof terecht op, dat de resolutieen der 
toestand der Stichtingen zelf werd daarbij Staten voor zoover die het geschilpunt van 
:geenszins gewijzigd. dit proces betreffen, meer strekken tot er kenning 

Wel is als belangrijk te constateeren, dat van hetgeen te voren vaststond, dan als het 
de Staten nu en later zich gerechtigd rekenden zich toeeigenen van beschikking, waarop de 
op grond van hunne souverein,teit allerlei publicatie doelt, terwijl ook al zouden deze 
bepalingen te maken, welke de kerkelijke goe- resolutiiien hare verbindende kracht door het 
deren betroffen, zonder zich om een rechts- besluit van 1797 hebben verloren, toch het 
sfeer waarin de kerk souverein zou zijn, te be- gewoonterecht, hetwelk ten aanzien van de 
.ll:ommeren. Dat feit op zich zelf kan echter pastorie als stichting gold, zou· blijven voort
slechts medebrengen, dat de Staten c. q. zich bestaan. Men zou nog een stap verder kunnen 
ook _gerechtigd zouden hebben geacht in den gaan en aannemen, dat als de bedoelde reso
rechtstoestand der kerkelijke Stichtingen ver- I lutieen hare verbindende kracht verloren, de 
.andering te brengen, maar zelfs indien dit voor aloude toestand, zooals die bij de reformatie 
·sommige geschied is, laat dit toch ongerept bestond, weder herleefde, ook voorzoover die 
-voortbestaan den rechtstoestand van die stich- daarbij of daarna veranderd was tengevolge 
tingen, waarvoor geene speciale regeling werd van aldus vernietigde Statenresolutien. 
getroffen. Met betrekking tot den nieuweren tijd komt 

Nu valt ten aanzien van de hier bedoelde blijkens de toelichting bij pleidooi eigenlijk 
-pastoralia te constateeren, dat wel inderegeling slechts in aanmerking voor nadere beschouwing 
-van het beheer tijdelijk eenige wijziging heeft de wet van 10 September 1853, S. 102, die 
-plaats gegrepen, doch dat reeds zeer spoedig, volgens pleiter voor partij Slager c.s. de vol-
toen weder een plaatsvervanger van den pastor ledige vrijheid zou hebben gegeven aan de 
-voorhanden was, het beheer aan den predikant kerk om in den rechtstoestand en het beheer 
-werd opgedragen, waarmede men tot denouden verandering te brengen. Wei =orden in bet 
beheerstoestand was teruggekeerd. Immers middel ook aangehaald reglementen welke zijn 
,de resolutie van de Staten van 1584 geeft aan goedgekeurd bij Koninklijk Besluit, maar van 
den dienaer de vrije en ledige possessie van de deze zal als zijnde geene ,, wetten" schending 
-pastorije daar hij opgheroepen is om daarmede in cassatie niet met vrucht kunnen worden 
te doen ghelijck van oudts een gebruijck in beweerd. De bedoelde wet op de Kerkge
-dese lande is gheweest. nootschappen van 1853, constateert nu op de 

Wel is waar is niet overal deze resolutie eerste plaats, dat aan de Kerkgenootschappen 
,da,delijk nageleefd, doch zooals het Hof con- is en blijft verzekerd de volkomen vrijheid, 

UJ21. 1.3 
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alles wat hunne godsdienst en de uitoefening ' Ds. Pos op 18 November 1918 emeritaat heeft 
daarvan betreft, in eigen boezem te rE_Jgelen en verkregen. Dat feit staat vast, dooh daaruit 
sohrijft dan voor, dat de bepalingen betreffende ' volgt geenszins, dat het Hof niet gereohtigd 
inriohting en bestuur aan de Regeering moeten ! was op de ingestelde vordering van Ds. Pos 
worden medegedeeld. Bij raadpleging van de I te beslissen, dat hij, toen hij predikant was in 
geschiedenis dezer wet en nagaande de omstan-

1 
de bedoelde gecombineerde gemeente, gereoh 

digheden, waaronder die tot stand kwam, zou 'I tigd was om het beheer te voeren over de pasto
ik echter betwijfelen, of nu mag worden aange- riegoederen en dat de commissie Slager o.s. 
nomen, dat alleen reeds door die wet een rechts- ongereohtigd was dat te doen en zioh mitsdien 
sfeer voor de kerk is afgebakend in dezen zin, daarvan heeft te onthouden. De beslissing 
dat, wat het goederenreoht betreft, den reohts- zelve is juist en door haar aoht ik geene dei:
toestand en het beheer der goederen zoodanig aangehaalde wetsartikelen gesohonden. Roever 
buiten den invloed van het strafreoht is komen haar draagkraoht gaat, is thans niet aan de 
te staan, dat bij kerkelijk reglement zou kunnen orde, thans is het sleohts de vraag, ofdit dictum 
worden beschikt over goederen, behoorende is gereohtvaardigd naar aanleiding van de 
tot een te voren rechtsgeldig bestaande stich- door Ds. Pos ingestelde actie en die vraag kan 
ting als de pastoriestiohting waarover het hier dunkt mij slechts bevestigend beantwoord 
gaat . (Vgl. Bijl. Hand. 2° Kamer gedurende worden. 
de zitting geopend 14 Juni 1853, blz. 57 vlg., Het cassatiemiddel acht ik alzoo in alle 
blz. 128 vlg., blz. 151 vlg. ) onderdeelen ongegrond en ik oonoludeer tot 

De requiranten hebben nog als grief naar verwerping van het beroep met veroordeeling 
voren gebracht, dat het Hof zou hebben voor- van de requiranten in de kosten van cas
bijgezien, dat de regeling welke in 1869 of satie. 
1873, in elk geval omstreeks dien tijd zou zijn 
tot stand gebracht en waarbij dan het beheer De Hooge Raad, enz.: 

over de pastoriegoederen aan eene commissie 0., dat blijkens het bestreden arrest partij 
werd opgedragen, voortdurend van kracht I Pos bij inleidende dagvaarding heeft gesteld, 
zou zijn gebleven en voor den verweerder in j dat hij sinds 17 September 1899 is predikant 
assatie, Ds. Pos, die in 1899 predika nt was , bij de gecombineerde gemeenten van Beetster
geworden en zich bij den feitelijken toestand ' zwaag, Beets en Olterterp en sinds het over
hee~ neergelegd, verbindend zou zijn geworden. I lijden van zijn ambtgenoot Ds. Menzel op 

Het Hof heeft ook uit dit gezichtspunt de 1 20 Juni 1916, de eenige predikant; 
zaak nauwkeurig nagegaan en uitvoerig gemo- dat aan die gemeenten sedert eeuwen ver
tiveerd, dat en waarom niet kan worden aan- I bonden zijn pastorie-goederen, wier inkomsten 
genomen, dat de predikanten in het algemeen zijn voor de predikanten; 
die sinds bedoeld tijdstip waren opgetreden dat die goederm v.irmm een stichting, 
en in het bizonder Ds. Pos hun reoht zouden wa,rvan rachtens d3 pr idib:it b 3haerd3r is; 
hebben verwerkt om tegen de feitelijk geldende dat eischer derhalve gerechtigd is tot het 
regeling, in rechten op te komen. Met name beheer, terwijl dit feitelijk wordt gevoerd door 
wijst het Hof er op, dat niet blijkt of de opvol- gedaagden, de tegenwoordige verweerders; 
gende predikanten hebben bedoeld, de er kenning dat met het oog op eene te verwachten, 
van de commissie als duurzaam gerechtigd vacature kerkvoogden en floreenplichtigen 
tot het beheer, dan we!, of men bedoeld heeft 24 Februari 1869 hebben besloten het beheer 
door eene steeds herroepbare lastgeving, met op te dragen aan eene commissie, te benoemen 
de regeling voorloopig genoegen te nemen. door floreenplichtigen, welke commissie jaar
Die waardeering van de gedragingen van de lijks aan de vruchtgebruikers rekening en 
opvolgende predikanten en speciaal nu van verantwoording had te doen ; 
Ds. Pos is, dunkt mij, van feitelijken aard en dat tengevolge van dit besluit het beheer 
ik zou meenen, dat nu in cassatie daartegen sedert door eene commissie is gevoerd ; 
met met vrucht kan worden betoogd, dat Ds. dat echter het voornoemde besluit onbe-
Pos zich bij den feitelijken bestaanden toestand voegd :lijk is genomen; 
heeft neergelegd op zoodarnge wijze, dat die dat bovendien gedaagden niet door de 
althans wat hem betreft onherroepelijk zou floreenplichtigen, maar door kerkvoogden zijn 
zijn geworden. benoemd en dus aan het besluit van 1869 

Ten slotte wordt een grief naar voren ge- geen bevoegdheid kunnan ontleenen ; 
bracht ontleend aan de omstandigheid, dat dat zij het beheer alleen hebben kunne n, 
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voeren tengevolge van het gedoogen der wet
tige beheerders, de beide predikanten ; 

dat eischer aan gedaagden 23 September 
1916 heeft te kennen gegeven, tlat hij zelf 
het beheer voortaan wenscht te voeren met 
aanzegging om geltlen en bescheitlen aan hem 
over te geven ; 

dat h:ij hen vervolgens heeft doen sommeeren, 
en deswege met verschillende nevenvorderingen 
heeft geeischt, dat de Rechtbank verklare, dat 
de gedaagden zijn ongerechtigd om het beheer 
te voeren, en dat integentleel eischer daartoe 
is gerechtigd, welke eisch hem bij vonnis 
der Arr.-Rechtbank te Heerenveen van 9 April 
1918 is toegewezen; 

0., dat, nadat de tegenwoortlige eischers 
deze uitspraak in hooger beroep hadden be
streden, het Hof rekening houdende met het 
door hen aangevoertle nieuwe feit, dat Ds. 
Pos op 18 November 1918 emeritaat heeft 
verkregen, en hij mitstlien niet meer is ver
tegenwoordiger van de pastorie, ,,het dictum 
van het arrest in overeenstemming brengende 
met de nieuwe positie", het gemelde vonnis 
heeft bevestigd, ,,behalve voor zoover het 
dictum betreft", dit in zooverre heeft ver
nietigd en voor zooveel thans van belang, bij 
zijne uitspraak heeft verklaard, dat partij 
Pos in zijne hoedanigheid, boven vermeld, 
gerechtigd was om het beheer te voeren over 
de pastoriegoederen, behoorende aan de ge
combineerde gemeenten , en dat appellanten 
(thans eischers) ongerechtigd zijn om dat 
beheer te voeren en zich mitsdien daarvan 
hebben te onthoutlen ; 

0., tlat tegen deze beslissing wortlt aange
voerd het midtlel van cassatie, luidende : zie 
Cone!. Adv.-Gen. 

0., dat bij de toelichting van het midtlel, 
als het geheele beroep in cassatie beheerschend, 
op den voorgrontl is gesteld de schending, 
immers verkeerde toepassing van den aanhef 
en van art. 1 der Wet tot regeling van het toe
zicht op de onderscheiden Kerkgenootschappen 

· van 10 September 1853 (S. 102), en dit in 
verbantl moet worden gebracht daarmede, 
dat, naar het Hof in de vierde overweging van 
bet arrest metletleelt, de advocaat van de nu 
eischers heeft toegegeven,;dat in de Middeleeu wen 
de pastoralia eene stichting vormden en dat 
de pastor loci toenmaals kerkrechtelijk daarvan 
de beheerder was, maar met deze bijvoeging 
,,dat dit recht ganschelijk was veranderd eerst 
door de Kerkhervorming gepaard aan · den 
tachtigjarigen oorlog" en later, door de 

scheiding van Kerk en Staat en den invloed 
der Fransche revolutie, terwijl daarbij onge
wijzigd zoude zijn gebleven het recht van den 
predikant op de opbrengst der pastoraba" ; 

0 ., tlat volgens de genoemde wetsbepaling, 
aan alle Kerkgenootschappen is en blijft 
verzekerd de volkomen vrijheid alles, wat 
hunne godsdienst en de uitoefening daarvan 
in hunne eigen boezem betreft, te regelen, 
weshalve in het boven bedoelde verbantl de 
strekking van het beroep op dit wetsvoorschrift 
moet zijn, dat het Hof tleze heeft geschonden, 
door in stede van zich te houden aan de bepa
lingen van het gemeene burgerlijke recht, onaf
hankelijk daarvan zich had moeten laten leiden 
door de desbetreffende regelen van het genoot
schapsrecht, in dezen van de Nederlandsch
Hervormde Kerk ; 

0., dat, hoewel bezwaarlijk is aan te nemen 
in verband met de aanleiding tot en de geschie
denis van haar ontstaan, dat de genoemde 
wet de verre strekking zoude hebben, dat de 
Kerkgenootscbappen ten aanzien van vermo
gensrechtelijke verhoudingen aan het gemeene 
burgerlijke recht zoutlen kunnen wortlen ont
trokken door in eigen boezem, zonder de 
medewerking der wereldlijke overheid, vast
gestelde bepalingen, in ieder geval elk beroep 
tlaarop in tlezen moet afstuiten op de omstan
digheid, dat, naar in de 37ste overweging van 
het arrest wortlt vastgesteld, door de appellan
ten, thans eischers, geen door de daartoe 
bevoegden - en dit moet, in het redeverband 
beschouwd, wortlen opgevat als Kerkrechtelijk 
bevoegden - vastgestelde voorschriften aan 
het licht zijn gebracht, waarop kan worden 
gebaseertl het recht van kerkvoogtlen en 
floreenplichtigen om het beheer aan den predi
kant te ontnemen en aan een commissie over 
te dragen; 

0., dat voorts in het mitldel ta! van wette
lijke bepalingen zijn opgenomen, uitgegaan 
van de wereldlijke overheitl, die, in den boven 
bedoelden ,,kerkrechtelijken" toestand der 
pastoralia in de Midtleleeuwen wijziging zouden 
hebben gebracht en dus door het Hof, hetwelk 
die wijziging niet aannam, zouden zijn ge
schonden, althans verkeerd toegepast ; 

0 ., dat bij deze bewering wordt ingenomen 
een stantlpunt, niet we! vereenigbaar met de 
zooeven weerlegde, immers erkend wordt, 
dat op de betrekkelijke verhoutlingen ook het 
wereldlijk recht van invloed is geweest en 
daarin wijziging heeft gebracht, welk een en 
antler bij de te nemen beslissing in aanmerking 
had moeten worden genomen ; dat tlesniette-

15* 
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min de al of niet juistheid van het beroep op \ 
de aangehaalde artikelen nader dient te worden 
onderzocht ; 

0. hieromtrent : 
dat van de in de eerste drie alinea's van het 

middel opgenomene in dezen alleen in aanmer
king komt art. 3 A. B. en wel in verband daar
mede, dat het H of in de 13de overweging van 
zijn arrest stelt, dat het recht ten aanzien der 
pastorieen in de l 7de en de 18de eeuw in hoofd
zaak meer het karakter dra.agt van gewoonte
recht dan van geschreven recht ; 

0., dat, zij het dan, dat voor de stelling , 
door het H of na uitvoerig betoog als juist 
aangenomen, namelijk : dat de pastorie thans 
nog is een stichting waarvan de predikant is 
orgaan en beheerder, niet een beroep te doen 
is op een uitdrukkelijke wetsbepaling omtrent 
dit punt noch op eene, zooals bij gemeld 
art. 3 bedoeld, het evenmin betwistbaar is, 
dat, gegeven de juistheid dier stelling ten 
aanzien van den tijd v66r de invoering der 
nationale wetgeving, het niet de gewoonte 
is, krachtens welke die stichting als zoodanig 
in stand blijft, immers juist een bepaalde en 
ondubbelzinnige wetsuiting der bevoegde over
heid noodig zoude zijn, om haar bestaan te , 
doen ophouden of zelfs maar daarin wijziging 
t e brengen; 

0., dat alzoo van schending of verkeerde 
toepassing van art. 3 der genoemde wet niet 
we! de rede kan zijn, te minder nu bij het stellen 
daarvan wordt over het hoofd gezien, dat 
bedoeld artikel niet anders op het oog kan heb
ben gehad dan een wet, welke hetzij gelijktijdig, 
hetzij later dan die wet in werking is getreden ; 

0., dat ten aanzien van de in de vierde 
alinea van het middel opgenomen artikelen 
van de resoluties der Staten van Friesland, als 
souvereinen van dat gewest, in cen tijd van de 
Republiek der Vereenigde Nederlanden, van 
schending of verkeerde toepassing der daarin 
opgenomen laatste twee wetsbepalingen niet 
wel de rede kan zijn, omdat zij uitsluitend han
delen over de verkiezing van predikanten, 
terwijl omtrent de andere valt op te merken, 
dat van 1580 t ot 1603 die staatsresoluties 
geenszins hebben beoogd noch tengevolge 
gehad, dat de pastoriegoederen als zelfstandig 
geheel, niet meer zouden strekken tot onder
houd der predikanten, maar alleen betroffen 
het beheer dier goederen, terwijl ook ten aan
zien daarvan, reeds aanvankelijk in 1584 tot 
den vroegeren toestand werd teruggekeerd, 
welke t erugkeer als in 1603 voltooid moet 
worden beschouwd, zoodat toen de destijds 
voor de vermogensrechtelijke verhoudingen 

der kerkelijke instellingen onbetwist bevoegde 
burgerlijke overheid, behoudens dan haar 
toezicht, den toestand, welke v66r de refor
matie te dezen aanzien bestond, had hersteld ; 

0 ., dat, gelijk hiermede vaststaat, tot op 
de revolutie, in het laatst der 18de eeuw, de 
rechtsverhouding nog deze was, evenals vroeger, 
de pastorie zelfstandige stichting tot onder 
houd van den predikant en deze het haar 
beheerend orgaan ; 

0. , dat met de ,,wetten betreffende de schei
ding van K erk en Staat", gelijk zij bij pleidooi 
gezamenlijk door den advocaat der eischers 

z ijn aangeduid, we! bedoeld zullen zijn die, 
welke in de volgende vijf alinea's van het 
middel zijn opgenomen, maar deze door de 
beslissing van het H of niet zijn geschonden of 
verkeerd toegepast ; 

0 ., dat dit alleen het geval zoude kunnen 
zijn, indien op grond daarvan zoude moeten 
worden aangenomen, dat in de zoo even kor 
telijk geformuleerde rechtsverhouding, om 
welke het in dezen gaat, een verandering in den 
zin der eischers zoude zijn tot stand gekomen; 

0., dat dit niet het geval is, da.ar het Decreet 
der Nationale Vergadering van 5 Augustus 
1796, hetwelk juist bepaaldelijk inhoudt, dat 
het ,,onderhoud van de leeraaren der geweezen 
Heerschende K erk . . . op denzelfden voet 
blijft voortduren", waaraan de genoemde 
publicaties van het Provinciaal Bestuur van 
Friesland niets hebben veranderd, die van 
1796 n iet, omdat zij niet s behelst hetwelk in 
dit opzicht aan het decreet der Nationale 
Vergadering iets onttrok of daarin wijziging 
bracht, en evenmin die van 23 Februari 1797 ; 

0., met betrekking tot deze laatste, dat 
hoewel zij blijkens hare inleiding strekte om 
de ,,in voorige tijden genomene resolutien 
betrekkelijk den K erkeorde en de verkie2ing 
der leeraaren van de Hervormde Kerkge
meenten in te trekken en buiten effect te 
stellen voor zooverre door de hoogste politique 
magt in dit gewest daaromtrent mogt besloten, 
of sanctien verleend zijn" en zij inderdaad ook 
vernietigde ,,alle resolutieen, publicatien of 
ordonnantien omtrent de kerkelijke bestelling 
van de Hervormden en betrekkelijk de verkie
zing van predikanten, sp eciaalijk de resolutie 
van den 14 Maart 1645 nopens de verkiezing 
van leeraaren van de Gereformeerde religien, 
deze publicatie toch slechts handelde over de 
benoeming der ambtsdragers in de Hervormde 
K erk, en allerminst betrekking had op ver
mogensrechtelijke verhoudingen, met name. 
niet betrof • besluiten der vroegere ,,politique 
magt" dienaangaande; 
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0., dat de aangehaalde artikelen der Staats
regelingen van 1798 en 1801 hier onbesproken 
kunnen blijven, omdat zij in het algemeen niet 
ter zake dienende zijn, terwijl het vierde 
additioneele artikel der eerstgenoemde het 
onderhavige geschil niet raakt, nu met de 
,,geestelijke goederen" waarvan het de nationaal 
verklaring inhoudt de pastoralia niet zijn 
beoogd, gelijk uit de geschieden.is van zijn 
ontstaan klaarblijkelijk voortvloeit en ook al 
ware dit niet zoo, het op die goederen nimmer 
is toegepast, en bij art. 13 der Staatsregeling 
van 1801 de tom bestaande toestanden ten 
aanzien van het bezit der Kerkgenootschappen 
rechtens zijn verklaard; · 

0., dat het niet we! is in te zien in welk 
opzicht de artikelen der opvolgende grondwet
ten, zooals die in de tiende alinea van het middel 
zijn opgenomen, in dezen zouden zijn geschonden 
of verkeerd toegepast, zoodat dit nu nog zoude 
moeten worden onderzocht omtrent de arti
kelen van de Kerkrechtelijke reglementen en 
daarmede verband houdende Koninklijke Be
sluiten, in de laatste vijf alinea's van het middel 
aangehaald, ware het niet dat deze in cassatie 
niet ter toetse kunnen worden gebracht ; 

0 . toch, dat deze niet kunnen worden 
beschouwd als te vallen onder de wetten of 
wettelijke verordeningen, beoogd bij art. 99 
R. 0 . omdat zij niet zijn uitgegaan van een 
openbaar gezag, dat de bevoegdheid daartoe 
aan de wet, in den zin van een regeling door de 
wetgevende macht, ontleent ; 

0., dat zulks in het oog springt, waar men 
heeft te doen met een zuiver statuut der Kerk 
zooals het Algemeen reglement voor de Her
vormde Kerk in het Koninkrijk der Neder
landen, al moge dit zijn bekrachtigd bij Ko
ninklijk Besluit van 23 Maart 1852 n°. 3, 
maar dit evenzeer het geval is met de in de 
drie laatste alinea's genoemde reglementen, 
hoewel daar de wereldlijke overheid bij de 
vaststelling meer of minder heeft medegewerkt, 
vermits deze slechts zijn a.an te merken als 
regelingen van kerkelijken aard, welke de 
Koning zich bij gebreke van antler bestaand 
bevoegd of erkend gezag geroepen aohtte zioh 
aan te trekken, om aan de bestaande regee
ringloosheid, immers onzekerheid, een einde te 
maken, of daarin tegemoet te komen, en welke 
ook sindsdien in de Kerk hebben gegolden 
en zijn nageleefd ; 

0., dat ten aanzien van het in de twaalfde 
alinea genoemde Koninklijk Besluit van 
9 Februari 1866 (S. 10), welks geldigheidsduur 
bij dat van 3 Februari 1869 (S. 20) enkel is 
verlengd, hetzelfde het geval is, voorzoover 

het evenmin steunt op den oorsprong uit een 
bevoegd openbaar gezag; 

O. daarbij, dat gemeld Koninklijk, Besluit 
van 1866 voor zoover het binnen 's Konings 
bevoegdheid lag de regelingen der Koninklijke 
Besluiten van 12 December 1823 (S. 83) en 
van 12 December 1827 (S. 45) in te trekken, 
niet te gelijkertijd met die besluiten kan 
zijn geschonden, en daarop dan ook in deze 
geen middel van cassatie gebouwd, terwijl dit 
laatste evenzeer is aan te nemen voor zoover 
het Koninklijk Besluit betrof het afstand doen 
door den Koning van de door hem sinds de 
bepalingen dier besluiten en van dat van 14 
September 1833 (n°. 102) terecht of ten on
rechte uitgeoefende bevoegdheden ; 

0., dat alzoo het eerste onderdeel van het 
middel is ongegrond, gelijk zulks ook met het 
tweede het geval is, vermits de in het daarbij 
bedoelde reglement neergelegde regeling niet 
is uitgegaan, zooals het Hof vaststelt van 
daartoe Kerkrechtelijk bevoegde, noch steunt 
op bevoegdelijk gegeven voorschriften, en van 
een erkenning van den feitelijk bestaan heb
benden toestand door partij Pos, naar de 39ste 
tot en met 42ste overweging van het arrest 
niet de rede kan zijn, terwijl uit al hat vooraf
gaande volgt, dat de aangehaalde a.rtikelen 
door de niet-erkenning dier regeling, voor 
zoover in cassatie voor onderzoek vatbaar, 
niet zijn geschonden of verkeerd toegepast ; 

0 . ten slotte, dat ook het derde onderdeel 
niet tot cassatie kan leiden, nu 's-Hofs uit
spraak wijziging brengende in die der Recht
bank, met den veranderden toestand op juiste 
wijze rekening heeft gehouden, immers daarbij 
is beslist, dat de eischers in hunne qualiteit 
niet gerechtigd zijn tot het beheer, derhalve 
geen beheerders zijn, en Ds. Pos slechts daartoe 
gerechtigd was, zoolang hij de hoedanigheid 
van beheerder had, dit wil zeggen: totdat hij 
zijn emeritaa.t had verkregen, alzoo de gerech
tigdheid tot voering van het beheer der onder
havige pastoralia heeft verbonden gehouden 
aan het predikantsohap der betrekkelijke 
gecombineerde Kerkgemeenten ; 

0., dat derhalve het beroep in zijn geheel 
is ongegrond ; 

Verwerpt het beroep in cassatie. (N . J.) 

5 Maart 1921. WETTEN, houdende natura
lisatie van : 

Constant Johan Henri Sprenger, geboren te 
L eeuwarden (Frie.sl.and) den 22 Mei 1875, 
zonder beroep, wonende te Baarn, pro-
vincie Utrecht. S. 99. 



1921 5 MAART. 230 

Eildert Janssen, geboren te Bellingwolde 
(Groningen) den 3 Jaimari 1894, tijdelijk 
gevangenbewaarder, wonende te 's-Gra
venhage, provincie Zuidholland. S. 100. 

Berthold Nathusius, geboren te Houston 
(Texas, Vereenigde Staten van Amerika) 
den 20 November 1859, zonder beroep, 
wonende te Amsterdam, provincie Noord
holland. S. 101. 

Dr. Gerard James Taunaij, geboren te 
Bl-Oemendaal (Noordholland) den 5 April 
1867, zonder beroep, wonende te 's-Gra
venhage, provincie Zuidholland. S. 102. 

Andi-eas Backer, geboren te Obersuhl (Prui
sen) den 24 Februari 1866, sigarenwinke
lier, wonende te Amsterdam, provincie 
Noordholland. S. 103. 

Bernard Gerhard Bahlmann, geboren te 
EBBen (Oldenburg) den 16 Maart 1868, 
manufacturier, wonende te Alphen aan 
den Rijn, provincie Zuidholland. S. 104. 

Johannes Baptist Bartels, geboren te Aken 
(Pruisen) den 24 September 1880, koetsier, 
wonende te Aken (Pruisen). S. 105. 

Max Eduard Gottlieb Bartels, geboren te 
Bielefeld (Pruisen) den 24 Januari 1871, 
administrateur, wonende te Pasir Datar, 
Nederlandsch-Indie. S. 106. · 

Christian Ernst Baumann, geboren te Bern 
(Zwitserland) den 9 September 1873, gra
veur, wonende te Amsterdam, provincie 
Noordholland. S. 107. 

Johann Bernhard Baumann, geboren te 
Emden (Pruisen) den 6 Januari 1871, druk
ker en uitgever, wonende te M eppel, 
provincie Drenthe. S. 108. 

Rubert Beckers, geboren te Kircheich (Prui
sen) den 1 Januari 1879, mijnopzichter, 
wonende te Schaesberg, provincie Lim
burg. S. 109. 

Aime Van Beever, geboren te Parijs (Frank
rijk) den 18 Juni 1865, diamanthandelaar, 
wonende te Antwerpen, Belgie. S . 110. 

Alberdina Johanna Beindorff, weduwe van 
Joseph Kleiter, geboren te Arnhem (Gel
derland) den 27 September 1868, kamer
verhuurster, wonende te 's-Gravenhage, 
provincie Zuidholland. S. 111. 

Jan Berends, geboren te WenBten (Pruisen) 
den 21 Maart 1872, Jandbouwer, wonende 
te Emlichheim (Pruisen). S. 112. 

Albert Berg, geboren te Warburg (Pruisen) 
den 16 Januari 1857, koopman, wonende 
te H eemstede, provincie N oordlwlland. I 
s. 113. 

Ernst Eduard Bergmann, geboren te Gross-

Baudiss (Pruisen) den 9 Juli 1885, koop
man, wonende te Watergraafsmeer, pro
vincie Noordholland. S. 114. 

Alphonse Hubert Joseph Berhaut, geboren 
te Herstal (Bel,gie) den 13 April 1881, 
kachel- en slotenmaker, wonende te 
Herstal (Bel,gie) . S. 115. 

Petrus Joannes Bruno Maria Bernaerts, 
geboren te Hamont (Belgii!.), den 6 Octo
ber 1887, R. K. priester en leeraar, wonen
de te Heerlen, provincie Limburg. S. 116. 

Friedrich Piet Johan Better, geboren te 
Semarang (Nederlandsch-Indii!.) den 26 
Augustus 1894, constructeur-teekenaar, 
wonende te Amsterdam, provincie Noord
holland. S. 117. 

Julius Friedrich Better, geboren te Hermann
stadt (Hongarije) den 14 Februari 1858, 
zonder beroep, wonende te 's-Gravenhage, 
provincie Zuidholland. S. 118. 

Bernhard Bierhaus, geboren te Hamberg 
(Pruisen) den 14 Augustus 1866, schipper, 
wonende te Rotterdam, provincie Zuid
holland. S. 119. 

E:einrich Ernst Julius Billenkamp, geboren 
te Ant-um (Pruisen) den 16 September 
1881, koopman, wonende te Amsterdam, 
provincie Noordholland. S. 120. 

Rebecca Blankenstein, weduwe van dr. 
Heiman Sanders, geboren te Hagen (Prui
sen) den 22 Februari 1862, Directrice 
van een herstellingsoord, wonende te 
Stahnsdorf (Pruisen). S. 121. 

Armrnd Joseph Eugene Emile Boeken, ge
boren te Veulen (Be/,gie) den 18 September 
1867, landbouwer, wonende te Vroenhoven, 
Belgie. S. 122. 

Jules Louis Boesnach, geboren te AmienB 
(Frankrijk) den 13 Juli 1881, cabaret
artist, wonende te Anl8terdam, provincie 
Noord-Holland. S. 123. 

Mathias Bongers, geboren te Aken (Pruisen) 
den 25 Augustus 1877, timmerman, wo
nende te Aken (Pruisen). S. 124. 

Egidius Joseph Borghaus, geboren te Burt
scheid-Aken (Pruisen) den 23 April 1882, 
koopman, wonende te Aken (Pruisen). 
s. 125. 

Ernst Gustav Paul Bornemann, geboren te 
Wulfrath (Pruisen) den 8 Februari 1886, 
winkelier, wonende te Utrecht, provincie 
Utrecht. S. 126. 

Franz Bossmann, geboren te Diepensiepen, 
gemeente Mettmann (Pruisen) den 31 Juli 
1883, bankwerker, wonende te Mettmann, 
Pruisen). S. 127. 
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Wilhelm Johann Bossmann, geboren te / 
Essen (Pruisen) den 30 Januari 1868, 
coupeur, wonende te Groningen, provincie I 
Groningen. S. 128. I 

Gustav Franz Theodor Bracket, geboren te j 
Baa/Jergen (Pruisen) den 15 October 1859, 
manufacturier, wonende te Eindhoven, 
provincie Noorabrabant. S. 129. 

Gustav Johannes Louis Brackel, geboren 
te Eindhoven (Noorabrabant) den 14 Au
gustus 1893, student, wonende te Rotter
dam, provincie Zuidholland. S. 130. 

Walter Brahts, geboren te Nieuwiei/, (Prui
sen) den 6 December 1881, handelschef, 
wonende te Amsterdam, provincie Noord
Holland. S. 131. 

Bernhard Louis Bratlisch, geboren te Mun
chenbernsdorf (Saksen- Weimar) den 2 Fe
bruari 1874, tabakshandelaar, wonende 
te Amsterdam, provincie Noordholland. 
s. 132. 

Johann Ernst Conrad Braunschweig, ge
boren _te Hamburg (Duitschland) den 20 
Augustus 1888, fabrikant, wonende te 
Amsterdam, prov. Noordholland. S. 133. 

Johann Wilhelm Franz Braunschweig, ge
boren te Lubeck (Duitschland) den 25 
September 1854, fabrikant, wonende te 
Amsterdam, prov. Noordholland. S. 134. 

Carl Heinrich Hubert Brewers, geboren te 
Forsterheide (Pruisen) den 6 April 1869, 
pastoor, wonende te Simpelvel<Z, provincie 
Limburg. S. 135. 

Johann Arnold Brewers, geboren te R ich
terich (Pruisen) den 8 Augustus 1856, 
pastoor Deken, wonende te H eerlen, pro
vincie Limburg. S. 136. 

Andreas Tobias Brinkmann, geboren te 
Cloppenburg (Ol<Zenburg) den 13 Februari 
1885, koopman, wonende te Hauslethe 
(Ol<Zenburg). S. 137. 

Karl Martin Brinkmann, geboren te Winter
berg (Pruisen) den 11 November 1871, 
koopman, wonende te Leeuwarden, pro
vincie Friesland. S. 138. 

Gustav Oskar Heinrich Brose, geboren te 
Gallin (Pruisen) den 28 Januari 1879, 
assistent-bode bij de Eerste Kamer der 
Staten-Generaal, wonende te 's-Graven
hage, provincie Zuidholland. S. 139. 

,Gerhard Arnold Bruins, geboren te Emme
rich (Pruisen) den 18 Januari 1874, hotel
houder, wonende te Zeddam, gemeente 
Bergh, provincie Gelderland. S. 140. 

.Peter Reinhard Bruning, geboren te Papen
burg (Pruisen) ien 27 December 1857. 

reiziger, wonende te Arnhem, provir cie 
Gelder/and. S. 141. 

Johann Bungartz, geboren te Niederlahn
stein (Pruisen) den 9 Maart 1877, schipper, 
wonende te Rotterdam, provincie Zuid
holland. S. 142. 

WI!helm Engelbert Bungartz, geboren te 
Niederlahnstein (Pruisen) den 2 November 
UF3, schipper, wonende te Herwen en 
Aerdt, provincie Gel<Zerland. S. 143. 

Petrus Homerus Burgers, geboren te Prew
ria (Ziiid-Afrikaansche Unie) den 25 Juni 
1883, rentmeester, wonende te Arnhem, 
provincie Gel<Zerland. S. 144. 

Burchard Burmann, geboren te Groningen 
(Groningen) den 24 Februari 1894, koop
man, wonende te (Jroningen, provincie 
Groningen. S. 145. 

Wilhelm Biirmann, geboren te Amsterdam 
(Noordholland) den 15 Maart 1897, stu
dent, wonende te Naarden, provincie 
/voordholland. S. 146. 

Johannes Wilhelmus Buttner, geboren te 
Vlissingen (Zeeland) den 30 Januari 1896, 
scheepskok, wonende te Rotterdam, pro
vincie Zuidlwlland. S. 147. 

Hubertus Hermanus Caberg, geboren . te 
Oud-Vroenlwven, thans gemeente Maas
tricht (Limburg), den 4 September 1895, 
hulpbesteller bij de posterijen, wonende 
te Oud- Vroenhoven, gemeente Maastricht, 
provincie Limburg. S. 148. 

J ulianus Joannes Cadot, geboren te Esschen 
(Belgie) den 28 Augustus 1876, handels
reiziger, wonende te Roosendaal, provincie 
Noordbrabant. S. 149. 

Desire Cattoir, geboren te Assenede (Belgie) 
19 October 1873, winkelier, wonende te 
Breda, provincie Noorabrabant. S. 150. 

Andreas Leo Emmanuel Maria De Ceule
neer, geboren te Gent (Belgie) 9 Augustus 
1895, stuurman, wonende te Amsterdam, 
provincie Noordholland. S. 151. 

Karl Adam Christian, geboren te Soden (Prui
sen) den 1 Januari 1875, horlogemaker, 
wonende te Sneek, provincie Friesland. 
s. 152. 

Franciscus De Clerck, geboren te de Olinge 
(Belgil!) den 3 Juni 1860, vischhandelaar, 
wonende te Breskens, provincie Zeeland. 
s. 153. 

Max Moses Cohn, geboren te Fedderwarden 
(Ol<Zenburg) den 16 Mei 1870, koopman, 
wonende te Rotterdam, provincie Zuid
holland. S. 154 . 

Alphonsius Theodorus de Coninck, geboren 
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te Glinge {Zeeland) den 14 December 
1894, baggerschipper, wonende te Nieuw
Namen gemeente Glinge, provincie Zeeland. 
s. 155. 

Philip August Florent Corsmit, geboren te 
's-Gravenhage, {Zuidholland) den 14 Juni 
1886, koopman, wonende te Lyon (Frank
rijk). S. 156. 

Peter Coune, geboren te Dil8seldorf (Pruisen) 
den 25 April 1879, betonarbeider, wonende 
te Dusseldorf (Pruisen). S. 157. 

Peter Franz Cremers, geboren te M ulheim 
a/d Ruhr (Pruisen) den 27 Februari 1874, 
fabrieksarbeider, wonende te Duisburg 
(Pruisen) . S. 158. 

Wilhelm Joseph Creutz, geboren te Keulen 
(Pruisen) den 16 Augustus 1858, koop
man, wonende te Hilversum, provincie 
Noordholland. S. 159. 

Walther Dahlen, geboren te Crefeld (Pruisen) 
den 23 Febrriari 1883, bouwkundige, wo
nende te Rotterdam, prov. Zuidhollaftd. 
s. 160. 

Hillegonda Charlotta van Dalen Wetters, 
geboren te W esel, (Pruisen) den 1 Maart 
1878, procuratiehoudster, wonende te 
Zeist, provincie Utrecht. S. 161. 

Hermann Hubert Daners, geboren te K eulen 
(Pruisen) den 3 November 1862, com
missionnair in granen, wonende te Amster
dam, provincie Noordholland. S. 162. 

Friedrich Ludwig Dannenberger, geboren 
te Konstanz (Baden) den 2 December 
1867, waarnemend civiel gezaghebber, 
wonende te M aoe Mere, N ederlandsch
I ndie. S. 163. 

Peter Danz, geboren te K eulen (Pruisen) 
den 7 November 1876, bezoldigd bestuur
der eener vakvereeniging, wonende te 
Amsterdam, provincie Noordholland. S. 164. 

Joseph Adalbert Adolph Dedden, geboren 
te Aken (Pruisen) den 14 April 1879, 
smid, wonende te Aken, Pruisen. S. 165. 

Joseph Anton Carl Dedden, geboren te 
Aken (Pruisen) den 1 November 1882, 
schrijnwerker ,wonende te Hausch-Eynat
ten (Pruisen). S. 166. 

Peter Anton Derksen, geboren te Duisburg 
(Pruisen) den 29 Augustus 1880, arbeider, 
wonende te Duisburg (Pruisen). S. 167. 

Anna Catharina Dewith, geboren te Barden. 
berg (Pruisen) den 4 Februari 1883, fa. 
brieksar beidster, wonende te Aken ( Pruisen ). 
s. 168. 

5 Maart 1921. WET tot vaststelling van de
begrooting van inkomsten en uitgaven, 
van het Zuiderzeefonds voor het dienst· 
jaar 1921. S. 169. 

Bij art. 1 dezer wet wordt de begrooting' 
vastgesteld als volgt : 

Art. l. Jaarwedden, beloonin
gen en toelagen van den directeur
generaal en het verdere personeel 
bij de Zuiderzeewerken . . . . . f 150,000 

Art. 2. Toelagen aan ambtena
ren, als in artikel 1 bedoeld, voor 
kinderen, die zij te hunnen laste 
hebben . . . . . . . . . . . . 1,000-

Art. 3. Vergoeding als bedoeld 
in art. 38 van het Bezoldigingsbe
sluit Burgerlijke Rijksambtenaren 
1920 . . . . . . . . . 4,000-

Art. 4. Reis- en verplaatsings-
kosten . . . . . . . . . . 25,000-

Art. 5. Bureel- en lokaalbehoef-
ten, instrumenten, kaarten en ver-
dere benoodigdheden . . . . . . 25,000 

Art. 6. Druk- en bindwerk, aan
bestedinsgkosten alsmede adver
tentien en daarmede in verband 
staande uitgaven . . . . . . . . 10,000 

Art. 7. Opnemingen, peilingen 
en verdere uitgaven in verband met 
de voorbereiding der werken . . 100,000 

Art. 8. Uitvoering van voorbe-
reidende werken . . . . . . . . 4,600,000· 

Art. 9. Kosten van den Zuider-
zeeraad . . . . . . . . . . . . 10,000 

Art. 9a. Kosten van voorziening 
in de kredietbehoeften der Zuider
zeevisschers . . . . . . . . . . 

Art. 10. Vorderingen over afge
sloten dienstjaren, waarvoor op het 
tijdstip 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 . . 

Art. 11. Onvoorziene uitgaven . 

750,000· 

5,000· 
70,000 

Totaal f 5, 750,000-
Bij de artt. 2, 3 en 4 wo den de middelen 

tot dekking, overschrijving en betaling van 
onvoorziene uitgaven geregeld. 

5 Maart 1921. WET tot aanvulling en verhoo
ging van het tiende hoofdstuk der Staats
begrooting voor het dienstjaar 1920 (Verlee-
ning van financieelen steun aan de Stoom
,aart-Maatschappij ,,Zeeland"). S. 170. 
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Bij deze wet wordt een artikel ingevuegd. 
Ten gevolge hiervan wordt het totaal der 

IIIde Afdeeling, alsmede het eindcijfer van 
het tiende hoofdstuk der Staatsbegrooting voor 
het dienstjaar 1920 verhoogd met £ 3,400,500. 

5 Maart 1921. BESLUIT tot het stellen van 
regelen betreffende de uitbetaling der 
Rijksvergoeding, bedoeld in art. 196, ze
vende lid, der Lager Onderwijswet 1920. 
s. 171. 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
20 Januari 1921 n°. 7563 afd. L. 0. F.; 

Gelet op art. 196, zevende lid, der Lager 
Onderwijswet 1920 ; 

Den Raad van State gehoord, advies van 
15 Februari 1921, n°. 32 ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 25 Februari 1921, 
n°. 4280, afd. Lager Onderwijs, Financieel ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
vast te stellen de navolgende regelen voor 

de uitbetaling der Rijksvergoeding, bedoeld 
in art. 196 der Lager Onderwijswet 1920. 

Art. 1. 1. De Rijksvergoeding, bedoeld 
in het zevende lid van artikel 196 der Lager 
Onderwijswet 1920 bestaat uit: 

a. de som, waarop de gemeente kr_achtens 
artikel 56 dier wet en, voor zooveel de besturen 
der bijzondere lagere scholen betreft, die 
waarop het schoolbestuur krachtens artikel 97 
dier wet, over eenig jaar aanspraak heeft ; 

b. de som, waarmede over datzelfde jaar 
het totaal der jaarwedden van de onderwijzers, 
bedoeld in artikel 56, juncto artikel 89 der 
Lager Onderwijswet 1920, vastgesteld overeen
komstig het vierde lid van genoemd artikel 
196 en, voor zooveel betreft de onderwijzers, 
die verkeeren in het geval, bedoeld in het 
zesde lid van laatstgenoemd wetsartikel, vast
gesteld overeenkomstig den slotzin van dat 
zesde lid, overtreft het totaal der jaarwedden 
van die onderwijzers, berekend volgens den 
in artikel 30 der Lager Onderwijswet 1920 be
doelden algemeenen maatregel van bestuur. 

2. De uitkeering van de onder a bedoelde 
bedragen geschiedt : 

voor de gemeenten : 
volgens de regelen, vastgesteld in den alge

meenen maatregel van bestuur, bedoeld in 
artikel 60 der Lager Onderwijswet 1920; 

voor de besturen der bijzondere lagere 
scholen: 

volgens de regelen, vastgesteld in den alge-

meenen maatregel van bestuur, bedoeld in, 

artikel 105 der Lager Onderwijswet 1920. 
3. De uitkeering van de onder b bedoelde 

bedragen gescbiedt volgens de bij dit besluit 
vast te stellen regelen. 

2. 1. Het bestnur der bijzondere lagere· 
school, dat aanspraak maakt op de Rijksver-• 
goeding, bedoeld in artikel 97 der Lager 
Onderwijswet 1920, alsmede op de vergoeding ,. 
bedoeld in artikel 196 dier wet, zendt, indien 
de aanspraak op laatstgenoernde vergoeding 
geheel of gedeeltelijk voortspruit uit de be-
palingen van artikel XI van de wet van 
14 Juli 1919 (Staatsblad n°. 493) jaarlijks v66r· 
den !Oden Juli aan Burgemeester en Wet
houders der gemeente, waar de school is
gevestigd, ecne opgave in tweevoud, volgens 
het bij dit besluit behoorend formulier : 
model I. Daarbij wordt overgelegd een uit
treksel uit bet bij den aanvang des jaars 
geldend leerplan of van den rooster van les
nren, waaruit blijkt, m welke vakken aan de 
school en aan de verschillende klassen onder
wijs wordt gegeven, de klass•m-indeeling en 
de namen der voor elke klasse aangewezen 
onderwijzers. 

2. Burgemeester en W etbouders vermelden 
in die opgave het bedrag, waarop de jaar
wedde van ieder der daarin genoemde ond:er
wijzers voor dat jaar zou behooren te worden 
vastgesteld overeenkomstig artikel XI van de 
wet van 14 Juli lil19 (Staatsblad n°. 493), in
dien dit artikel van kracht ware gebleven , 
voorzien de opgave van eene desbetreffende 
verklaring, en zenden vervolgens een exem
plaar uiterlijk een dag v66r het eind der 
maand Juli terug aan het schoolbestuur. 

3. lndien bet in het eerste lid van dit 
artikel bedoeld formulier geen gelegenheid 
bicdt tot het verdtrekken van alle gegevens, 
met het oog op de plaatselijke verordening, 
nQodig voor bet berekeuen der evenbedoe\de 
jaarwedden, kan bet formulier model I door 
Burgemeester en Wethouders dienovereen
komstig worden aangevuld en voor hunne· 
gemeente nader worden vastgesteld. 

4. Indien de ingezonden opgave geen ge
noegzame gegevens bevat voor de berekening· 
van de in het tweede lid bedoelde jaarwcdden, 
warden nadere gegeveos aan bet schoolbestuur 
gevraagd, betwelk verplicbt is die gegeveni. 
te verstrekken binnen een daarvoor door Bur
gemeester en Wetbouders te stellen termijn. 

6. De in bet eerste lid bedoelde 8Chool
besturen zijn bevoegd bij Burgerneester en 
Wetbouders in\icbtingen in te winnen aan-
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gaande de toepassing van de in artikel XI 
der wet van 14 Juli 1\119 (Staatsblad n°. 493) 
bedoelde plaatselijke verordening tot regeling 
der jaarwedden van de onderwijzers, alsmeiie 
aangaande de doer Burgemeester en Wethou
ders in de opgavfl morlel I vermelde jaar
wedden. 

6. Het schoolbestuur stelt - voor zooveel 
noodig na terugontvangst van de opgave 
overeenkomstig bet tweecle lid van dit artikel 
- voor ieder der daarvoor in aanmerking 
komende onderwijzers de jaarwedde vast 
volgens de voorschri!ten van het vierde, 
juncto het zesde lid van artikel 196 der Lager 
Onderwijswet 1920, en gee~ daarvan binnen 
tien dagen kennis aan den belanghebbende. 

7. De in dit artikel bedoelde opgave wordt 
voor de eerste maal ingezonden v66r 1 April 
1921. De terugzending overeenkomstig het 
tweede lid van dit artikel geschiedt voor de 
eerste maal uiterlijk 1 Mei 1921. 

3. 1. Indien in eene gemeente de jaar
wedden der onderwijzers, die op 1 Januari 
1920 verbonden waren aan eene openbare 
Iagere school aldaar, overeenkomstig artikel 
196 der Lager Onderwijswet 1920 in eenig jaar 
door Burgemeester en Wethouders zijn vast
gesteld op een hooger bedrag, dan waarop 
•die onderwijzers krachtens den algemeenen 
maatregel van bestuur, bedoeld in artikel 30 
dier wet, aanspraak hebben, zendt het ge
meentebestuur in de maand Januari na afloop 
van dat jaar aan Onzen met de uitvoering dier 
wet belasten Minister eene opgave, volgens 
het bij dit besluit behoorend formulier : 
model II. 

2. De besturen der bijzondere lagere 
·scholen, bedoeld in het eerste lid van artikel 2 
van dit besluit, zenden in de maand Januari 
na afloop van dat jaar aan Onzen voornoem
,den Minister eene opgave, volgens het bij dit 
.besluit behoorend formulier : model III. 

Daarbij wordt, indien de eerste twee Ieden van 
evengenoemd artikel 2 toepassing hebben 
gevonden, overgelegd, de in dat artikel be
doelde, door Burgemeester en Wethouders 
onderteekende opgave. 

3. De in dit artikel bedoelde opgaven wor
den voor de eerste maal ingezonden uiterlijk 
1 Juli 1921. 

4. 1. Na ontvangst van de in artikel 3 
bedoelde opgaven en, voor zooveel de open
bare lagere scholen betre~, na de vaststelling 
der Rijksvergoeding, bedoeld in artikel 56 
der Lager Onderwijswet 1920, en voor zoo
veel de bijzondere lagere scholen betreft, na 
de vaststelling der Rijksvergoeding, bedoeld 
in artikel 97 dier wet, over het afgeloopen 
jaar, bepaalt Onze voornoemde Minister het 
bedrag van de som, bedoeld in artikel 1 onder 
b van dit besluit en doet daarvan mededeeling 
aan de Algemeene Rekenkamer, alsmede aan 
de belanghebbende gemeente- en schoolbe
sturen. 

2. De uitkeering van dat bedrag geschiedt 
binnen eene maand na. de vaststelling. 

5. Waar in dit besluit en de daarbij be
hoorende formulieren niet uitdrukkelijk van 
mannelijke onderwijzers wordt gesproken, zijn 
ook onderwijzeressen bedoeld. 

6. Dit bcsluit treedt in werking op den 
tweeden dag na dien der dagteekening van het 
Staatsblad, waarin het is geplaatst. 

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

's-Gravenhage, den 5den Mas.rt 1921. 
WILHELMINA. 

De Minister van Onderwijs, K unsten en 
w etenschappen, J. Tu. DE VISSER. 

(Uitgeg. 14 Maart 1921.) 



Model I. UPGAVE betreffende de, in verband met artikel 196 der L. 0. wer; 1920, overeenkomstig art. XI van de wet van 14 Juli 

1919 (StaatBblad n°. 493) voor het jaar 19 vast te stellen jaarwedden van het onderwijzend personeel, op 
31

1 
D;cemb~r 1~~~8 

1 

, anuari 
verbonden aan de bijzondere lagere school te 2 staande onder bestuur van gevestigd te 3 

2. 3. 4. 5. 6. 7. I Sa. I Sb. I 9. I 10. I ll. I 12. I 13. 114. 

I 
1 Slechta de onderwijzers, die den overgang van 31 December 1918 op 1 Januari 1919 in vasten dienst hebben medegemaakt, 

al dan niet aan dezelfde school, doch onder hetzelfde bestuur, behooren te worden vermeld. 
2 Gemeente, met vermelding van straat, plein of gracht' en huisnummer, waar de school is gevestigd. 
3 Naam en zetel der instelling of vereeniging onder welker bestuur de school staat. 
4 Kolom 6. De militaire diensten, bedoeld in genoemd art. 26septies, 2de lid, afzonderlijk te vermelden. 

Eveneens afzonderlijk vermelden : 
a. den tijd van verlof met . stilstand van jaarwedde, indien het verlof !anger dan een· jaar heeft ge'duurd; 
b. den tijd van verlof, hetwelk is verleend op verzoek van den onderwijzer in zijn persoonlijk belang ; 
c. den tijd, gedurende welken schorsing met inhouding van salaris heeft plaats 'gehad. 
Voor hen, die op 1 Januari van het jaar, waarvoor de opgave strekt, den 21-jarigen leeftijd nog niet hadden bereikt, den 

..... 
c.o 
t'J ..... 



jeugdaftrek, bedoeld in art. 32, l • of 2• lid, van den in kolom 1 bedoelden algemeenen maatregel van bestuur, afzonderlijk 
vermelden, b.v. 18/ 2 jaar-6/ 12 jaar jeugdaftrek = 11/ 1 jaar. • 

5 Zie kolommen ~a en Sb. Indien voor een of meer Jer hier bedoelde kinderen uit anderen hoofde kindertoelage uit 's Rijks 
kas wordt genoten, in kolom Opmerkingen te vermelden voor hoeveel kinderen, tpt welk bedrag, en uit welken hoofde. 

N.B. Kolommen 12 en 13 door het gemeentebestuur in te vullen. 
Aldus naar waarheid opgeniaakt. den 19 . 

H et bestuur der bijzondere l,agere school voonwemd, 
V oorzitter. 
Secretaris. 

Burgemeester en Wethouders van verklaren, dat de jaarwedde van ieder der in deze opgave 
vermelde onderwijzers overeenkomstig het bepaalde bij art. XI der wet van 14 Juli 1919 (Stbl. n°. 493) behoort te worden vast
gesteld op het bedrag achter ieders naam uitgetrokken in "kolom 13. 

den 19 Burgemeester. 
Secretaris. 

Behoort bij Koninklijk besluit van 5 Maart 1921 (Staatsblad n°. 171). 
Mij bekend, De Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, J. TB:. DE VISSER. 

Model II GEMEENTE: DIENSTJAAR 19 

OPGAVE d d 
.. 31 December 1919 . di b b 1 

van de jaarwedden er on erw1Jzers op 1 Januari 1920 m vasten enst ver onden aan eene open are agere 

school in de gemeente , vastgesteld overeenkomstig art. 195 der Lager Onderwijswet 1920, voor het jaar 19 

S'""!:l g}J ~ ~~ ~S-~ ' bll. A ,d',!. ,u Ao:,dfl'l Al'4-: i~ Bedrag der Onderwijzend '° :El • ., ., o..O =·,... a o ""C "" · °'a 
~ Ct'll"rj ctS b()•,....CO f:! 0,,.... 

"C ]~~~i personeel. .... a;, -~1+-1 t: ~--=~.....:.. ::, P- § P- ;i:"l o "' ~ A-~ '""§ jaarwedde i=..; s g~ :g., 
0 ~~ g"C 0 i 1 ~ -~ g ~ 1 ] f ~ ~ ol ., ol 0 ce f ce a.>""""' ., 

-~~ 
. .... ~ 

p- ~ ol"C g~ oo ea tiO...,:, A P- ~ a, .- -~ "C :ll "Cl o A A;.cr 
i : ~~ Ab'l"""I CIJ 0 0 • P< "C $.§< - § I!: vastgesteld door a..2:.s~ ol., !:J"Cl .. ~.µ~•r-4 g ,.o_ a, a, OD !!:l oi ~· i= ~d - Ato 0'48~1+-I· ~ ~cop. 

~=- den gemeenteraad .$ g g..o.; g !:l ....... I!:.,., gj-+"., o-+=> ] co • 0 .i o..,.., !'!P-o ., ..... ., 0 ., 0~ ~ ,...;a p- ·a a:,O p- ;.s· N "Cl ol A :g., :., 
~]a v66r .,..,; ~:t1 ~]r, .... 0 " l!:Al!:.£gA ~§S "'" .s rC =r Jl ., ~ ,,, .. -- ., .., g • a1:J.l " ., a "' ., • I!: 1 Januari 1919. P<., i~~~~ 

.., ., 0 bi) ., ~'""s . i'"O d~.P~ Q)I>~ 
., 0 0 

., bi) § P-"C.,., ~ I!:-~ I!: to 1!:,.0-
a,"C - ., . r.o.~ b()·s.E co ""'..o~ b()i"tj ..... .µtO ol"Cl o! A P- t, § ];? .... ·.i~l!:P- ~.; ~ §.S A ol :£ S:=l :::;, 1l ?-~ 

"'" .s.,a:s ~~ p- ~-E.s1: A i:l"Cl ol ~ O"'Or-c1"':[ce ea 1+-1 .µ r:s b. A :g ~g A "to ~ p- 0 § 
ai g § .s~ 

,,oo d ;:; o'+-la> ., ·.S a. c. 
" ~~go ~o< :Jl 

: I!: "'~., s;a d b.0&+--11,; -;:;-=~ go r~1 ~ 
j..-:_'"d I>~~ - ~~:i- "00:"C 

gJ~ bii 
-.'"4 I ~ o A . Q) ~ 0:p -~I>~~ f; §3....-1Q) ·ci ., 

~1>~=:0d . "C,.o :g .... .., p- bOQ.> s..il""'"'I 

bD-+" -~., ~ b0$ -~ -~ :s1 ~ ~J=t-e "' til· ~ "' g ., a ~ ., c;; !:l" a "' .i p- ~ a 
~~ ~-es~~f ~ JJ 6 t] j "C., "'p-1 to:g o.i -+""0-;:: "C :g t ; s1-~ § .{;I 0 

:g O ~...,,.o"' a ., o ~o JJ-~ i P..% g"C alol i;ra~l =:g ; g fg .,.~?- ·tos"C bi) Q)""d,id~ 

·a~ !!-:..2.l :~j ol a, A 
;a ~Jfi to.., >-:, g ~ g.S 

,.c '-4 o:S 0 z .., - ;.:fQ.) aS O Q) :=l ::,· I!: 00 I!: "Cl A A ~ Q.)o .; :ll~~ j bi) 
., ., ,.0 ~ bi) 

., . a-~-~ .... o - ·e,l, ~ ~""d:Ea=..µd""' 'ceQ)o:SQ) .aA o ...... A P-"Cl A .i~:::;,.S ::i"':,g..,§a A § ; $""4a$oo~~ j~~ rn g bOQ.)Q.) ..d8Q.)ta ..µd~ ..... 
~ -S~ P< ~..µ d ta b~..p"d 

<!l ~.-,"C.£ p- ol 
.., ., P<., I!: ., 

~ ~ ~~ ~ !:i I!: a·,... ~=;a-~ §~-~ > ., ol p-p:: ~ ~ p- a,"C ,.0 :::? m 0 a p- ""''s~.; < i:q < E-s AS 
1. I 2. I 3. I 4. I 5. I 6. I 7. I 8. I 9. I 10. I ll. I 12. 

I 

... 
c:t:> 
t,.:, ... 

01 

is: 
b> 
;,,.. 
~ 

~ 

N) 

00 
o;, 



d-"" 00~......... ~, • ..,:i ..,:is-. , •. ·~ ~ 1 - • , 
4) . ...., ..-1 ~ Q) 0 4)Q)Q)CD ~Q) CD_~ Q)• 

d;.::: o, 5'.: "Co, d..cl i:l,.sl 5l ~ "O~ ..C~ ,a .... ~· ,a ., . ::., w • ...., . , 
Bedrag der ~ g 

jaarwedde volgens plaatselijke verordening a~.;;- ••-eo· ........ A A "Ii< So bi)::, ~ .... 
.,9«:>o, J5.s<=l l><jfv v:fv., A...:l ~1J Sfv ~ a 

0 
0 
-"I als ontwerp inge

diend v66r, doch 
vastgesteld op of na 

1 Januari 1919. 
(In dit geval te ver
melden het bedrag, 
waarop aanspraak 

zou bestaan indien 
het ontwerp 

ongewi,jzigd ware 
vastgesteld,2 

welke van 
kracht was op 
31 December 

1918. 
(Deze kolom 

slechts dan in te 
vullen indien de 
ontwerp-veror
dening op of na 
1 J anuari 1919 

werd ingediend.) 

. ... . ... O A "<I' d "<:j • I> t. A V "O a, V "O 
§ ~ ~ Q) o· § .s ~ ~ O b bO:r ~ f g ~ ~ ~ r.0 

1-:, e ~ CD i::i ~'"O"° c:fSM ..,:, ;§,.. Q) .p p Q)~ • '"' ..c "Oa:l'<:l Aol .:£ a,O) '"'""A S..,; .,., bf) "O.c 

~ : ~ g d~ ~ ~ j J: : ~] ~ f ~ ~ ~ ~ ~ 1 g 
I> ~ ~ ~ ., "" .:£ p....c ';' ~ A t: .., .!l § .S ~ ~ 13 ~ fv <:l 
~ " ~ ,_. .S ,e g O .,... j,l] ol _£ ol "O g A bO .,9 ., I> " 
~ ~ 1> ~ "O ~~ ~ g ~ .c !!l .., o § "O :g ] .13 ~ 1l" ... -~ • 

o o l3 ol.-"I . v~ ~ v ,.c 00 ~ ;;;l ~A A 

~- ~- ~~~ ]1~ ~S ]>~~ t €,g l ~ .S] i 0 
~o 

v°' "'!;;; A o, .., 1>1-:, "CO o., o I> J:.O" bO .., ..,..; oS 
J:P~ ., .... ., g ......... ,."<I' ~~ I> :§0..cl • : o..c ~rv . ll~ "O .... .l:J 
0 • "O • bi) ;.::: 0 ., .... ~ 0) ., ol ., 0 0) I> .::, I> g ol • ls..... ., 

.s .s 
"O 

l 
to 00 0 "'~::I b.O'°di::1 a:1...-1 '"OE3(60..-t a:> .. dCDb.O d~. 0 ,.Q 

b c. bO A § A g 1-:, .S '"' : -~~ "O ,. ...,. ..cl ,_. :g ~ J;l "O ~ ~ ., o, ., "" ., 
.S ::l -., ~ bO A "<I' ~ 25 ,_. . ~ O o ~ v ., _£ • v i:l "O o ..C ,... "O ,... "O a. b. c. a. 

• bO ..,,_. • ~ bO ""'°"',,....; b~ ~,S ~ CD,-1 0 s~ ~~ ~ ~.111 ~ ~ ~ ~ • M v:::;> ,.Q,bd M .. d 

-~ l®.~tiii~~~:: -g ~"jJ~~~~s -fifi ]~~ ,:l> .... c:~~ ~: lrvf~o_~..c::9
~ ga~ -~ !~ : 

::I - ea ~ "-W--. c:13 "C o ~ ,S t! -....c I> CD ~ ..-1 '"O CD d O ,.... co . p....,.. Q) s..i - d 

~-~§~.Jl~1iJ·i§~_t11s11:]J~.s~1 ~:"45 ~!~~j~ ~-~1~1 1

1

~! 15ili i~~ ia !"; 
0 ., ., - ., "O • • 0 ., ., - ., "O ., bi) I .... ~ .... .., I> ~ ..cl- ..... ., ., w.... a 

.... 'fl l>"d d ~{'J:::.,.S .... ..cl l>"d A ~{'J :::.,.S O ~ g~ al ~E:-; ~ .;.., ~1.l [v ~25 ~g ... "O p.. ~"°.., ~ 0 ~ 
p.. ~~ i:1: ~,SO..,"d p.. [v~ c: ~.SO..,:!:? ~O) ..clO> !!""'Ji .!:l 01>"0 ~ j :;' .!:l~ ~p..~ .!:l ~o,,,,.;.13~ .!:ill :;' '9-g g 0,.... d ol E-f· ... ..,ol O > 8 ol E-! '""'° ., bi) .... [v .... c .... V :is lO"" 0 ... ili""- a- ·:is ........ ~;.!il -v :is V"' p,..... p.. 

"'I> "'lls 1 I> "'lls l I> E-! IXl E-! IXl ~ z IXl oo 00 

13, 14. 15. I 16. l 11. 18. 19. 20. I 21. ( ~ 12a.u. 

I 11 I I I I I I I I I I ,-·1 

...; 

"" 
~ 
] 
. s 
"O 

1 
I> 

f ..c 
~ 

: ., 
i 
" ~ 
& 

g 
bi) 

.9 
1l -~ 
al 
0 

E-! 

~- "126 • 

N.B. Onderwijzers, voor wie de gemeente de in art. 56 der L.O.wet 1920 bedoelde Rijksvergoeding niet ontvangt, mogen 
in deze opgave niet vermeld worden. 

1 (Zie kolom 8) Voor elk volgend dienstjaar te vermelden de juiste dagteekening waarop dat werd bereikt, 
De militaire diensten, bedoeld in art. 26septies, 2• lid, afzonderlijk te vermelden. 
Eveneens afzonderlijk vermelden : 
a. den tijd van verlof met stilstand van jaarwedde, indien het verlof ]anger dan een jaar heeft geduurd. 
b. den tijd van verlof, hetwelk is verleend op verzoek van den onderwijzer in zijn persoonlijk belang. 
c. den tijd, gedw:ende welken schorsing met inhouding van salaris heeft plaats gehad. 
Voor hen, die op 1 Januari van het jaar, waarvoor de opgave strekt, den 21-jarigen leeftijd nog niet hadden berei.kt, den 

jeugdaftrek, bedoeld in art. 32, 1° o.f 2• lid, van den in kolom 1 bedoelden algemeenen maatregel van bestuur, afzonderlijk ver-
melden b.v.: 16/ 12 jaar - •Ji, jaar jeugdaftrek = P/12 jaar. 

2 (Zie kolom 10.) Indien voor een of meer der hier bedoelde kinderen uit anderen hoofde kindertoelage uit 's Rijks kas wordt 
genoten, in kolom Toelichtingen te vermelden voor hoeveel kinderen, tot welk bedrag en uit welken hoofde. 

Aldus naar waarheid opgemaakt. 
Het gemeentebestuur van den 19 

Burgemeester. 

Behoort bij Kon. Besluit van 5 Maart 1921 (Staatsblad n°. 171). 
De Minister van Onderwi,js, Kunsten en 

Secretaris. 
Mij bekend, • 

W etenschappen, J. TH. DE VISSER 
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N.B. Onderwijzers, voor wie het bestuur de in art. 97 der L.O.wet 1920 bedoelde Rijksvergoeding niet ontvangt, mogen 
in deze opgave niet vermeld worden. 

1 Gemeente, met nadere plaatsaanduiding binnen de gemeente, waar de school staat. 
2 Na.am der instelling of vereeniging onder welker bestuur de school staat, met vermelding van de plaats, waar dat bestuur 

is gevestigd. 
N.B. (zie kolom 7). Voor elk volgend dienstjaar te vermelden de juiste dagteekening waarop dat werd bereikt. 
De militaire diensten, bedoeld in art. 26septies, 2• lid, afzonderlijk te vermelden. 
Eveneens afzonderlijk vermelden : 
a. den tijd van verlof met stilstand van jaarwedde, indien het verlof !anger dan een jaar heeft geduurd. 
b. den tijd van verlof, hetwelk is verleend op verzoek van den onderwijzer in zijn persoonlijk belang. 
c. den tijd, (!;edurende welken schorsin$ met inhouding van salaris heeft plaats gehad. 
Voor hen, die op 1 Januari van het iaar, waarvoor de opgave strekt, den 21-jarigen leeftijd nog niet hadden bereikt, den 

jeugdaftrek, bedoeld in art. 32, l• of 2° lid, van den in kolom 1 bedoelden algemeenen maatregel van bestuur, afzonderlijk 
vermelden, b.v. 16/ 12 jaar - 6/ 12 jaar jeugdaftrek = P/12 jaar. 

Aldus naar waarheid opgemaakt. 
Het bestuur der bijzondere lagere school voornoemd. 

Behoort bij Kon. Besluit van 5 Ma.art 1921 (Staatsblad n°. 171). 
De Minister van Onderwijs. K u1111ten en 

, den 

V oorzitter, 
S ecretaris. 

Mij bekend, 
W ete1111chappen, J. TH. 
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;o Maart 1921. BESLUIT tot regeling van 
vacatiegelden. S. 172. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
25 Februari 1921, n°. 2502, afdeeling Lager 
Onderwijs Algemeen ; 

Gehoord Onzen Minister van Financien 
(advies van 2 Maart 1921, n°. 146, Generale 

'The aurie); 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

met afwijking van het bepaalde in arti.kel 
.5 van Ons besluit van 19 December 1918 
(Staatsblad n°. 804a) en te rekenen van den 
dag, waarop dat besluit in werking is getreden, 
de regeling van vacatiegelden, getroffen in 
Ons besluit van 16 Mei. 1918 (Staatsblad n°. 
292), te handhaven. 

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 Onzen Minister van 
Financien en aan de Algemeene Rekenkamer. 

's-Gravenhage, den 5den Maart 1921. 
WILHELMINA. 

De Miniater van OnderwijB, Kunaten 
en w etenachappen, J. TH. DE VISSER. 

De Minister van Financien, DE VRIES. 

(Uitgeg. 18 April 1921.) 

5 Maart 1921. BESLUIT ter uitvoering van 
arti.kel 16 der wet van 9 April 1875 
(Staatsblad n°. 67) tot regeling van den 
dienst en het gebruik der spoorwegen . 
s. 173. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
-Waterstaat van 4 Februari 1921, La. L, afdee
ling Spoorwegen ; 

Gelet op arti.kel 16 der wet van 9 April 1875 
-(Staatsblad n°. 67), laatstelijk gewijzigd bij de 
wet van 9 Juli 1915 (Staatsblad n°. 321); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
22 Februari 1921, no. 27) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
.noemden Minister van 3 Maart 1921, n°. 362, 
.afdeeling Spoorwegen ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Met intrekking van het Koninklijk besluit 

·van 9 Juli 1876 (Staat .. blad n°. 160), gewijzigd 
bij Koninklijk besluit van 28 October 1?92 
,(Staatsblad n°. 239), te bepalen : 

Eenig artikel. 
Tot het geven van het bevel tot staking van 

-een spoorwegdienst zijn bevoegd : 

de Raad van Toezicht op de Spoorwegdien
sten: 

de leden van dien Raad, ieder afzonderlijk ; 
de rijksingenieurs voor het stoomwezen der 

spoorwegdiensten, wanneer dadelijke staking 
van den dienst in het belang der openbare 
veiligheid gevorderd wordt door den toestand 
van het rollend materieel in het algemeen van 
spoorwegdiensten, waarop hun meer bepa.a.ld 
het toezicht is opgedragen ; 

de rijksinspecteurs der spoorwegdiensten, 
ieder voor zooveel aangaat den spoorweg of 
het gedeelte daarvan, waarover hem het dage
lijksch toezicht is opgedragen, wanneer dade
lijke staking van den dienst in het belang der 
openbare veiligheid wordt gevorderd door den 
toestand van den weg, de kunstwerken of de 
seinen. 

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

's-Gravenhage, den 5den Maart 1921. 
WILHELMINA. 

De Miniater van Waterstaat, 
A. A. H. w. Komo. 

(Uitgeg. 24 Maart 1921.) 

5 Maart 1921. 8ESLUIT -~ot wijziging van het 
Koninklijk besluit van 11 Mei 1911 
(Staatsblad n°. 125) tot regeling van het 
algemeen toezicht op de spoorwegdiensten. 
s. 174. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 4 Februari 1921, L 'l.. L, afdee
ling Spoorwegen ; 

Gelet op arti.kel 10 der wet van 9 April 187 5 
(Staatsblad n°. 67), laatstelijk gewijzigd bij de 
wet van 9 Juli 1915 (Staatsblad n°. 321); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
22 Februari 1921, n°. 27) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 3 Maart 1921, n°. 362, 
afdeeling Spoorwegen ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
het Koninklijk besluit van 11 Mei 1911 

(Staatsblad n°. 125) te wijzigen als volgt: 
1 °. Arti.kel 5 wordt · aldus gelezen : 
,,De leden van den Raad mogen geen andere 

betrekkingen waarnemen dan met toestem
ming van Onzen Minister van Waterstaat." 

20. De arti.kelen 28 en 32 verve.lien. 
3°. Het eerste lid van arti.kel 33 wordt ge

lezen als volgt: 
,, Onder den Raad kunnen worden aange-
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·steld rijksingenieurs voor de spoorwegen, 
.adjunct-ingenieurs, technische ambtenaren en 
opzichters in algemeenen dienst". 

4°_ Het vierde lid van artikel 33 vervalt. 
5°. Het eerste lid van artikel 34 wordt ge

,lezen a\s volgt : 
,,Voor de rijksingenieurs voor de spoorwegen 

. en de opzichters in algemeenen dienst worden 
door den Raad instructien vastgesteld " 

6°. Artikel 36 wordt gelezen als volgt : 
,,Met het dagelijksch toezicht op het rollend 

,materieel en op de tot de spoorwegen behoo-
,rende electrische inrichtingen, dienende tot 
beweegkracht op en tot de beveiliging van de 
Bpoorwegen, zijn belast rijksingenieurs, onder
scheidenlijk voor het stoomwezen en voor de 
electrische inrichtingen der spoorwegdiensten. 

Ten aanzien van de tramwegen, bedoeld in 
artikel 1, eerste lid, letter b, der Locaalspoor
.en Tramwegwet, zal dit toezicht ook kunnen 
worden opgedragen aan de ambtenaren, be
doeld in artikel 37, eerste lid." 

7°. Artikel 37 wordt gelezen als volgt : 
,,Met het dagelijksch toezicht op de uitoefe

ning der spoorwegdiensten in hun geheelen 
omvang, op het onderhoud van de spoorwegen 
•en van wat daartoe behoort, alsmede op de 
uitvoering van werken op in exploitatie zijnde 
spoorwegen, zijn belast rijksinspecteurs der 
spoorwegdiensten. 

,,Het gedeelte van het dagelijksch toezicht, 
waarmede de rijksingenieurs voor de spoor
.wegen en de opzichters in algemeenen dienst 
mede zijn belast, wordt bij hunne instructie 
-omschreven." 

8°. Artikel 38 wordt gelezen als volgt: 
,,Met het dagelijksch toezicht op de midde

ien om de eerste hulp aan gekwetsten te ver
leenen en hen te vervoeren, zijn belast genees

. kundige rijksinspeoteurs der spoorwegdiensten_" 
9°. Het tweede lid van artikel 39 wordt 

gelezen als volgt : 
,,In bijzondere gevallen kan door Ons aan 

de in artikel 36, eerste lid, bedoelde ingenieurs 
de rang van rijkshoofdingenieur worden toe
gekend." 

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

's-Gravenhage, den 5den Maart 1921. 
WILHELMINA. 

De Minister van W aterstaat, 
A. A. H. W. KoNIG. 

(Uitgeg. 24 Maart 1921.) 

7 Maart 1921. BESLUIT, houdende machti
ging tot uitgifte van schatkistbiljetten en 
schatkistpromessen volgens de Wet van 
4 April 1870 (Staatsblad n°. 62), laatste
lijk gewijzigd bij die van 15 Juli 1912 
(Staatsblad n°. 240) en de Wet van 5 
December 1881 (Staatsblad n°. 185). S. 175 . 

7 Maart 1921. WETTEN, houdende naturali
satie van: 

Ewald August Didlaukis, geboren te Broich
M ulheim a/d Ruhr (Pruisen) den 29 Au
gustus 1877, tandtechnicus, wonende te 
Bloemendaal, prov. Noordholland. S. 176. 

Anna Maria Frederica Dielwart, weduwe 
van Heinrich Joseph Koster, geboren te 
Delft (Zuidholland) den 3 December 1860, 
zonder beroep, wonende te Delft, provincie 
Zuidholland en Gerhard Joseph Koster, 
geboren te Delft (Zuidholland) den 21 
Februari 1899, marconist, wonende te 
Delft, provincie Zuidholland. S. 177. 

Johann Laurenz Doble, geboren te Silhach 
(Pruisen) den 16den Juni 1855, koopman, 
wonende te Ter-Apel, gemeente Vlagtwedde, 
provincie Groningen en Harmannus Jo
hannes Doble, geboren te Onstwedde (Gro
ningen) den 18 Augustus 1897, koopman, 
wonende te Ter-Apel, gemeente Vlagt
wedde, provincie Groningen. S. 178. 

Constantinus Desire Dons, geboren te Beiren
drecht (Belgie) den 18 Juni 1879, arbeider, 
wonende te Beirendrecht, Belgie. S. 179. 

Jakob Maria Alfred Dorsemagen, geboren 
te Wezel (Pruisen) den 5 October 1877, 
steenfabrikant, wonende te Nijmegen, 
provincie Gelderland .. S. 180. 

Christian Dovermann, geboren te Kohlscheid 
(Pruisen) den 9 Februari 1882, electri
cien, wonende te Kerlcrade, provincie 
Limburg. S. 181. 

Bernhard Heinrich Drahmann, geboren te 
Damme (Oldenburg) den 19 Juli 1865, 
winkelier, wonende te A1nsterdam, prov. 
Noordholland, Catharina Johanna Maria 
Drahmann, geboren te A1nsterdam (Noord
holland) den 8 Januari 1897, winkeljuf

frouw, wonende te A1nsterdam, provincie 
Noordholland en Maria Martha Agnes 
Drahmann, geboren te A1nsterdam (Noord
lwlland) den 11 Mei 1899, winkeljuffrouw, 
wonende te A1nsterdam, provincie Noord
lwlland. S. 182. 

Robert Diinnwald, geboren te Elherfeld 
(Pruisen) den 27 September 1864, schoen
winkelier, wonende te 's-Heerenberg, ge-

16 
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meente Bergh, provincie Gelderland. S. 183. 
Jean Lucien Theodore Duys, geboren t e 

liUik (Beu;ie) den 12 Juni 1876, opzichter 
van den grooten bazaar, wonende te liUik 
(Belgie). S. 184. 

Alfred Jean Joseph van Eeden, geborei:: te 
Sint-Jans-Molenbeek (Beu;ie) den 23 Fe
bruari 1877, ijzerdraaier, wonende te 
Schaerbeek (Beu;ie). S. 185. 

Christiana Augusta Eichhorn, geboren te 
Utrecht (Utrecht) den 15 October 1897, 
sohrijfster, wonende te Utrecht, provincie 
Utrecht. S. 186. 

Johann Joseph Ekken, geboren te Aken 
(Pruisen) den 13 Juni 1883, werkman, 
wonende te Aken (Pruisen). S. 187. 
Gera.rdus Catharinus Eldering, geboren te 
Bloemendaal (Noordholland) den 22 Maart 
1869, bloermst, wonende te Overveen, ge
meente Bloernendaal, provincie Noord
holland. S. 188. 

Sammie Elkan, geboren te Albany ( Vereenigde 
Staten van Amerika) den 21 Februari 1868, 
diamantbewerker, wonende te Borgerhoui 
(Belgie). S. 189. 

Jean Henri Guillaume Gilles Van Ess, ge
boren te St. Amand (Belgie den 1 Maart 
1869, tuinier, wonende te Aken (Pruisen). 
s. 190. 

Heinrich Gerhard Evers, geboren te EUen 
(Pruisen) den 30 Ma.art 1882, arbeider, 
wonende te Elten (Pruisen). S. 191. 

Heinrich Emerich Falke, geboren te Ober
kirchen (Pruisen) den 18 Mei 1860, handels
reiziger, wonende te Leiden, provincie 
Zuidholland. en Franziskus Hendrikus 
Nicolaas Falke, geboren te Leiden (Zuid
lwlland) den 5 December 1898, winkel
bediende, wonende te Eindlwven, provincie 
Noordbrabant. S. 192. 

Johann Wilhelm Evers, geboren te EUen 
(Pruisen) den 13 October 1879, metselaar, 
wonende te Elten (Pruisen). S. 193. 

Peter J oseph Feither, geboren te Worm, 
gemeente Merkstein (Pruisen), den 10 Mei 
1864, metselaar, wonende te Kerkrade, 
provincie Limburg. S. 194. 

Maria Magdalena Felis, weduwe van Franz 
Eduard Liihrer, geboren te Vleuten ( Utrecht) 
den 9 April 1860, zonder beroep, wonende 
te Utrecht, provincie Utrecht. S. 195. 

Franz Wilhelm Finken, geboren te Neuheim 
(Pruisen) den 27 Juli 1874, coupeur, 
wonende te Rijswijk, provincie Zuidholland. 
s. 196. 

Margareta Elisabeth Fleerkamp, geboren te 

Lahn )Pruisen) den 21 Mei 1870, zonder 
beroep, wonende te W inschoten, provincie 
Groningen. S. 197. 

Matthias Fleuren, geboren te N ergena, 
gemeente Kessel (Pruisen) den 20 Sep
tember 1855, landbouwer, wonende t e
Ottersum, provincie Limburg. S. 198. 

Hermann Heinrich Johannes Forster, gebo
ren te Westerholte (Pruisen) den 15 De
cember 1876, magazijnchef, wonende te. 
Nijmegen, provincie Gelderland. S. 199. 

Jakob Franssen, geboren te Aken (Pruisen} 
den 28 Juni 1870, opzichter, wonende te
Aken (Pruisen). S. 200. 

Friedrich Hubert August Maria Frantzen, 
geboren te Klee/ (Pruisen) den 25 Maart. 
1858, ka.ntoorbediende, wonende te Am
sterdam, provincie Noordholland, August . 
Maria Hugo Frantzen, geboren te Amster
dam (Noordholland) den 15 Augustus 1898, 
magazijnbediende, wonende te Amsterdam, 
provincie Noordholland en Maria Augusta. 
Frantzen, geboren te Amsterdam (Noord
holland) den 1 September 1899, kantoor
bediende, wonende te Am terdam, provinc:ie
Noordholland. S. 201. 

Peter Frantzen, geboren te Aken (Pruisen) 
den 10 September 1874, arbeider, wonende
te Aken (Pruisen). S. 202. 

Ulfert Freese, geboren te Emden (Pruisen) 
den 3 Juli 1858, bouwkundige, wonende 
te Amsterdam, pi;ov. Noordholland, Auguste
Leopoldine Freese, geboren te Amsterdam. 
(Noordlwlland) den 7 Januari 1896, tijdelijk 
schrijfster a.an de Gemeentelijke Electri
citeitswerken van Amsterdam, wonende 
te Amsterdam, provincie Noordholland. 
Hilka. Freese, geboren te Amsterdam. 
(Noordholland) den 14 September 1897, 
Rijkstelegrafiste, wonende te Amsterdam, · 
provincie Noordholland en Helene Chris
tiane Freese, geboren te Amsterdam. 
(Noordholland) den 6 October 1898, schrijf
ster a.an de Rijksverzekeringsbank, wonen
de te Amsterdam, provincie Noordholland. 
s. 203. 

Henri Andre Joseph Genot, geboren te liUik
(Belgie) den 23 Juni 1899, mijnwerker-, 
wonende te Maastriclu, provincie Lim
bi,rg. S. 204. 

Margaretha Elisabeth Gertsch, weduwe van_ 
Johann Wilhelm Derks, geboren te Duis
burg (Pruisen) den 19 Ma.art 1887, zonder 
beroep, wonende te Heerlen, provincie 
Limburg. S. 205. 

August Gilgens, geboren te Dortmund (Prui--
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sen) den 22 Mei 1857, bediende, wonende 
te Eilendorf-Aken (Pruisen). S. 206. 

Herman Hubert Fran9ois Louis Gitsels, ge
boren te Venlo (Limburg) den 1 Augustus 
1871, vischkoopman, wonende te Luik 
(Belgie). S .. 207. 

Franz Elias Albert Glaser, geboren te Hanau 
(Pruisen) den 15 September 1883, procu
ratiehouder, wonende te Tandjong Poera 
(Neder/,andsch-Indie). S. 208. 

George Gabriel Goldberg, geboren te Grauz 
(Pruisen) den 27 Juli 1865, fabrikant, 
wonende te Amsterdam, provincie Noord
hol/,and. S. 209. 

Jean Antoine Goldewijk, geboren te Parijs 
(Frankrijk) den 31 Augustus 1882, diamant
slijper, wonende te Le P erreux (Frankrijk) . 
s. 210. 

Clementius Augustus Joannes Baptista Gon
dry, geboren te Antwerpen (Belgie) den 29 
April 1876, tijdelijk ambtenaar bij het 
Departement van Binnenlandsch Bestuur, 
wonende te Batavia (Ned.-Indie). S. 211. 

Marie Rosalie Marthe Gonnissen, geboren 
te Luik (Belgie) den 5 April 1885, huis
houdster, wonende te Luik (Belgie). S. 212. 

Emil Griebel, geboren te Arnstadt (Schwarz
burg-Sondershausen) den 11 December 1872 
fourier, wonende te K endangan, Neder
/,andsch-Indie. S. 213. 

Carl Friedrich Gronemeijer, geboren te Elber
feld (Pruisen) den 20 October 1838, eme
ritus predikant, wonende te Utrecht, pro
vincie Utrecht. S. 214. 

Johann Hermann Friedrich Grote, geboren 
te Lage (Oldenburg) den 13 Februari 1867, 
winkelier, wonende te Bussum, provincie 
Noordhol/,and. S. 215. 

Georges Charles Guermonprez, geboren te 
Kortrijk (Belgie) den 26 Mei 1885, directeur 
van publieke werken, wonende te Helmond, 
provincie Noorabrabant. S. 216. 

Louis Joseph Giilpen, geboren te Neutraal
Moresnet, den 17 Augustus 1865, mijn
werker, wonende te K erkrade, provincie 
Limburg. S. 217. 

Carl Priedrich Haal, geboren te Galcar 
(Pruisen) den 28 Januari 1874, koopman, 
wonende te Zutphen, provincie Gelder/,and. 
s. 218. 

Adrianus Van Haeren, geboren te Weelde 
(Belgie) den 12 Maart 1870, zeilmaker, 
wonende te Tilburg, provincie Noorabra
bant. S. 219. 

Peter Johann Halmans, geboren te Wemb 
(Pruisen) den 17 Januari 1871, banket-

bakker, wonende te Venlo, provincie 
Limburg. S. 220. 

Johannes J oseph Hambiickers, geboren te 
Aken (Pruisen,) den 1 December 1878, 
spekslager, wonende te Bressoux (Belgie). 
s. 221. 

Ernst Ha=er, geboren te Nieuwer-Amstel 
(Noordhol/,and) den 11 November 1893, 
arts, wonende te Amsterdam, provincie 
Noordhol/,and. S. 222. 

Leonard Hansen, geboren te Schmalbroich 
(Pruisen) den 13 Februari 1875, machinist, 
wonende te K empen (Pruisen). S. 223. 

Moritz Hartmann, geboren te Linz (Pruisen) 
den 25 October 1847, zonder beroep, wo
nende te Amsterdam, provincie Noord
hol/,and. S. 224. 

Ernst Edmund Haubrich, geboren te Rotter
dam (Zuidhol/,and) den 9 December 1893, 
student, wonende te Amsterdam, provincie 
Noordhol/,and. S. 225. 

7 Maart 1921. ARREST van den Hoogen Raad. 
De bepaling van art. 380 onder 1 der 

Invaliditeitswet moet aldus worden opge
vat, dat evenveel geldboeten moeten wor
den opgelegd, als er kalenderweken zijn, 
waarover de werkgever zijne verplichting 
niet is nagekomen en wel ieder1> boete tot 
een maximum van ten hoogste f 3. 

De Kantonrechter oordeelt derhalve over 
deze overtreding als rechter in hoogste 
ins tan tie. 

(Invaliditeitswet art. 380.) 

Voorzitter: Mr. A. J. L. Nijpels. 

Raden : Mrs. H. Hesse, H . M. A. Savelberg, 
Jhr. E. A. E. van Meeuwen en B. Ort. 

A. A. baron v. d. B. t. V., requirant van 
cassatie tegen een vonnis van de Arr. -Rechtbank 
te Rotterdam van 23 December 1920, waarbij 
in hooger beroep behoudens ten aanzien van 
de daarbij aan het bewezene gegeven qualifi.. 
ea.tie en van de opgelegde straffen is bevestigd 
een vonnis van het Kantongerecht te Brielle 

· van den 22 September 1920, bij welk vonnis 
requirant ter zake van het als werkgever niet 
voldoen aan eene hem krachtens de Invalidi
t eitswet opgelegde verplichting betreffende de 
beta.ling van premien voor een arbeider ge
durende 18 kalenderweken, met toepassing 
van art . 380 van de Invaliditeitswet en van 
art. 23 Sr., is veroordeeld tot achttien geldboeten 
van drie gulden, bij gebreke van beta.ling tG 

vervangen door hechtenis van twee dagen voor 

16' 
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elke boete, zijnde bij voormeld vonnis der 
Rechtbank met vernietiging van het vonnis 
van het Kantongerecht ten aanzien van 
bovenvermelde punten het bewezene gaqualifi
ceerd : als werkgever niet voldoen aan een 
hem bij de Invaliditeitswet opgelegde verplich
ting betreffende de betaling van premien 
voor een arbeider ,,en requirant veroordeeld 
tot een geldboete van zeven en twintig gulden, 
bij gebreke van betaling te vervangen door 
een hechtenis voor den tijd va.n achttien 
dagen; 

Conclusie van den Advocaad-Generaal Mr. 
Tak. 

De Kantonrechter te Brielle verklaarde op 
22 September 1920 ten aanzien van requirant 
wettig en overtuigend bewezen : ,.dat hij te 
Brielle van 3 December 1919 tot en met 6 April 
1920, zijnde gedurende 18 kalenderweken, 
elken Vrijdag vanaf l½ uur namiddags tot 
ongeveer 8 uur des namidda.gs en elken Zater
dag van af 1 ½ uur namiddags tot ongeveer 
8 uur namiddags als werkgever in zijn dienst 
heeft gehad tegen een loon van f 0.75 per 
halven dag met den kost, Neeltje Weltevrede, 
geboren 25 September 1898 te Brielle, tot het 
verrichten van huishoudelijken arbeid ten 
behoeve van zijn huishouden en vermelde 
Neeltje Weltevrede dit loon op verschillende 
tijdstippen of zelf of door haar zuster Dirkje 

1

. 

Weltevrede, die gedurende dien tijd bij hem 
als dienstbode in dienst was, heeft doen uit - l 
betalen, zonder voor haar de ingevolge de ' 
Invaliditeitswet over bedoelde Kalenderweken 
verschuldigde premien, zijnde 50 cent premie 
per week, te hebben betaald." 

Ofschoon de Arrondissements- Rechtbank te 1 

Rotterdam op 23 December jl. deze beslissing ,. 
in zooverre bevestigde, verschilde zij met den 
Kantonrechter va.n meening omtrent de quali
ficatie en de stra.f. Immers terwijl de la.atste 
het bewezen verklaa.rde benoemde als : ,,Het 
als werkgever niet voldoen aan een hem krach
tens de Invaliditeitswet opgelegde verplich
ting betreffende de beta.ling van premien voor 
een arbeider gedurende 18 kalenderweken,' 
,,en deswege requirant veroordeelde in achttien 
geldboeten van drie gulden subsidiair twee 
dagen hechtenis voor elke boete, legde de 
R echtbank twee dagen hechtenis voor elke 
boete, legde de Rechtbank hem eene geldboete 
op van 27 gulden, bij wanbetaling te vervangen 
door eene hechtenisstraf van achttien dagen 
wegens : ,,Als werkgever niet voldoen aan 
een hem bij de Invaliditeitswet opgelegde 

verplichting betreffende de beta.ling van pre
mien voor een arbeider." 

Ik meen, dat het vonnis der Rechtbank moet 
worden vernietigd en dat het hooger beroep 
van requirant en het Openbaar Ministerie niet
ontvankelijk behoort te worden verklaard. 

Art. 366 toch zegt, dat in zegels voor elke 
verzekerde moet worden betaald, zoolang niet 
beta.ling in geld is voorgeschreven, hetgeen niet 
is geschied. Deze bet a.ling behoort krachtens 
art. 199 plaats te -rinden bij de uitbetaling van 
het loon, onderwerpelijk dus wekelijks. V oldoet 
de werkgever hieraan niet, dan overtreedt hij 
art. 380 en hij doet dit evenzooveel malen als 
hij weken in verzuim blijft. Req uirant pleegde 
derhalve achttien overtredingen, die krachten~ 
laatstgenoemd voorschrift elk met eene geld
boete van hoogstens drie gulden moeten worden 
gestraft. 

W aar nu art. 44 alinea 2 der Wet op de sa
menstelling der Regterlijke Magt en het Beleid 
der Justitie in dergelijke gevallen den Kanton
rechter in hoogste instantie laat oordeelen en 
hooger beroep zijner uitspraken uitsluit, 
concludeer ik tot vernietiging van het bestreden 
vonnis en voorts, dat Uw Raad, ten principale 
rechtdoende, het hooger beroep van requi
rant en het Openbaar Ministerie niet-ontvanke
lijk zal verklaren. 

De Hooge Raad, enz. ; 

Gehoord het verslag van den Raadsheer 
Jhr. van Meeuwen ; 

Gezien enz. ; 
O., dat noch bij de aanteekening van het 

beroep, noch binnen den in art. 358 van het 
Wetboek van Strafvordering voorschreven 
termijn door of vanwege den requirant eenige 
gronden voor dat beroep zijn aangevoerd ; 

dat wel ter griffie van den Hoogen Raad 
der Nederla.nden is ingekomen eene door re
quirant onderteekende schriftuur, doch op dit 
st uk als zijnde te laat ingekomen, geen acht 
kan geslagen worden. 

0. evenwel a.mbtshalve ; 
dat bij de inleidende dagvaarding aan requi

rant was telastegelegd, dat enz. (zie concl. 
Adv.-Gen.); 

dat de Kantonrechter met qualificatie en 
stra.foplegging gelijk aan het hoofd dezes is 
vermeld, deze feiten bewezen heeft verkla.ard 
met dien verstande, dat de bedoelde Neeltje 
Weltevrede gedurende 18 Kalenderweken in 
dienst van den requirant is geweest en da.t 
haar het loon of door den requirant of door 
diens dienstbode werd uitbetaald ; 
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dat binnen den door de wet aangegeven 
termijn de requirant en de Ambtenaar van het 
Openbaar Ministerie bij het Kantongerecht 
tegen dit vonnis in hooger beroep zijn gekomen; · 

dat de Rechtbank, deze zaak voor hooger I 
beroep vatbaar oordeelend, behalve ten aan
zien van de qualificatie en de opgelegde straffen 
dit vonnis heeft bevestigd, hebbende zij te 
dien aanzien beslist gelijk hierboven is vermeld; 

dat de Rechtbank echter ten onrechte deze 
zaak voor hooger beroep vatbaar hee~ geoor
deeld; 

dat toch de feiten, waarvoor requirant 
terecht stond, zijn strafbaar gesteld bij art. 380 
onder 1 der Invaliditeitswet, waarbij als straf 
tegen het niet nakomen van dedaarinomschre 
ven verplichting een geldboete wordt bedreigd 
van ten hoogste f 3 voor elke kalenderweek 
of voor elk gedeelte eener kalenderweek, 
waarover deze verplichting niet is nagekomen ; 

dat deze bepaling aldus moet opgevat worden, 
dat evenzooveel boeten moeten opgelegd worden 

Rechtdoende enz. ; 
Verklaart het door den requirant en den 

ambtenaar van het Openbaar Ministerie bij 
het Kantongerecht te Brielle tegen het in 
deze zaak door dat Kantongerecht den 22sten 
September 1920 gewezen vonnis ingestelde 
hooger beroep niet-ontvankelijk. (N. J .) 

7 JJfaart 1921. ARREST van den Hoogen Raad, 
Wanneer de bij art. 271 Gemeentewet 

bedoelde overtrecling gepleegd is ten aan
zien eener nog niet verschuldigde belast;ng , 
moet de bekl. tot het minimum der in 
art. 272 genoemde boete worden veroor
decld. 

(Gemeentewet art. 271 ). 

Voorzitter 
.fhr. Mr. W. H. de Savornin Lohman. 

Raden: Mrs. H. Hesse, H. M. A. Savelberg, 
J hr. P. L. van Meeuwen en B. Ort. 

als er kalenderweken zijn, waarover de werk- De Officier van Justitie bij de Arr.-Recht
gever zijn- verplichting niet is nagekomen, bank te Dordrecht, requirant van cassatie 
en we! iedere boete tot een bedrag van ten , tegen een vonnis van die Rechtbank van 17 
hoogste f 3 ; f December 1920, waarbij A. C. d. A., werd 

dat deze uitleg niet alleen in overeenstem- 1 schulclig verklaard aan : ,,overtrecling ter: zake 
ming is met den tekst van het artikel, doch van plaatselijke bela ting", en met toepassing 
ook met hetgeen naar aanleiding daarvan in de van artikel 23 der Verordening op de heffing 
memorie van toelichting voorkomt ; van een hoofdelijken omslag in de gemeente 

dat immers de Regeering daarin opmerkt Kedichem, vastgesteld 17 December 1919/ 
(Handelingen 1910/11 n°. 258, 3 biz. 110) 18 Juni 1920, goedgekeurd bij Koninklijk 
,,Verzuimen van verschillende kalenderweken Besluit van 13 Augustus 1920 n°. 7, de ar
leveren afzonderlijke overtreclingen op. Blijft I tikelen 271 en 272 der Gemeentewet, artikelen 
een werkgever in gebreke voor 10 werklieden I 25 der wet van 15 April 1886 (S. 64), 91, 23 Sr., 
over 10 weken de premie te betalen, dan , veroordeeld tot eene geldboete van vijf gulden 
worden 100 boeten opgelegd. Betaalt hij om I en eene vervangende hechtenis van vijf dagen. 
de drie maanden het loon en moet hij dan 
over 13 weken premien betalen voor den 
werkman, dan begaat hij, indien hij dit ver
zuimt, evenzooveel overtreclingen als er ka
lenderweken zijn, waarover hij geen premie 
betaalt ;" 

dat dus tegen de aan requirant telastegeleg
de verzuimen geen hooger straf is bedreigd dan 
een geldboete van f 3 voor ieder verzuim, 
zoodat tegen een op die telastelegging steunende 
veroordeeling geen hooger beroep openstaat 
en de Rechtbank door dit beroep ontvankelijk 
te oordeelen, heeft geschonden artt. 228 van 
het Wetboek van Strafvordering in verb.and 
met art. 14 van de Wet op de Rechterlijke 
Organisatie : 

Vernietigt het in deze zaak gewezen vonnis 
van de Arrondissements-Rechtbank te Rotter-
dam van den 23 December 1920; 

Conclusie van den Advocaat-Generaal Mr. 
Tak. 

Op 17 December 1920 verklaarde de Arr.
Rechtbank te Dordrecht ten aanzien van 
gerequireerde met cliens schuld daaraan wettig 
en overtuigend bewezen : 

,,dat hij te Kedichem, nadat hem op 18 
September 1920, ingevolge art. 23 der Ver
ordening op de hefll.ng van een hoofdelijken 
omslag in de gemeente Kedichem, vastge
steld 17 December 1919/18 Juni 1920, goed
gekeurd bij Koninklijk Besluit van 13 Augustus 
1920, No. 7, cen beschrijvingsbiljet voor het 
belastingjaar 1920 was uitgereikt, dat beschrij 
vingsbiljet niet binnen den in voormeld artike l 
gestelden termijn van 20 dagen, na de uit
reiking naar waarheid h9eft ingevuld en onder• 
teekend". 
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Zij q ualificeerde dit bewezene als : ,, Over
treding ter zake van plaatselijke belasting" 
(arrest Hoogen Raad 22 October 1906, W. 8447) 
en legde deswege eene geldboete op van vijf 
gulden, bij wanbetaling te vervangen door 
eene hechtenisstraf van vijf dagen, daarbij 
overwegende : 

,,dat, al moge der Recht bank uit het gehouden 
onderzoek gebleken zijn, dat de beklaagde 
voor het dienstjaar 1920 in den hoofdelijken 
omslag der gemeente Kedichem is aange
slagen voor eene belastingsom, groot f 138.07, d., 
Rechtbank niettemin van oordeel is, dat de 
beklaagde ten deze veroordeeld behoort te 
worden tot de bij artikel 272 der Gemeentewet 
genoemde minste boete van vijf gulden, omdat 
de overtreding niet is gepleegd met betrekking 
tot eene al reeds verschuldigde belasting". 

Tegen deze uitspraak verzet zich de Officier 
van Justitie bij tijdig ingediende Memorie 
ter ondersteuning van zijn beroep als eenig 
middel stellend : ,,Schending of verkeerde toe
passing van artikel 272 der Gemeentewet, 
doordien de Rechtbank den beklaagde schuldig 
verklarendeaanhethem bij dagvaarding telaste
gelegde, hem niet heeft veroordeeld tot de tegen 
dat feit bij artikel 272 der Gemeentewet be
dreigde straf, zijnde het dubbele der verschul
digde belasting, in casu f 276.14". 

De toelichting bevat eene herhaling van 
Prof. Oppenheim's meening, neergelegd in 
zijn standaardwerk (I, 4• druk, blz. 755 vlg.) 
en zegt in aansluiting daaraan, dat in het stelsel 
der Rechtbank slechts een ontslag van rechts
vervolging had gepast en dat, waar dit systeem 
in strijd is met de werkelijkheid, oplegging 
eener boete gelijk aan de dubbele belasting 
had behooren te geschieden. 

Daartegenover nu staat de leer van Uwen 
Raad, o. a. te vinden in de arresten van 4 
Juni 1877, W. 4137, 29 October 1877, W. 
4183, 16 October 1893, W. 6412 en 9 October 
1905", W. 8281, en voor en na door alle rechts
colleges gevolgd, ten bewijze waarvan ik mij 
mag beroepen op de in de conclusie van den 
toenmaligen Advocaat-Generaal van Maanen 
aangehaalde jurisprudentie, waarbij wordt 
uitgegaan van de onderstelling, dat ontduiking 
en overtreding in artikel 271 Gemeentewet 
twee verschillende strafwaardige begrippen 
zijn en dat overtreding, waarbij het opzet 
ontbreekt, met het minimum der bedreigde 
boete kan vergolden worden. 

Mijnerzijds ondersteun ik dat gevoelen. 
Ik kan mij niet denken, dat de wetgever het 
niet invullen van biljetten of het niet doen 

van aangifte ongestraft heeft gelaten in ver
band met de daaruit voortvloeiende gevolgen, 
t<;>t welke conclusie men immers zou moeten 
komen, daar alsdan nog van geen verschuldig
de belasting de rede is. 

Bovendien wat stelt artikel 271 der Ge
meentewet strafbaar? Overtreding van een 
plaatselijk belastinggebod. Dat gebod nu 
wordt gevonden in artikel 23 der Kedichemsche 
verordening en a.ls straf daarop past enkel de 
aangegeven minimum boete, omdat nog geen 
belastingschuld bestaat en derhalve verdub
beling daarvan is ·uitgesloten. 

Ik concludeer mitsdien tot verwerping van 
het beroep. 

De Hooge Raad, enz. ; 

Gehoord het verslag van den Raadsheer Ort ; 
0., dat a.an den beklaagde, t hans gerequi-

reerde, bij inleidende dagvaarding is telaste
gelegd, dat enz. (zie concl. Adv.- Gen.); 

dat dit feit, alsmede beklaagdes schuld daar
aan, bij het bestreden vonnis wettig en over
tuigend is bewezen verklaard, met qualificatie 
en strafoplegging a.ls voormeld ; 

dat de Rechtbank daarbij overwoog, dat al 
moge haar uit het gehouden onderzoek ge
bleken zijn, dat de beklaagde voor het dienst 
jaar 1920 in den hoofdelijken omslag der ge
meente Kedichem is aangeslagen voor een 
belastingsom groot f 138.07 zij niettemin van 
oordeel is, dat de beklaagde ten deze veroor
deeld behoort te worden tot de bij artikel 272 
der Gemeentewet genoemde minste boete van 
vijf gulden, omdat de overtreding niet is ge
pleegd met betrekking tot eene alreeds ver
schuldigde belasting ; 

0 ., ten aanzien van het middel van cassatie : 
dat ter ondersteuning daarvan is aangevoerd, 

dat artikel 172 der Gemeentewet t egen de 
overtreding vermeld in artikel 171 dier wet, als 
eenige straf bedreigt : eene boete, gelijk a.an 
het dubbele der verschuldigde belasting met 
een minimum van £ 5, waaruit volgt, dat 
indien geen belasting verschuldigd is, ook geen 
straf is bedreigd, zoodat, waar de R echtbank 
aannam, dat de overtreding niet is gepleegd 
met betrekking tot eene alreeds verschuldigde 
belasting, zij op grond, dat het feit niet straf
baar is, den beklaagde had moeten ontslaan 
van a.lie rechtsvervolging ; 

dat echter het vereischte, dat de overtreding 
gepleegd moet zijn met betrekking tot eene 
alreeds verschuldigde belasting, in voormelde 
artikelen niet is te lezen, vermits in artikel 
172 alleen wordt gesproken van het dubb<ile 
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d er verschuldigde belasting, zoodat waar, I 
gelijk hier, blijkt, dat de belasting verschuldigd 
was, het dubbele der belasting als boete moet 
worden opgelegd ; 

0. hieromtrent : 
dat het telaste van den gerequireerde be

wezen verklaard feit, bestaande in het nalaten 
van eene bij de plaatselijke verordening op 
de heffing van een hoofdelijken omslag voor
geschreven formaliteit, namelijk : het voren
vermeld niet invullen en onderteekenen van 
bet beschrijvingsbiljet, in den zin van artikel 
271 dev Gemeentewet, gelijk dit geldt v66r het 
:in werking treden der wet van 30 December 
1920 (S. 923), niet oplevert eene ontduiking 
van plaatselijke belasting, .maar eene over
treding ter zake van plaatselijke belasting, 
welke niet is begaan met betrekking tot eene 
toen reeds verschuldigde belasting ; 

dat onder overtreding ter zake van plaatse
lijke belasting moet worden verstaan alles wat, 
zonder dat de belasting wordt ontdoken, in 
strijd met de plaatselijke verordeningen op 
de in vordering der plaatselijke belastingen 
wordt gedaan of nagelaten ; 

dat bij artikel 271 der Gemeentewet, be
halve ontduiking, ook overtreding ter zak~ 
van plaatselijke belastingen met geldboete 
werd bedreigd, zoodat het met dit artikel in 
een onafscheidelijk verband staande destijds 
g ~ldende artikel 272 dier wet, de hoegrootheid 
,der boete bepalende, zoowel op de in hE)t voor
.afgaand artikel strafbaar verklaarde overtreding 
.als op de ontduiking van plaatselijke belas
tingen toepasselijk was ; 

dat nu bij artikel 272, naar gelang de be
trekking van de schuldig verklaarde personen, 
als boete werd bedreigd het zesdubbele, vier
dubbele en dubbele der verschuldigde belasting, 
,doch tevens a.ls minste bedrag voor ieder geval 
-een bepaalde som, zoodat bij eene andere over
treding dan ontduiking van belasting,waarbij van 
verschuldigde belasting geen sprake is, bij ont
-stentenis van een bepaalden grondslag, niet 
-eene boete ten bedrage van voormelde meer-
vouden der belasting kon worden opgelegd, 
maar wel eene boete tot het in eene bepaalde 
som uitgedrukte minste bedrag ; 

dat, vermits het minste ,bedrag ten aanzien 
van den gerequireerde volgens het derde lid 
van meergenoemd artikel 272 bedroeg vijf 
gulden, de Rechtbank, door het be_wezen feit 
strafbaar te verklaren en den gerequireerde 
te veroordeelen tot eene geldboete van dat 
bedrag, dit artikel met juistheid heeft toege
_past en het middel derhalve is ongegrond; 

Verw.erpt het beroep. (N. J.} 

8 Maart 1921. BESLUIT tot aanvulling van 
het laatstP-liJk bij Koninklijk besluit van 
23 Februari 1916 (St.aatsbT,ad no. 79) ge
wijzigde Koninklijk besluit van 27 April 
1877 (Staatsblad n°. 87), waarbij de in de 
artilrnlen 131, 137 en 141 der hooger 
onderwijswet bedoelde examens en pro
motii'n zijn vastgesteld. S. 226. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderw~js, Kunsten en Wetenschappen van 
31 J anuari 1921, n°. 357/3, afdeeling Hooger 
Onderwijs; 

Gelet op de artikelen 131, 137 en 141 der 
hoogeronderwijswet ; 

Gczien de adviezen van ieder der Sena.ten 
der Rijksuniversiteiten; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
22 Februari 1921, n°. 26) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen 
voornoemden Minister van 5 Ma.art 1921, 
n°. 729, afdeeling Hooger Onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 

.Eenig artikel. 
Aan artikel 18 van het laatstelijk bij Ons 

besluit van 23 F ebruari 1916 (Staatsblad n°.' 79) 
gewijzigde Koninklijk besluit van 27 April 1877 
(StaatsbT,ad n°. 87), waarbij de in de artikelen 
131, 137 en 141 der hoogeronderwijswet be
doelde examens en promotien zijn vastgesteld, 
worden toegevoegd een tweede en een derde lid, 
luidende, als volgt: 

.,De faculteit of, bij publieke promoties, 
de senaat, is bevoegd vrij stelling te geven 
van de verplichting tot het doen drukken 
van het proefschrift in zijn geheel of voor een 
gedeelte ; in dit geval wordt het proefschrift 
of het niet gedrukte gedeelte daarvan ver
menigvuldigd op anclere, door fac11lteit of 'le•1aat 
aangegeven wijze. 

De faculteit is op voorstel van den promotor 
bevoegd goed to keuren, dat, indien dedoctoran
dus a.Ileen op stellingen wenscht te promoveeren, 
in bij zondere gevallen die stellingen op eene 
andere wijze dan door den druk worden ver
menigvuldigd." 

Onze Minister van Onclerwijs, Kunsten on 
Wotenschappen is bela,st met de uitvoering van 
dit besluit, hetwelk in het Staatsblad 7,a,l worden 
geplaatst en waarvan afschrift zal worden 
ge7,onden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 8sten Maart 192-1. 
WILHELMINA. 

De Minister van Onderwijs, Kunsten en 
w etenschappen, J. TH. DE VISSER. 

( Uitgeg. 29 Maart 1921.) 
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8 Maart 1921. BESLUIT tot wijziging en I De jongelieden, vervangen door: De jonge 
aanvulling van het besluit van 28 Juni lieden in Indie. 
1918 (Staatsb"lad n°. 435), houdende regelen In artikel 4 wordt het slot van de bepaling-
omtrent de beschikbaarstelling van beur- onder b gelezen : 
zen ten behoeve van Indische jongelieden een en antler ter beoordeeling van den Gou
voor hunne verdere studie in Nederland. verneur-Genera.al va.n Nederlandsch-Indie of 
S. 2~ 7. van Onzen Minister van Kolonien, al na.a.r gela.ng· 

WIJ WILHELMINA, ENZ. de beurs in Indie of in Nederland wordt toe-
Op de voordracht van Onzen Minister van gekend. 

Kolonien, van 4 Ma.art 1921, 5de Afdeeling, Aan hetzelfde artikel wordt als tweede en 
n°. 70 ; derde lid toegevoegd : 

Hebben goedgevonden en verstaan : Indien mocht blijken, dat de inkomsten van 
Art. I . Ons besluit van 28 Juni 1918 (Ned£.r- den betrokkene dan wel die zijner ouders of 

landsch Staauib"lad n°. 435, Indi8ch Staauiblad wettelijke verzorgers niet naar waarheid zijn 
n°. 747) wordt gewijzigd en aangevuld als opgegeven, of indien de geldelijke omsta.ndig-
volgt : heden van den betrokkene da.n wel die zijner 

Artikel 1 wordt gelezen : ouders of wetteLijke verzorgers na de toekenning 
Ter gedeeltelijke bestrijding hunner studie- van de beurs dermate gunstiger zijn geworden, 

kosten kunnen, tot een bedrag van ten hoogste dat eene tegemoetkoming in de studiekosten 
f 800 per persoon en per jaar, uit de geldmidde- niet !anger noodig is, wordt de beurs ingetrokken. 
len van Nederlandsch-Indie beurzen worden [ In het eerste der bij het vorige lid genoemde· 
verleend aan jongelieden, Nederlandsche onder- gevallen is bovendien terugbetaling verplicht. 
danen, die de studie aan eene der Nederlandsche van hetgeen krachtens de toekenning der beurs 
universiteiten of hoogescholen wenschen te genoten is. 
ondernemen na hetzij in Nederlandsch-Indie, Artikel 5 wordt gelezen: 
hetzij - terwijl hunne ouders of wettelijke ver- De voor de toepassing van deze regeling 
zorgers in Nederland8ch-Indie gevestigd waren I noodige voorschriften worden door Onzen 
of na hun verblijf aldaar tijdeLijk in Nederland Minister van Kolonien of den Gouverneur
vertoefden - in Nederland een examengetuig- Generaal vastgesteld al naar gelang zij in 
schrift te hebben verworven, dat hun tot de \ Nederland of in Indie moeten worden toegepast. 
studie en de exa.mens a.an universiteit of hooge- I Art. II. Dit besluit brengt geen verandering 
school toegang geeft, of die, in het bezit van in de rechten, aan reeds verleende beurzen. 
het getuigschrift van eindexamen eeqer hoo- verbonden. 
gere burgerschool met vijfjarigen leergang of Art. III. Dit besluit treedt in werking met 
daarmede gelijkgesteld diploma, vooraf nog den dag van afkondiging en werkt, behoudens, 
het bij de artikelen 12 en 13 der Hooger-Onder- het bepaalde bij artikel II, terug tot 1 Januari 
wijswet bedoelde examen wenschen af te leggen. 1921. 

De Gouverneur-Generaal van Nederlandsch - Onze Minister van Kolonien is belast met 
Indie verleent de beurzen a.an hen, die daar de uitvoering van dit besluit, da.t in het Staaui
te lande het voor de verdere studie in Neder- b"lad zal worden geplaatst en waarvan afschrift. 
land vereischte examengetuigschrift hebben zal worden gezonden aan de Algemeene Reken
verworven. Overigens worden zij verleend I kamer. 
door Onzen Minister van Kolonien. 's-Gravenhage, den 8sten Maart 1921. 

Behoudens gevallen van b:ijzonderen aard, ! WILHEL:tYIINA. 
ter beoordeeling van den Gouverneur-Generaal, ! De Minister van Ko/.onien, DE GRAAFF-
worden voor _het ondernemen van een studie, I (Uitgeg. 5 April 1921.) 
waartoe ook m Nederlandsch-Indie de gelegen
heid is opengesteld, a.an jongelieden daar te 
lande geen beurzen voor studie in N ederland 
verleend. 

In artikel 2 worden de woorden : 
Elke beurs wordt voor een door den Gouver- 1 

neur-Generaal van Nederwndsch-Indie te bepa.
len termijn toegekend, 

vervangen door : Elke beurs wordt voor 
een daarbij te bepalen termijn verleend. 

In artikel 3 worden de woorden : 

8 Maart 1921. BESLUIT, houdende vaststel-
ling van eene regaling van de pensioenen 
van de officieren van het Koninklijk 
Koloniaal Militair Invalidenhuis op Bron
beek, ,;le Commissarissen van Afmonstering 
te Amsterdam en Rotterdam, alsmede van 
de beambten en werklieden van genoemd 
Invalidenhuis, de Koloniale Reserve en, 
de Commissaria.ten van Afmonstering te
Amsterdam en Rotterdam. S. 228, 
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WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Overwegende, dat het wenschelijk is: 
1°. in de bij Ons besluit van 16 November 

1918 (Staatsb/,ad n°. 596), vastgestelde regeling 
van de pensioenen van een gedeelte van het 
personeel van het Koninklijk Koloniaal Mili
tair Invalidenhuis op Bronbeek, de Koloniale 
Reserve en de Commissariaten van Afmonste
ring te Amsterdam en Rotterdam, zooals deze 
is gewijzigd bij Ons besluit van 14 Juli 1919 
(Staatsb/,ad n°. 489), op te nemen de officieren 
verbonden aan genoemd Invalidenhuis en de 
Commissarissen van Afmonstering te Amster
dam en Rotterdam ; 

2°. in verband hiermede voornoemde rege
ling opnieuw vast te stellen : 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Kokinien van 9 Februari 1921, 8ste afdeeling 
n°. 53; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
d en 22sten Februari 1921, n°. 31) ;. 

Gezien het nader rapport van Onzen Minister 
van Kolonien van 4 Maart 1921, 8ste afdeeling 
n°. 15; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Onder intrekking van Onze voornoemde be

sluiten te bepalen : 
Art. 1. 1. De officieren, verbonden aan 

het Koninklijk Koloniaal Militair Invaliden
huis op Bronbeek, de Commissarissen van 
Afmonstering te Amsterdam en Rotterdam, 
alsmede de onder het genot van jaarwedden, 
toelagen, week- of dagloon ten laste van de 
Indische geldmiddelen aan : 

a. voornoemd Invalidenhuis ; 
b. de Koloniale Reserve ; 
c. de Commissariaten van AfmonsteriQ.g te 

Amsterdam en Rotterdam; 
verbonden beambten en werklieden, voor 

zoover zij niet behooren tot de verpleegden in 
de onder a bedoelde inrichting, hebben na 
bekomen eervol ontslag als zoodanig aanspraak 
op pensioen t en laste van de begrooting van 
Nederlarul.sch-lndie, ook voor den diensttijd, 
dien zij bij het in werking treden van dit besluit 
reeds bij genoemde inrichtingen hebben vervuld; 

de officieren, de huismeester en de gediplo
meerde verplegers en verpleegsters van het 
Koninklijk Kolonia.al Militair Invalidenhuis 
op Bronbeek en de Commissarissen van Afmon
stering te Amsterdam en Rotterdam volgens de 
bepalingen der ,,Burgerlijke Pensioenwet", 
behoudens de in dit besluit te vermelden af
wijkingen; 

de overigen volgens de bepalingen der wet 
van 18 Juli 1890 (Staatsblad n°. 109) ; 

zooals die beide wetten gewijzigd zijn ew 
later zullen gewijzigd worden . 

2. De weduwen en kinderen van de beamb
ten en werklieden, op wie laatstgenoemde wet 
van toepassing is, hebben in het bij artikel 17 
daarvan aangewezen geval, aanspraak op het 
pensioen of den onderstand in de tweede af. 
deeling van die wet toegekend aan de weduwen 
en kinderen der geemployeerden , werklieden en 
bedienden op daggeld werkzaam bij de inrich
tingen van 's Rijks zee- en landmacht. 

2. 1. De bijdragen overeenkomstig het 
bepaalde bij artikel 19 van de ,,Burgerlijke 
Pensioenwet" geheven van de officieren, den 
huismeester en de gediplomeerde verplegers 
en verpleegsters van het Koninklijk Koloniaal 
Militair Invalidenhuis op Bronbeek en de 
Commissarissen van Afmonstering te Amster
dam en Rotterdam, worden opgenomen en ver
antwoord onder de middelen en inkomsten der 
begrooting van Ne<J,erlarul.sch-lndie. 

2. De bijdragen worden op de bij de eerste 
aanstelling verkregen wedde in de eerste tien, 
op elke latere verhooging van de wedde in 
de eerste vier jaren, telkens tot een gelijk 
gedeelte ingehouden . 

3. 1. De pensioenen en onderstanden in dit 
besluit bedoeld, worden door Ons yerleend op 
de voordracht van Onzen Minister van Kolonien. 

2. Van de gronden waarop de toekenning 
berust wordt in het betrekkelijk besluit mel
ding gemaakt. 

3. Bij de begrooting van Nederlarul.sch
lndie wordt aan de Staten-Generaal mededee
ling gedaan van de pensioenen, die sedert de 
indiening der vorige begrooting zijn verleend. 

4. De lijst waarbij dit geschiedt bevat de 
gegevens in artikel 27 der wet van 18 Juli 1890 
(Staatsblad n°. 109) vermeld. 

4. Dit besluit treedt in werking op den twee
den dag na de dagteekening van het Staatsb/,ad 
waarin het is geplaatst en werkt terug, voor 
wat betreft de beambten en werklieden van 
de in artikel 1 genoemde instellingen, tot 7 
December 1918. 

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 Onzen Minister van 
Financien, aan den Raad van State en aan de 
Algemeene Rekenkamer. 

's-Gravenhage, den 8sten Maart 1921. 
WILHELMINA. 

De Minister van Kolonien, DE GRAAFF: 

(Uitgeg. 4 April 1921.) 
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8 Maart 1921. BESLUIT, houdende vaststel
ling van eene regeling van de pensioenen 
van weduwen en weezen van officieren 
van het Koninklijk Kolon.aal Militair 
Invalidenhuis op Bronbeek, van Commis
sarissen van Afmonstering te Amsterdam 
en Rotterdam, alsmede van beambten en 
werklieden van genoemd Invalidenhuis, 
de Koloniale Reserve en de Commissari
aten van Afmonstering te Amsterdam en 
Rotterdam. S. 229. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Overwegende, dat het wenschelijk is: 
1°. in de bij Ons besluit van 16 November 

1918 (Staatablad n°. 697) vastgestelde regeling 
van de pensioenen van weduwen en weezen van 
een gedeelte van het personeel van het Konink
;Hjk Koloniaal Militair Invalidenhuis op Bron
beek, de K oloniale Reserve en de Commissari
aten van Afmonstering te A,nsterdam en Rot
terdam op te nemen de weduwen en weezen 
van officieren, verbonden aan genoemd Invali
denhuis en van Commissarissen van Afrnon
stering te Amsfe,·dam en Rotterdam ; 

2°. in verband hiermede voornoemde rege
ling opnieu w vast te stellen ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Kolonien van 9 Februari 1921, s~te afd., n•. 63; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
den 22sten Februari 1921, n°. 31) ; 

Gezien het nuder rapport van Onzen Minis
ter van Koloniea, van 4 Maart 1921, 8ste af
deeliag, n°. 16; 

Hebbea goedgevoaden ea verstaan : 
Onder intrekking van Ons voornoernd besluit 

te bepalen : 
Art. 1. Ten laste van de begrooting van 

Nederlandsch-Indie wordt aan de weduwen ea 
weezen van officieren en gepcnsiouneerde offi
cieren van het Koninklijk Koloniaal Militair 
lnvalidenhuis op Bronbeek, van Commissarissen 
en gepensionneerde Cornmissarissen van afmon

·stering te Amsterdam en Rotterdam, alsrnede 
van bearnbten en werklieden en gepension

·neorde beambten en werklieden van : 
a. voornoernd Invalidenbuis ; 
b. de Koloniale Reserve ; 
c. de Comrnissariaten van Afruonstering te 

.Amsterdam en Rotterdam, · 
peasioen verleend, wat betreft de officieren, 

den huisrneester en de gediplomcerde verple
gers en verpleegsters van de onder a bedoelde 
inrichtiag en de Comrnissaris~en van Afmon
stering te Amsterdam en Rotterdam, op de voet 
van de bepalingen der ,."weduwenwet voor de 
Ambtenaren 1890", wat de overigen betreft op 

den voet van de bepalingen der ,, Weduwenwet 
voor de Rijkswerklieden 1914", zooals die beide 
wetten gewijzigd zijn en later zullen gewijzigd 
worden ; een en antler behoudens de in dit be
sluit te vermelden afwijkingea. 

2. lndien de weduwen en kinderen van de 
in lartikel I bedoelde personen, aan wie pen
siofin zou moeten worden verleend op de voet 
va de bepalingen vau de ,,Weduwenwet vbor 
de Rijkswerklieden 1914", verkecren in het bij 
ar ikel 17 van de wet van 18 Juli 1890 (Staats
bl d n•. 109) aaugewezen geval, bebben zij al
le n dan aanspraak op pensioen volgens deze 
la tste wet iadien dit meer bedraagt dan het 
p nsioen berekend overeenkomstig de bepalin -
g n van de eerstgenoemde wet. 

3. Onder ,,offider~n", ,.Comrnissarissea van 
A rnonstering", ,,beambten" en ,,werklieden" 
van de in artikel 1 bedoelde inrichtingen warden 
verstaaa zij, die daarbij als zoodanig werkzaarn 
zijn met het vooruitzicht op pensioen voor zich 
zelven volgens de daaromtrent . krachtens Ons 
besluit van heden n°. ;!9 (Staa tsblad n•. 2!18) 
geldende bepalingen ; onder ,,gepensionneerde" 
oflicierea, Comrnissarissen van Afmonstering, 
beam bten en werklieden zij, die na het in werking 
treden van dit besluit volgens laatstbedoelde 
bepalingen in bet genot van pensioen zijn ge
steld. 

4. De bijdragen voor de bij dit besluit be
doelde weduwen- en weezenpensioeaen worden 
opgenornen en verantwoord onder de middelen 
en inkomsten der beg rooting van N ederlandsch
Indie. 

5. (1) De pensioenen worden door Ons toe
gekend op de voordracht van Onzen Minister 
van. Koloniea, aan wien de aanvragen om 
pensioen met de daarvoor noodige stukken 
worden ingezonden. 

(2) Van de bepalingen, op grond waarvan 
een pensioen wordt verleend, wordt in Ons 
besluit tot toekcnuing van het pensioea melding 
gernaakt. 

(3) Bij de indiening van de ontwerpen van 

1 wet tot vaststellin~ der begrooting van Neder
, landsch-Indie wordt aan de Statea-Generaal 
mededeeling gedaan v,m pensioenen, die sedert 
de indiening dervorige begrooting zija verleend, 
met opgave van de bepalingea welke aan de 
toekeaaing ten grondslag liggen . 

6. Onze Minister van Kolonien beschikt om
trent alles wat op de voldoening van de bij
dragen voor en op de betaling van de pensi
oenen betrekking heeft. 

7. Dit besluit treedt in werking op den 
tweeden dag na de dagteekening van het 
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Btaatsblad waarin bet is geplaatst en werki 
terug, voor wat betreft de beambten en werk
iieden van de in artikel 1 genoemde instellingen 
tot 7 December 1918. 

8. Aan de weduwen en weezen van : 
a. beam bten en werklieden in den zin van 

dit besluit, die na 23 October Hll6, docb v66r 
7 December 1918 en 

b. van offiei eren en commissari ssen van af. 
monstering als vorenbedoeld, d;e na 19 Dec. 
1919, docb v66r bet in werking trede~ van 
dit besluit, zijn overleden, wordt toegekend 
bet pensioen waarop zij aan spraak zouden heb. 
ben, indien bet overlijden had plaats_gebad op 
<len dag waarop dit besluit in werking treedt. 

Onze Minister van Kolonien is belast met 
d e uitvoering van dit besluit, dat in bet 
Staatsblc,d zal worden geplaatst en waarvan 
afscbrift zal worden gezonden aan Onzen 
Minister van Financien, aan den Raad van 
State en aan de Algemeene Rekenkamer. 

's-Gravenbage, den 8st en Ma rt 1921. 
WILHELMINA. 

De M inister van Kownien, DE G RAAFF. 

( Uitgeg. 7 April 1921.) 

8 Maart 1921. BESLUIT, boudende : 
1°. verbooging van de eigen en weduwen

en weezenpensioenen van : 
a. de werklieden van bet Koloniaai 

Eta blissement te Amsterdam en 
b. de officieren, verbonden aan b et 

Koninklijk Koloniaal Militair Invaliden
buis op Bronbeek, de Commissarissen van 
Afmonstering te Amsterdam en Rotterdam 
en de beambten en werklieden van voor
n oemd Invalidenhuis, de Koloniale Reserve 
en de Comm ssariaten van Afmonstering 
t e Amsterdam en Rotterdam; 

2°. t oepasselijk verklaring op bet onder 
1 °. b. genoemd personeel van de bepalingen 
krachtens welke aan bet burgerpersoneel 
in Rijks dienst vergoedingen worden t oe
gekend tot gedeeltelijke of geheele resti
tut ie van de door hen verschuldigde kor
tingen en bijdragen voor eigen en weduwen
en weezenpensioen . S. 2~0. 

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

Kolonien van 9 F ebruari 1921, 8ste afdeeling, 
n°. 53; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
22 Februari 1921 n°. 31); 

Gezien bet nader m pport van Onzen Minister 
van Kolonien van 4 Maart 1921, 8ste afdeeling 
no. 15; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Art. 1. De krachtens Onze besluiten van 

8 Augustus 1910 (Staatsbl,ad n°. 252), van 13 
October 1917 (Staatsbl,ad n°. 602) en van 16 
November 1918 (Staatsbl,ad n°. 596 en 597), 
woals deze zijn gewij zigd, ten laste van de be
grooting van Nederl,andsch-Indie reeds toege
kende - voor wover nog niet vervallen - of 
nog toe t e kennen pensioenen en onderstanden 
worden, gerekend van 1 J anuari 1920, verboogd 
overeenkomstig de bepalingen van de wet van 
29 Mei 1920 (Staatsbl,ad n°. 283). 

2. De bestaande of nog in bet leven te 
roepen bepalingen krachtens welke aan bet 
burgerpersoneel in Rijksdienst· vergoedingen 
worden t oegekend t ot gedeeltelijke of gebeele 
restitutie van de bedragen, die bet ingevolge 
de ,,Burgerlijke Pensioenwet", de ,,Weduwen
wet voor de ambtenaren 1890" en de ,,Wedu
wenwet voor de Rijkswerklieden 1914" ver 
schuldigd is wegens korting voor eigen pensioen 
en bijdragen voor weduwen - en weezenpen
sioen worden van den datum van in werking 
treden dier bepalingen af, van t oepassing ver
klaard op de officieren van bet Koninklijk 
Koloniaal Militair Invalidenbuis op Bronbeek, 
de Commissarissen van Afmonst ering te Am
sterdam en Rotterdam en de beambten en werk
lieden van voornoemd Invalidenbuis, de Kolo
niale Reserve en de Commissariaten van Af. 
monstering te Amsterdam en Rotterdam, die 
op grond van Onze besluiten van 16 November 
1918 (Staatsbl,ad n°. 596 en 597), zooals deze 
zijn of zullen worden gewijzigd, overeenkomstig 
de bepalingen van voornoemde wetten aan
spraak hebben op eigen pensioen en op pensioen 
voor hunne weduwen en weezen. 

3. De uit dit besluit voortvloeiende uit
gaven komen ten laste van bet late Hoofdstuk 
der begrooting van Nederl,andsch-Indie. 

Onze Minister van Kolonien is belast met 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk in bet 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan Onzen 
Minister van Financien, den Raad van State 
en de Algemeene Rekenkamer. 

's-Gravenhage, den 8sten Maart 1921. 
WILHELMINA. 

De Minister van K ownien, DE GRAAFF. 

(Uitgeg. 4 April 1921.) 

8 Maart 1921. WETTEN, houdende naturali
satie van: 

Lievin Eduard J erome Haverland, geboren 
te Aardenburg (Zeel,and) den 3 Juli 1899, 
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bierbrouwer, wonende te Aardenburg, 
provincie Zeeland. S. 231. 

Theodor Franz Wilhelm Heiligers, geboren 
te RotthaUBen (Pruisen) den 14 Juni 1878, 
mijnwerker, wonende te Gelsenkirchen 
(Pruisen) . S 232. 

Franz Heimes, geboren te Grafschaft (Pruisenl 
den 25 Februari 1859, koopman, wonende 
te Leeuwarden, provincie Friesland en 
Kasper Franciskus Carolus Heimes, ge
boren te Huizum, gemeente Leeuwardera
deel (Friesland) den 8 September 1898, 
koopman, wonende te Leeuwarden, pro
vincie Friesland. S. 233. 

Wilhelm Leonard Heinen, geboren te Holt
haUBen (Pruisen) den 8 September 1876, 
landbouwer, wonende te Ubach over Worms, 
provincie Limburg. S. 234. 

Hubert Hendriks, geboren te Vetschau, ge
meente Laurensberg (Pruisen) den 26 Oc
tober 1884, landbouwer, wonende te Rich
terich (Pruisen) . S. 235. 

Max Dittmar Henkel, geboren te Gassel 
(Pruisen) den 31 Maart 1879, wetenschap
pelijk assistent aan 'sRijks Prentenkabinet , 
wonende te Amsterdam, provincie Noord
holland. S. 236. 

Carl Ludwig Arnold Herbe1·ich, geboren te 
Gaub (He,..qsen-Nassau) den 14 November 
1873, procuratiehouder , wonende te 's-Gra
venhage, provincie Zuidholland. S. 237. 

Georg Erich Herkner, geboren te Gubem 
(Pruisen) den 30 November 1888, koop
man, wonende te Deventer, provincie 
Overijssel. S. 238. 

J ohann Gangolph Hermanns, geboren te 
Schleiden (Pruisen) den 31 J anuari 1867, 
landbouwer, wonende te Posterholt, pro
vincie Limburg, Maria Gertrudis Hermans, 
geboren te Posterholt (Limburg) den 20 
Mei 1897, landbouwster, wonende te 
Posterholt, provincie Limburg en Maria 
Elisabeth Hermans, geboren te Poster
holt (Limburg) den 19 Juni 1898, land
bouwster, wonende te Posterholt, provin
cie Limburg. S. 239. 

Karl Gustav Arvid Hernmarck, geboren te 
R iga (Letland) den 30 J anuari/11 Februari 
1868, zonder beroep, wonende te Riga 
(Letland). s. 240. 

Sigmund Herzberg, geboren te Hannover 
(Pruisen) den 3 Februari 1882, koopman, 
wonende te Amsterdam, provincie Noord
holland. s. 241. 

Salomon Hess, geboren te Bunde (Pruisen) 
den 8 l\faart 1873, koopman, wonende te 
Wilmersdorfj-Berlijn (Pruisen). S. 242. 

Gustav Adolph Heubel, geboren te Goslar 
(Pruisen) den 30 September 1875, bankier, 
wonende te HilverBUm, provincie Noord
holland. S. 243. 

Heinrich Henschen, geboren te Go.slar (Prui
sen) den 12 Maart 1881, fabrieksarbeider, 
wonende te Goslar (Pruisen). S. 244. 

Gerardus Heynen, geboren te Swalmen _ 
(Limburg) den 1 September 1876, kantoor- . 
bediende, wonende te 's-GravenlW,ge, pro
vincie Zuidholland. S. 245. 

J ohannes H bbeln, geboren te Kleinenberg 
(Pruisen ) den 11 Mei 1874, koopman, 
wonende te Amsterdam, provincie Noord,
holland. S. 246. 

Anton J oseph Hinzen, geboren t e Herzogen
rath (Pruisen) den 14 Mei 1867, horloge
maker, wonende te Kerkrade, provincie 
Limburg. S. 247. 

Henrica Hirsch, weduwe van Jacob Lely
veld, geboren te Antwerpen (Belgie) den 
2 September 1867, zonder beroep, wonende 
te Antwerpen (Belgie). S. 248. 

Jan ten Hof, geboren te Wildervank (Gro
ningen) den 19 Juni 1868, landbouwer, 
wonende t e Borgercompagnie, gemeente 
V eendam, provincie Geoningen. S. 249. 

Carl Gustav Rommenhi:>ller , geboren te 
Geldern (Pruisen) den 16 Maart 1853, 
industrieel, wonende te Rotterdam, pro
vincie Zui,dholla7!,d. S. 250. 

Hermann Wilhelm Franz van Laak, geboren 
te Rheinberg (Pruisen) den 23 Aug. 1866, 
Roomsch Katholiek priester, wonende te 
Hulsberg, provincie Limburg. S. 251. 

Caspar Heinrich Miele, geboren te Warendar f 
(Pruisen) den 23 Juli 1860, industrieel, 
wonende t e Amsterdam, provinoie Noord
holland. S. 252. ~ 

Theodor Rudolph Holtmann, geboren te 
Werlte (Pruisen) den 29 December 1887, 
Roomsch-Katholiek Priester, wonende te 
Utrecht, provincie Utrecht. S. 253. 

Alfons Alois Maria Hubert, geborcn te 
W urzburg (Beiercn) den 24 Januari 1885, 
procuratiehouder, wonende te Tilburg, 
provincie Noordbrabant. S. 254. 

Wilhelm Anton Caspar Hunkemi:iller, ge
boren te Warendorf (Pruisen) den 12 Febru
ari 1858, koopman, wonende ta Amster
dam, provincie Noordholland. S. 255. 

Hubert Peter Paul Huppcrmanns, geboren 
te Neutraal-Moresnet den 20 Juni 1888, 
slotenmaker, wonende te Neutraal-Mores
net. S. 256. 

Theodor Hubert Franz Wilhelm Husmann, 
geboren te Bardenberg (Pruisen) den 4 
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December 1863,, directeur der Domaniale 
Mijnen, wonende te Kerkrade, provincie 
Limburg. S. 257. 

J ohann Hermann In der Rieden, geboren 
te BorringhaU8en, gemeente Damme (Ol
denburg) den 5 Juli 1872, winkelchef, 
wonende te Amsterdam, provincie Noard
holland. S. 258. 

Helena Jacobs, geboren te Gent (Be/,gie) den 
4 Januari 1875, zonder beroep, wonende 
t e Gent (Belgie). S. 259. 

Rachel J acobs, geboren te Gent ( Bel,gie) den 
20 April 1872, zonder beroep, wonende 
te Gent (Be/,gie). S. 260. 

10 Maart 1921. Wet tot vaststelling van het 
zesde hoofdstuk der 8taat8begrooting voor 
het dienstjaar 1921. S. 263. 

Bij deze wet wordt het Vlde hoofdstuk der 
begrooting van Staatsuitgaven voor het dienst
jaar 1921, betreffende het Departement van 
Marine, vastgesteld, zooals hierna verkort 
volgt: 
Iste AFD, Militaire uitgaven. 

Actieve zeemacbt. 
1e Onderafd. Kosten van beheer 

en administratie . • • . • • • f 1,175,258 
:.ie Onderafd. Materieel der zee-

macht en van 's Rijks werven, 
maritieme etablissementen en 
inrichtingen. • . • • . . • • 23,329,964 

8 Maart 1921. MISSIVE van den Minister van 38 Onderafd. Personeel der zee-
Buitenlandsche Zaken aa,n de Commissa- macht . . . . . . . • . . . 12,062,893 
rissen der Koningin betreffende af11:ifte van 48 Onderafd. Pensioenen, onder-
gunstpaspoorten . standen, wachtgelden, enz. . • 6,253,647 

Herbaaldelijk komt het voor, dat niet-Neder-
landers, die in het bezit wensch~n t,e worden f 42,821,762 
gesteld van een zoogenaamd gunst,paspoort, 
zioh daartoe aan mijn Departement vervoegen, 
nadat de betrokken gem.-secretarie, waartoe 
zij zich terecht ter ,erkrijgiog van het paspoort 
hebben gewend, hen spoedsbalve naar mijn 
Departement heeft verwezen. Dit heeft aan
leiding gegeven tot misbruiken. 

Ik zou er prijs op stellen, indien U de burge
meesters in Uwe provincie wilde uitnoodigen 
maatregelen te nemen, opdat eene zoodanige 
verwijzing naar mijn Departement niet meer 
plaate hebbe. Ter bevordering van den goe
den gang van zaken is het gewenscht, dat alle 
paspoort-aanvragen langs den regelmatigen 
weg worden bebandeld. Indien in een bijzon
der geval grcote spoed vereischt is, zoo zouden 
de betrokken gemeentesecretarie en Uwe pro
vinciale griffie bij de behandeling van de aan
vrage daarmede rekening kunnen houden. 

(Gem.-Stem.) 

9 Maart 1921. BESLUIT, houdende bepaling 
van den datum, waarop de wet op de Ka
mers van Koopbandel 1920 (Slaatsblad no. 
152) in werking zal treden. S. 261. 

Bepaald op 15 Maart 1921. 

9 Maart 1921. BESLUIT, bepalende het tijdstip 
van inwerkingtreding van de gewijzigde 
handelsregisterwet (Staatsblad 1920, no. 
151). s. 262. 

Bepaald op 15 J1arirt 1921. 

28 AFD, Niet-militaire uigaven. 
Loodswezen, betonning, beba• 
kening, verlichting en hydro
graphie. 

1e Onderafd. Loodswezen, beton
ning, bebakening en verlich-
ting ...•.•.••.••• 

28 Onderafd. Hydrographie . • . 
39 Ouderafd. Pensioenen, onder

st11nden , wachtgeldeu, enz . .• 

8,537,148 
222,059 

623,723 

f 11,382,930 
3• AFD. Onvoorziet1e uitgaven ti0,000 

Totaal van het VIde hoofdstuk. f 5:.!,264,692 

10 Maart 1921. BESLUIT tot aanvulling van 
het besluit van 17 Augustus 1920 (Staats
blad n°. 711), houdende vaststelling van 
het aantal, de gebieden en de zetels der 
Kamers van Koophandel en Fabrieken. 
s. 264. 

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

Landbouw, Nijverbeid en Handel van 7 Maart 
1921, n°. 3691, afdeeling Handel; 

Gezien artikel 1, tweede lid, der Wet op de 
Kamers van Koophandel 1920 (Staatsblad 
n°. 152); 

Gezien Ons besluit van 17 Augustus 1920 
(8taat8blad n°. 711) ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen, dat in artikel 2 van Ons aange

haald besluit, sub 2 aan de opsomming der ge-
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meenten, uitmakende het gebied der Kamer van 
Koophandel en Fabrieken voor Groningen, 
de naam der gemeente Uithuizen en sub 20 aan 
de opsomming der gemeenten, uitmakende het 
gebied der Kamer van Koophandel en Fa
brieken voor de Zeeuwsche eilanden, de naam 
der gemeente W e:mel,dinge wordt toegevoegd. 

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

's-Gravenhage, den l0den Ma.art 1921. 
WILHELMINA. 

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

( Uitgeg. 22 Maart 1921.) 

10 Maart 1921. BESLUIT, houdende nadere 
bepa.lingen omtrent het verleenen van 
teruggaaf van accijns bij uitvoer van 
alcoholhoudende goederen. S. 265. 

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

Financien, van 16 Februari 1921, no. 99, 
Accijnzen; 

Gezien artikel lb der wet van 18 Juli 1904 
(Staatsblad n°. 190 ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
1 Maart 1921, n°. 22) ; 

Gezien het nader rapport va~ Onzen voor
noemden Minister van 5 Maart 1921, n°. 73, 
Accijnzen; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bcpalen: 
Art. 1. In het eerste lid van artikel 1 van Ons 

besluit van 15 Maart 1910 (Staatsblad no. 86 ), 
]aatstelijk gewijzigd bij dat van 9 September 
1919 (Staatsblad n°. 561), wordt voor de woor
den ,,wordt teruggaaf" gelezen: wordt, beh ou
dens het in artikel 2 bepaalde, teruggaaf. 

2. Achter artikel 1 van Ons voormeld be
sluit van 15 Ma-art 1910 wordt als artikel Ibis 
het volgende opgenomen : 

De in het vorig artikel bedoelde t eruggaaf 
wordt tot de helit beperkt voor reuk- en toilet
waters die ,methylaethylketon bevatten. 

In de aangifte ten uitvoer van reuk- en toilet
waters op den voet van dit besluit, wordt uit
drukkelijk vermeld of de goederen al of niet 
methylaethylketon bevatten. H et is verboden 
deze aangifte onjuist te doen. 

3. In a rtikel 2 van hetzelfde besluit wordt 
voor ,,honig" gelezen : honig, en van genees
middelen die methylaethylketon bevatten. 

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

's-Gravenhage, den lOden Maart 1921. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financien, DE VRIES.. 
( Uitgeg. 29 Maart 1921.) 

10 Maart 1921. WETTEN, houdencle natura
lisatie van: 

Emil H einrich Hubert J acquemard, geboren 
te Anholt (Pruisen) den 28 Juli 1878 .• 
industrieel, wonende te Arnhem, provincie 
Gelderland. S. 266. 

Frieda Karoline J akob, geboren te Nm-d- · 
lingen (Beieren) den 24 December 1881, 
zonder beroep, wonende te Utrecht, pro
vincie Utrecht. S. 267. 

Dr. H einrich Jakob, geboren t e Wornitz
Ostheim (Beieren) den 15 Juli 1874, hoog
leeraar aan de veeartsenijkundige hooge
school , wonende te Utrecht, provincie 
Utrecht . S. 268. 

Anna Maria J ansen, weduwe van Mathias. 
Schloesser, geboren te Nop-penberg (Prui
sen) den 15 December 1865, zonder beroep
wonencle te Merlcstein-Herzogenrath (Prui
sen) . S. 269. 

Georg Albert Michael J ansen, geboren te, 
Wezel (Pruisen) den 5 Maart 1873, werk
baas, wonende te Sterkrade (Pruisen). 
s. 270. 

Paul Eduard J ansen, geboren te ~ eulen 
(Pruisen) den 24 Juli 1878, procuratie
houder, wonende te Rotterdam, provincie 
Zuidholland. S. 271. 

Bernhardus J acobus Janssen, geboren te 
Vollen (Duitschland) den 8 Mei 1863, 
bedrijfsleider, wonende te Hengelo, pro
vincie Overijssel. S. 272. 

Hubert J osaph Adams, geboren te Susterseel. 
(Pruisen) den 7 Februari 1872, arbeider, 
wonende te Susterseel (Pruisen). S. 273. 

Ludovicus Coleta Janssens, geboren te Hoog
straeten (Bel,gie) den 28 Augustus 1867 • 
loodgieter en zinkwerker, wonende te 
Zundert, provincie Noordbrabant. S. 274. 

H ermann Joseph Jessen, geboren te Havert 
(Pruisen) den 17 Augustus 1883, land
bouwersknecht, wonende te Havert (Prui
sen). S. 275. 

Leopold J oseph Jeukens, geboren te Ou-peye 
(Bel,gie) den 17 Januari 1880, pasteibakker, 
wonende te Luik, Bel,gil. S. 276. 
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Clarisse Adele J olly, weduwe van Hermanus I 
van Dijck, geboren te J 'U8sy (Frankrijk) / 
den 12 Januari 1845, zonder beroep, wo
nende te Parijs (Frankrijk) . S. 277. 

Raymundus Athanasius 's J ongers, gebore n 
geboren te Utrecht ( Utrecht) den 2 Mei 
1896, hulpbesteller bij de posterijen, wo
nende te Utrecht, provincie Utrecht . S. 278. 

J osephus Franciscus Kaekebeke, geboren 
te Antwerpen (Bel,gie) den 15 Juni 1875, 
leeraar, wonende te T ilburg, provincie 
Noordbrabant . S. 279. 

Gustav Kaldenberg, geboren te L amgenberg 
(Pruisen) den 11 J uli 1877, coupeur in 
een schoenfabriek, wonende te M eppel, 
provincie Drenthe. S. 280. 

Abraham Carl Kamper, geboren te Barmen 
(Pruisen) den 1 Februari 1875, koopm!tn, 
wonende te Dordrecht, provincie Zuid
holland. S. 281. 

Egbert Kampherbeek, geboren te Venne
brugge (Pruisen) den 24 September 1883, 
landbouwer, wonende te Vennebrugge (Prui-
sen). . 282. 

Nicola Friedrich Wilhelm Karthaus, geboren 
te Kediri (Nederlandsch-Indie) den 7 No

. vember 1896, zonder beroep, woncnde t e 
Am.sterdam, provincie NoordhoUand. S. 283. 

Rene Kaslander, geboren te Schaerbeek 
(Belgie) den 28 September 1871, werktuig
kundige, wonende te L aeken-Br'U8sel (Bel
gie). s. 284. 

Hermanus Bernardus Antonius Kaufmann, 
geboren te T uhbergen (Overijssel) den 25 
November 1893, gemeente-ambtenaar, wo
nende te Hoensbroek, provincie Limburg. 
s. 285. 

Johannes Franciscus Dominicus Kaufmann, 
geboren te Tubbergen (Over·ijssel), den 1 
October 1895, koopman, wonende te Tub
bergen, provincie Overijssel. S. 286. 

J ohann J oseph Kemmerling, geboren te 
Herzogenrath (Pruisen) den 15 Augustus 
1877, koopman, wonende te Aken (Pruisen). 
s. 287. 

Emil van den Kerckhoff, geboren te Orefeld 
(Pruisen) den 19 September 1861, foto
graaf, wonende te Arnhem, provincie 
Gelderland. S. 288. 

Henriette Hortense J eanette Kerssemakers, 
weduwe van J osephus Adrianus Carolus 
Paternostre, geboren te Gestel en Blaar
them (Noordbrabant) den 18 Juli 1873, 
zonder beroep, wonende te Bergen op Zoom, 
provincie Noordbrabant. S. 289. 

Johann Hermann Kessens, geboren te 

Schwartenberg (Pruisen) den 27 Juli 1871, . 
manufacturier, wonende te Emmer-Oom- -
pascuum, 
Drenthe. 

gemeente 
s. 290. 

Emmen, provincie 

Neeltje Adriana Kesteloo,weduwe van J ohann 
Gabriel Heimann, geboren te Sint-Philip&
land (Zeeland) den 13 Augustus 1872, . 
winkelierster, wonende te Rotterdam, pro- 
vincie Zuidholland. S. 291. 

Harold Charles King, geboren te Winterthur 
(Zwitserland) den 30 December 1895, 
student, wonende te Delft (provincie 
Zuidholland.) S. 292. 

Fritz Ludwig Max J ohann Klatt, geboren te 
Zehru;, (Meckknhurg-Schweri.n) den 11 Au- 
gustus 1869, zuivelbereider, wonende te 
Oas, provincie Noordbrabant,, Friedrich 
Hermann Heinrich Karl Klatt, geboren 
te Oss (Noordbrabant) den 23 December 
1897, zuivelbereider, wonende te Oss, pro
vincie Noordbrabant en Hulda Clara Frieda 
Klatt, geboren te Oss (Noordbrabant) den. 
12 Maart 1899, zonder b roep, wonende 
te Oss, provincie Noordbrabant. S. 293 . . 

Theodorus Henricus Joannes KJerks, geboren 
te Antwerpen (Bel,gie) den 13 Jwi 1876, 
koopman, wonende te Borgerh<YUt (Bel,gie) . 
s. 294. 

Marie Elisabeth Kleynen, geboren te 's-Gra
venvoeren (Bel,gie) den 15 J uni 1887, zonder · 
beroep, wonende te Aken (Pruisen). S. 295. 

Carl Ferdinand Oscar Kluge, geboren t e 
Altona (Pruisen) den 29 November 1877, . 
boekhouder, wonende te Medan (Neder
landsch-Indie). S. 296. 

10 Maart 1921. KoNINKLIJK BE UITT. Verhoo
ging van den rentevoet eener reeds goedge
keurde geldleening ten laste vaneengrondbe- -
drijf is voor goedkeuring vatbaar, wanneer 
aannemelijk gemaakt wordt, dat deze 
vermeerdering van kosten de draaglu-acht 
van het bedrijf, waaruit rente en afl.ossing 
zullen worden voldaan, niet te boven gaat. 

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

den Raad der gemeente Vlissingen tegen het 
besluit van Gedep. Staten van Zeeland van , 
5 November 1920, n°. 55, le Afd. A, waarbij 
goedkeuring is onthouden aan zijn beslu.it van 
11 Oct. 1920, no. 3b, tot verhooging van den 
rentevoet eener aan te gann golrlleeoing ; 

Den Raad van tate, enz. 
Overwegende : dat de Raad der gemeente

Vlissingen bij besluit van 16 Juli 1920, n°. 356 
heeft besloten voor de in het. besluit genoemde-
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buitengewone werken ·_ met name de opspui- I dat _toch het gemeentebes~uur; getrouw aan 
ting der terreinen ten zuiden van den Singelweg de eIBchen van goed financieel beheer, met de 
,aldaar ten behoeve van de uitbreiding der in- uitvoering der werken geen aanvang heeft 
dustrie en den aanbouw van arbeidswoningen gemaakt, alvorens de benoodigde gelden door 
- eene geldleening ten laste van het grond- middel eener leening waren verkregen ; dat 
bedrijf aan te gaan, nominaal groot f 140,000, blijkens het besluit van 5 Nov. 1920 het volgen 
rentende 6½ pet. 's jaars en a£ te lossen in van die goede gedragslijn er toe heeft mede
ten hoogste 50 jaar; gewerkt dat de goedkeuring aan het besluit 

dat de Raad van Vlissingen met wijziging tot renteverhooging niet werd verleend ; dat 
van dit door Ged. Staten van Zeeland goed- Gedep. Staten als tweede grief noemen het 
gekeurde besluit bij zijn besluit van 11 Oct. niet aanwijzen in het raadsbesluit van 16 
1920, n°. 3b den rentevoet der aan te gane Juli 11. van de middelen tot dekking der te 
geldleening van 6½ pet. tot ten hoogste 7½ verrichten uitgaven; dat Gedep. Staten hier 
pet. heeft verhoogd, uit overweging dat het tot verdediging van hunne' niet-goedkeuring 
"niet heeft mogen gelukken de leening geplaatst van het raadsbesluit van 11 Oct. 1920 aan
te krijgen, wat voor een groot dee! daaraan voeren, dat in een door hen goedgekeurd lee
is toe te schrijven, dat door verschillende ge- ningsbesluit de middelen tot dekking der te 
meenten de gelegenheid is geopend tot inschrij- verrichten uitgaven niet zijn aangewezen; 
ving op leeningen, welke tegen eene hoogere dat dit ongerijmd is en onjuist ; ongerijmd, 
Tente worden uitgegeven en het derhalve omdat Gedep. Staten thans eene grief ~en 
eveneens gewenscht is het percentage van voren- maken van eene omstandigheid, welke zij voor 
-genoemde leening te verhoogen ; eenigen tijd niet als zoodanig kenmerkten ; 

dat Ged. Staten aan dit besluit hunne goed- onjuist, omdat in het raadsbesluit tot het 
keuring hebben onthouden op grond dat met sluiten van eene leening juist wordt aange
de werken, .waarvoor de in het raadsbesluit geven dat voor de kosten van een werk van 
van 16 Juli 1920, n°. 35b bedoelde gelden buitengewonen aard een beroep wordt gedaan 
·bestemd waren, nog geen aanvang is gemaakt, op de geldmarkt ; dat bovendien in het raads
terwijl bovendien in het besluit de middeleri besluit is bepaald, dat het grondbedrijf de 
tot dekking der te verrichten uitgaven niet lasten der leening (rente en aflossing) draagt; 
zijn aangewezen ; dat de op de begrooting uit te trekken bedragen 

dat van het besluit van Gedep. Statende voor rente en aflossing van bedoelde leening 
Raad der gemeente Vlissingen in beroep is dus door het grondbedrijf worden terugbetaald; 
gekomen, aanvoerende, dat de redenen, waar- dat dus ook dit argument niet klemmend is ; 
mode Gedep. Staten hun besluit hebben om- weshalve de Raad verzoekt dat met vernieti
kleed, geen verband houden met de verhooging ging van de beschikking van Gedep. Staten, 
van het rentecijfer der leening, waartegen op aan het raadsbesluit alsnog de vereischte goed
zich zelf geen bezwaar wordt gemaakt en dat keuring worde verleend ; 
hunne beslissing practisch neerkomt op de 0. : dat het bezwaar van Gedep. Sta_ten 
intrekking van de eenmaal door hen verleende hietop neerkomt, dat in het jongste raadsbesluit 
goedkeuring tot het sluiten van de leening ; niet is aangegeven, op welke wijze zullen wor
dat het den Raad wil voorkomen, dat Gedep. den gedekt de hoogere kosten, welke moeten 
.Staten hunne bevoegdheid in deze hebben voortvloeien uit de verhooging van het rente
overschreden ; dat ten gevolge van het ver- type der geldleening ; 
.leenen der bij art. 194 der Gemeentewet ver- 0. dienaangaande : dat volgens het raads
eischte goedkeuring het raadsbesluit tot het besluit van 16 Juli 1920, n°. 35b tot het aan
aangaan der leening eene rechtskracht ver- gaan van eene geldleening van f 140,000, 
.kreeg, welke niet eenzijdig door Gedep. Staten rentende 6½ pet. 's jaars, rente en aflossing 
kon worden verbroken; dat dan ook bij Kon. der geldleening zullen worden bekostigd door 
besluit van 11 Nov. 1902 een besluit van Gedep. het grondbedrijf en dat door het wijzigings
Staten van Zeeland, waarbij eene eenmaal besluit van ll Oct. 1920 in deze door Ged. 
verleende goedkeuring werd ingetrokken, ver- Staten goedgekeurde wijze van dekking geen 
nietigd is ; dat reeds om deze redenen het be- verandering wordt gebracht ; 
streden besluit voor vernietiging in aanmerking dat ter openbare vergadering van de Afdee
komt ; dat echter ook de door Gedep. Staten ling van den Ra-ad van State voor de Geschil
voor de niet-goedkeuring aangevoerde gronden len van Bestuur vanwege den Raad van Vlis
•den toets der critiek niet kunnen doorstaan ; siI).gen aannemelijk is gemaakt, dat door de 
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vermeerdering der kosten als gevolg van de 
beoogde verhooging van den rentevoet de 
draagkracht van het grondbedrijf niet wordt 
overschreden ; 

dat onder deze omstandigheden het raads
besluit alsnog behoort te worden goedgekeurd ; 

Gezien de Gemeentewet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met vernietiging van het bestreden besluit 
van Gedep. Staten, alsnog goedkeuring te 
verleenen aan het besluit van den Raad der 
gemeente Vlissingen van 11 Oct. 1920, n°. 3b 
tot verhooging van den rentevoet van de in 
het raadsbesluit van 16 Juli 1920, n°. 35b 
bedoelde geldleening. (Gem.-Stem.) 

10 Maart 1921. i\1:rssrvE van den Minister 
van Onderwijs, Kunsten en Wetenschap
pen aan de Gedeputeerde Staten betref
fende toepassing van art. 9bis, tweede 
lid, 2• zinsn. wet 24 Mei 1897 (Stbl. n°. 156). 

Mijn ambtgenoot van Financien verzoekt 
mij te willen bevorderen, dat de aanvragen 
ter bekoming van de vermindering van den 
aftrek, bedoeld in het tweede lid, 2• zinsnede, 
van artikel 9bis der wet van 24 Mei 1897 
(Staatsblad n°. 156), gewijzigd bij de wet van 
3 Juni 1905 (Staatsblad n°. 151), voortaan 
·z66 tijdig worden ingezonden, dat de desbe
-treffende beschikkingen uiterlijk den l sten 
-October van elk jaar zijn Departement bereiken. 
Ten einde hieraan te kunnen voldoen, heb ik 
de eer Uw college te verzoeken de gemeente
besturen uit te noodigen de eventueele verzoe
ken betreffende bedoelde vermindering in het 
vervolg zoo tijdig bij Uw college aanhangig 
te maken, dat de stukken v66r 1 Juli van elk 
jaar aan mijn Departement kunnen worden 
dom:gezonden. 

Aangezien voor het jaar 1921 en volgende 
j aren ter griffie U wer provincie de gegevens 
,ontbreken om de opgaven van de gemeente
besturen te controleeren, behoeven deze opga
ven in het vervolg door Uw college niet meer 
van eene verklaring van accoordbevinding te 
worden voorzien en kan dus voor eene spoedige 
<loorzending worden zorggedragen. 

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

·11 Maart 1921. WET tot vaststelling van het 
tweed,e hoofdstuk der Staatsbegrooting 
voor het dienstjaar 1921. S. 297. 

Bij deze wet wordt het Ilde hoofdstuk der 
begrooting van de Staatsttitgaven voor het 
dienstjaar 1921, betreffende de H ooge Goll,eges 
van Staat en het Kabinet der Koningin, vastge
,steld, zooals hierna verkort volgt : 

1921. 

Afd.: 
1. De Staten-Generaal. . • • . f 1,006,377.60 
2. De Raad van State . 
3. De Algemeene Rekenkamer . 
4. De Kanselarij der Nederland-

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

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

7. Onvoorziene uitgaven. . . . 

223,328.33 
409,407.-

20,678.33 
76,464.24 

126,361.-
6,600-

Totaal van het Ilde hoofdstuk £ 1,868,106.40 

11 Maart 1921. - WET - tot vaststelling van 
het achtste hoofdstuk der Staatsbegroo
ting voor het dienstjaar 1921. S. 298. 

Bij deze wet wordt bet VIIIste hoofdstuk 
der begrooting van Staatsuitgaven voor het 
dienstjaar 1921, betreffende het D epartement 
van Oorlog, vastgesteld, zooals hiema verkort 
volgt: 
Afd. 
1. Kosten van het Departement. f 
2. Bezoldiging van het personeel 

de r staven van het leger. . . 
3. Bezoldiging van het personeel 

der intendance en der militaire 
administratie • . . . . • . • 

4. Bezoldiging van het personeel 
der verschillende wapens on 
der landweer ... . 

5. Kosten van voeding . • . 
6. Kosten van kleeding en uit

rusting en van ledergoed 
7. Kosten van huisvesting, ~tai

ling, nachtligging en reiniging 
8. Aanschaffing, voediog en ver

zorging van paarden ; maat
regelen in bet belang der 
remonteering en africhting van 
honden voor oorlogsdoeleinden 

9. Studien, on derwijs en oefe-
ningen ..•..... 

10. Administratiekosten. . . • • 
11. Verachillende uitgaven 'bij de 

staven en diensten en de wa
penkorpsen . ; . . . . . . . 

12. Geneesku.ndige dienst • . • • 
13. In richti11gen van onderwijs. • 
14. Kosten van de Luchtvaart-

afdeeling • . . •...• 
16. Kosten van de motorafdeeling 
16. Centrale magazijnen van mili

taire kleeding en uitrusting en 
militaire verplegingsinrichtin-

768,969 

577,160 

710,320 

23,956,000 
6,298,413 

3,023,286 

1,280,760 

6,743,646 

1,706,884 
383,661 

958,450° 
2,673,006 
1,086,480 

2,048,700 
109,770 

17 
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gen; aanschaffing en onderhoud 
van kampementsgoederen,veld-
u itrusting en voe rtuigen voor 
den verplegingsdienst te velde. 

17. Materieel der artillerie en 
1,roeven bij bet wapen der 
artillerie .. .•••. ••• 

18. Militaire verkenni r.gen en To
pographische lnrichting • • • 

19. Dienst der Genie • • . • 
20. Kosten van ve rplaatsing van 

personen en goederen . • • .. 
21. ::lubaidien, gratificatien en ver

dere uiigaven van bijzonderen 
aa rd . . · . •. • . ••. · •. 

22. :N <.mucti vi tei ts-jaarwedden, 
pensioeneu eu daartoe betrek-
kelijke uitgavcn , lijfrenten, toe
bgen en wach tgelden .••• 

23. Wupen der marechaussee en 
korps volitietrouµen . . • 

24. Bui,engcwone uitgaven ... 
25. Onvoorziene uitguven en uit

ga ven over afges lotcn dienst
jaren •.•.•.•. 

26. V oltooiing van bet vesting
stelsel . . • 

27. Verbetering van de kustver
dediging • . . .. •• 

:.!8. Mautregelen en werken , noodig 
tot voorzieniug in de belangen 
van de llllldsverdediging in 
vet·band met de afsluiting en 
droogmaking van de Zuiderzee 

29 . .Begrooting v11n inkomsten en 
uitgaven van bet Staatsbedrijf 

1,662,075 

f 5,923,390 

313,138 
2.710,940 

1,141,000 

846,460 

6,927,312 

2,181 ,678 
1,673,000 

76,000 

Memorie. 

Memorie. 

200,000 

der artillerie-inrichtingen . . M emorie. 

Totaal van bet VIU• boofdstuk f 74,778,066 

11 Maart 1921. WET t ot vaststelling van de 
begrooting van uitgaven, ten beboeve van 
de voltooiing van het vestingstelsel, dienst 
1921. s. 299. 

De begrooting wordt va.stgesteld op een be
dr~g va.n f 400,000. 

WrJ WILH ELMINA, ENZ. 

Gezien bet op 11 Mei 1920 te Caracas t usschen 
Ne,derl.and en Venezuela gesloten verdrag t ot 
berstel der diplomatieke betrekkingen tusschen 
de beide landen, goedgekeurd bij de wet van 
15 J anuari 19.21 (Staatsb l.ad n°. 16); 

Overwegende dat de akten van bekracbtiging 
van dat verdrag op 23 Februari 1921 zij n uit
gewisseld; 

Op de voordracbt van Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken van 9 Ma.ar t 1921, 
Directie van het Protocol, n°. 5722 ; 

R ebben goedgevonden en verstaan: 
meergenoemd verdrag, waarvan een afdruk 

in Nederlandscben en in Spaanschen t ekst 
hierbij is gevoegd, te doen bekendmaken door 
de plaatsing van dit Besluit in het Staatsbl.ad. 1 

Onze Ministers, H oofden van Departementen 
van Algemeen Bestuur, zijn belast, ieder voor 
zooveel hem aangaat, met de uitvoering van 
hetgeen ten de ze wordt vereischt. 

s-Gravenhage, den llden Maart 1921. 
WILHELMINA. 

De Minister van Buiten/,a,ndsche Zaken, 
VAN KARNEBEEK. 

(Uitgeg. 30 Maart 1921.} 

El Gobierno de Su Majestad la Reina de 
los Paises Bajos y el Gobierno de los Estados 
Unidos de Venezuela , animados de! sincero 
deseo de restablecer !as ralaciones diplomaticas 
de sus dos Paises, han nombrado por sus P leni 
potenciarios a sa ber : 

Su Majestad Ja Reina de los Paises Bajos. 
al Senor W . B. Engelbrecht, Delegado E special 
de los Paises Bajos 

y 
El Presidente de los E stados Unidos de

Venezuela al Senor Doctor E. Gil Borges, 
Ministro de Relaciones Exteriores, quienes 
despues de haber canjeado sus plenos poderes. 
y encontra.ndolos en buena y debida forma, 
ban convenido en lo siguiente : 

Art. 1°. Las relaciones diploma.ticas entre 
el Reino de los Paises Bajos y los Estados. 

11 
Unidos de Venezuela quedaran restablecidas Maart 1921. WET tot vaststelling van de 

begrooting van inkomsten en uitgaven desde la ratificaci6n ~el present_e co~venio. 

h t F d 
· t · bet . d Art. 2°. Ambos Gob1ernos contmuaran obser-van e ,, on s er ver ermg van e 

Kustverdedi · ", dienst 1921. S. 300_ I vando el prot?colo de 20 de Agosto de 1894_ 
gmg___ I Art. 3°. Mientras se celebra un trade.to de 

11 Maart 1921. BESLUIT, bepalende de be- comercio, !as Altas Partes Contratantes se 
kendmaking in het Staat;;bl,a-d van het op garantizan en todo lo relativo al comercio, 
11 Mei 1920 t e Caracas tusscben Ne,derl.and a la industria y a la navegaci6n el trat amiento 
en V enezuel.a gesloten verdrag tot herstel 

1 

---

der diplomatieke betrekkingen tusschen 1 Zie voor den Nederlandsche':1 en Spaan-
de beide Janden. S. 301. I scben tekst de wet van 15 Januar1 1921, S. 16. 
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de la naci6n mas favorecida. Este trata
miento sera acordado gratuitamente si la 
concesi6n hecha a favor de una tercera Potencia 
fuere gratuita ; y si la concesi6n fuere condici
onal, mediante la misma o equivalente com
pensaci6n que se fijara por convenio entre las 
Partes. 

.A.rt. 4°. El Senor H. Thielen podra sustentar 
ante los Tribunales Venezolanos competente~ 
las pretensiones contra el Estado de Venezuela 
fundadas en las perdidas que pretende habei 
sufrido la sociedad H . Thielen y Cia, por los ' 
sucesos ocurridos en Caracas el 13 y el 14 de 
diciembre de 1908. 

Las .A.ltas Partes Contratantes convienen 
en que no habra lugar a intervenci6n diploma
tica sino en el caso de denegaci6n de justicia 
o injusticia evidente. 

Si el Gobierno de los Paises Bajos considera 
que se ha presentado uno de estos casos, lo 
participara al Gobierno de Venezuela . 

Si !as .A.ltas Partes Contratantes no pudieren 
ponerse de acuerdo a este respecto, se sometera 
la cuesti6n a la decision de un Tribunal com
puesto de tres juristas . Cada una de las 
.A.ltas Partes Contratantes elegira un .A.rbitro 
y los .A.rbitros asi nombrados elegiran el t ercero. 

Si las .A.ltas Partes no pudieren ponerse de 
acuerdo en !as reglas del procedimiento arbitral, 
se observaran !as establecidas en la Convenci6n 
de La Haya de 29 de Julio de 1899, para el 
arreglo pacifico de los conflictos internacionales. 
Igualmente se observara lo dispuesto en dicha 
Convenci6n para la elecci6n del tercero para 
el casa de que los Arbitros no pudieren poner
se de acuerdo para hacer esta designaci6n. 

.A.rt. 5°. Cesaran los efectos de! articulo 3° 
de la Convenci6n si dentro de los cinco anos 
a contar de su ratificaci6n no se hubiere cele
brado el tratado de comercio a que se refiere 
dicho articulo 3°. 

Si ninguna de las .A.ltas Partes Contratantes 
notificare su intenci6n de hacer cesar los 
efectos de dicho a rticulo 3° dentro de los tres 
ultimos meses del termino mencionado en el 
parrafo anterior, se entendera prorrogada la 
ducaci6n de dicho articulo 3° por un ano mas 
y asi sucesivamente. 

Art . 6°. Esta Convenci6n sera ratificada 
conforme a las Constituciones de los Paises 
Contratantes, y las ratificaciones seran canje
adas en Caracas en el mas brdve termino posible 
a contar de la fecha de su aprobacion. 

En fe de lo cual los suscritos firmamos la 
presente Convenci6n, que se hace por dupli
cado en los idiomas holandes y castellano, y 

la sellamos con nuestros respectivos sellos, en 
Caracas, el 11 de Mayo de 1920. 

(L. S.) E. Gu. BORGES. 

12 Maart 1921. BESLUIT tot aanwijzing, over
eenkomstig artikel 157 der hoogeronder
wijswet van de afdeeling gymnasium van 
het ,,Christelijk Lyceum in 't Gooi" te 
Hilversum. S. 302. 

Wu WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
8 Februari 1921, n°. 414/3, afdeeling Hooger 
Onderwijs; 

Gelet op artikel 157 der hoogeronderwijswet; 
Den Raad van State gehoord (advies van 

1 Maart 1921, no. 21) ; 
Gelet op het nader rapport van Onzen voor 

noemden Minister van 10 Maart 1921, n°. 802, 
afdeeling Hooger Onderwijs; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
de afdeeling gymnasium van het Christelijk 

lyceum in 't Gooi, uitgaande van de Vereeniging 
,,Het Christelijk Lyceum in 't Gooi", gevestigd 
te Hilversum, te rekenen van 1 September 1920, 
voor een tijdvak van zes jaren aan te wijzen als 
bevoegd, om, met inachtneming van de des
betreffende wettelijke voorschriften, aan hare 
leerlingen, die het onderwijs tot aan het einde, 
hebben bijgewoond, een getuigschrift van be
kwaamheid · tot universitaire studien af te 
geven, dat met het getuigschrift, in artikel 11 
der hoogeronderwijswet vermeld, wordt ge
lijkgesteld. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de u itvoering van 
dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden 
geplaatst en waarvan afschrift zal worden 
gezonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 12den Maart 1921. 
WILHELMINA. 

De Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen, J. TH. DE VrssER. 

( Uitgeg. 20 April 1921.) 

12 Maart 1921. BESLUIT tot vaststelling van 
het tijdstip, bedoeld in artikel 1 der wet 
van 29 Juli 1916 (Staatsblad n°. 348), 
tot verlenging en herstel van in de Octrooi
wet genoemde termijnen, gelijk deze wet 
is gewijzigd bij de wet van 30 Juli 1920 
(Staatsblad n°. 645). S. 303. 

Wr;r WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onze Ministers van, 
Landbouw, Nijverheid en Handel, dd. 1 Maart 
1921, n°. 3621, afdeeling Handel; van Justitie 

17* 
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dd. 8 Maart 1921, 2de afdeeling A, n°. 835, en j 6. Kosten van administratie 
van Kolonien, dd. 10 Maart 1921, 4de afdeeling van hetzegel,de registratie, 
no. 67; de successie, de bypotbeken 

Gelet op artikel 1 der wet van 29 Juli 1916 en bet kadaster, de ver-
(Btaatsblad n°. 348), tot verlenging en herstel mogensbelasting, (verdedi-
van in de Octrooiwet genoemde termijnen, gingsbelasting la en lb in-
gelijk doze wet is gewijzigd bij de wet van 30 begrepen), de Staatsloterij, 
Juli 1920 (Btaatsblad n°. 645) ; de domeinen onder bobeer 

Hebben goedgevonden en versta-an : van het Departement van 
te bepalen: Financien, het geldelijk 

Eenig artikel. be beer der groote wegen, 
Het ingevolge artikel 1 der wet van 29 Juli vaarten, veren en der vis-

1916 (Btaatsblad n°. 348), tot verlenging en scberijen op de Zeeuwsche 
herstel van in de Octrooiwet genoemde t ermij- Stroomen . . . . . . . . £ 7,698,733 . ..:_ 

2,004,744.685 nen, gelijk deze wet is gewijzigd bij de wet van 7. Kosten der Eerediensten . 
30 Juli 1920 (Btaatsblad n°. 645) door Ons te 8. Kosten van de pensioen-
bepalen tijdstip wordt vastgesteld op 30 Sep- raden, pensioenen, enz. . 4,672,470.26 
tember 1921, behalve voor wat betreft den 9. Uitkeeringen,verschillende 
t ermijn, genoemd in artikel 7 der Ootrooiwet uitgaven, wachtgelden, on-
1910 (Btaatsblad n°. 313), ten aanzien van welken derstanden, gratificatien en 
t ermijn het tijdstip wordt vastgesteld op 31 toelagen . . 16,996,164.-

131,769,748.-
66,000.-

Maart 1921. 10. Voorschotten uit 's Rijks 
Onze voornoem,de Ministers zijn belast met schatkist . . . . . . 

de uitvoering van dit besluit, hetwelk in bet 11. Onvoorziene uitgaven . . 
Btaatsblad zal worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den 12den Maart 1921. 
WILHELMINA. 

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

De Minister van Justitie, HEEMSKERK. 
De Minister van Kolonien, DE GRAAFF. 

(Uitgeg. 23 Maart 1921.) 

12 Maart 1921. WET tot vaststelling van bet 
zevende hoofdstuk B der Staatsbegrooting 
voor het dienstjaar 1921. . 304. 

Bij deze wet wordt bet VIIde boofdstuk B 
der begrooting van d e Staatsuitgaven voor bet 
dienstjaar 1921, betreffende bet Depa,rtement 
van Financien, vastgesteld, zooals hierna ver
kort volgt: 
Afd. 
1. Kostei: v. h. Departement f 1,001,016.76 
2. Kosten van de Grootboeken 

der Nationale Schuld, van 
de rentebetaling en van bet 
Agentscbap van bet Minis
terie van Financien te Am-
sterdam ....... . 

3. Kosten van's Rijks schatkist 
4. Kosten van bet Muntwezen 
6. Kosten van administratie 

der directe belastingen, in-
voerrechten en accijnzen 
en van den waarborg en de 
belasting der gouden en 
zil veren werken • . . . • 

239,496.83 
290,928.945 

l,!ii8,000.-

28,470,424.-

Totaal v. b . VIIde boofdst. B £ 193,786,7i6.39 

12 Maart 1921. WET tot wijziging van arti
kel 75 der Wet op de Oorlogswinstbelas
ting 1916. s. 305. 

Bijl. Hand. 2• Kamer 1920/21, n°. 318, 1-4. 
Hand. id. 1920/21, bladz. 1307. 
Hand. l• Kamer 1920/21, bladz. 275, 287. 

563. 

WIJ WILHELMINA, ENZ ... doen te weten : 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 
dat bet wenschelijk is den interest, bedoeld 
in artikel 75 der Wet op de Oorlogswinst
belasting 1916, te verboogen; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. In het tweede lid van artikel 7 5 

der Wet op de Oorlogswinstbelasting 1916 
wordt in de plaats van : ,,een interest is ver
schuldigd, berekend naar vijf ten honderd 
's jaars", gelezen: een door dien Minister te 
bepalen interest verscbuldigd is. 

2. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag volgende op dien barer afkondi
ging. 

Ten aanzien van aanslagen waarvoor tijdens 
het in werking treden dezer wet uitstel van 
betaling is verleend, blijft evenwel het in 
artikel 1 genoemde wetsartikel ongewijzigd 
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van kracht tot het einde van de maand volgende 
op die waarin deze wet is afgekondigd. 

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

1921. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financien, DE VRIES. 

(Uitge,g. 16 Maart 1921.) 

12 Maart 1921. WET tot vaststelling van 
het twaalfde hoofdstuk der Staatsbegroo
ting voor het dienstjaar 1921. S. 306. 

Bij deze wet wordt het XIIde hoofdstuk 
der begrooting van Staatsuitgaven voor het 
dienstjaar 1921, betreffende de onvoorziene 
uitgaven, vastgesteld tot een bedrag van 
f 50,000. 

14 Maart 1921. Wet, houdende naturalisatie 
van Jaques Lebi, geboren te Frankfort 
a/M. (Pruisen) den 25 Februari 1884, 
koopman, wonende te 's-Gravenhage, pro
vincie Zuidholland. S. 307. 

14 Maart 1921. lliissIVE van den Minister 
van Onderwijs, Kunsten en Wetenschap
pen aan Gedeputeerde Staten der onder
scheidene provincien, betreffende : pensi
oensgrondslagen onderwijzend personeel 
der o. 1. scholen. 

Krachtens het bepaalde in art. 26ter der 
wet tot regeling van het lager onderwijs van 
1878, zooals dat artikel vastgesteld is bij art. 
1 der wet van 14 Juli 1919 (Stbl. n°. 493), 
werd onder de werking van eerstgemelde wet 
de jaarwedde van den onderwijzer, zoolang hij 
een of meer wettige of gewettigde kinderen 
beneden den achttienjarigen leeftijd te zijnen 
laste had, en de school gelegen was in eene 
gemeente der eerste klasse, met veertig gulden 
per jaar voor ieder dier kinderen verhoogd. 

De aldus toegekende verhooging maajrte 
derhalve dee! uit van de vaste jaarwedde, 
waaruit voortvloeide, dat ook de pensioens
grondslag met het bedrag der kindertoelage 
werd verhoogd. 

In dezen toestand is, gerekend van 1 J anuari 
1920 af, verandering gebracht, doordien de 
regeling der kindertoelagen is gescheiden van 
de regeling der jaarwedden van het onder
wijzend personeel der openbare lagere scholen. 

Immers is bij het Koninklijk Resluit van 
16 December 1920 (Stbl. n°. 900) in art. l, 
onder punt V, eerste lid, bepaald, dat de kin
dertoelage bij wijze van tij delijke toelage 
boven en behalve de wedde wordt genoten, 
zoodat bedoelde toelage niet meer in den vorm 

I eener verhooging van jaarwedde wordt toege
. kend. 
I Het gevolg van de gewijzigde regeling der 

kindertoelage is mitsdien dat deze niet meer 
verhooging van den pensioensgrondslag mede
brengt. 

Aangezien mij uit eene mededeeling van een 
der colleges van Gedeputeerde St aten gebleken 
is, dat sommige gemeentebesturen voortaan 
de kindertoelage in den pensioensgrondslag op 
te nemen, komt het mij wenschelijk voor dat 
de gemeentebesturen in Uw gewest met het 
bovenstaande in kennis worden gesteld en 
daarbij namens mij worden uitgenoodigd zich 
dienovereenkomstig te gedragen. (B. S.) 

14 j)faart 1921. lliissIVE van den Minister 
van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 
betreffende afzonderlijke gemeentecursus
sen van lager onderwijs. 

Reeds onder de werking der voormalige 
wet tot regeling van het lager onderwijs, 
zooals deze laatstelijk was gewijzigd bij de 
wet van 14 Juli 1919 (Staatsblad n°. 493), 
derhalve sedert 1 Januari 1919, bestond er 
geen wettelijk bezwaar tegen, dat een afzon
derlijke cursus in eenig vak van lager ,,nderwijs 
van gemeentewege werd opgericht, mits zoo
danig onderwijs niet volgens leerplan en den 
lesrooster eener open bare lag ere school werd 
gegeven, en derhalve met die school niets te 
maken had. 

Een zoodanige cursus vormt dan een op 
zichzelf staand onderwijs, die niet geregeld is 
in de wet ; hij wordt voor rekening van de 
gemeente in stand gehouden ; de bezoldiging 
van de aan dien- cursus verbonden leerkrach
ten komt ten laste van de gemeente, terwijl 
de regeling van een en antler geheel behoort 
bij den Raad. 

Deze leerkrachten zijn gemeenteambtenaren 
en hetgeen zij uit dien hoofde uit de gemeen
tekas genieten kan niet strekken tot verhoo
ging van hunnen pensioensgrondslag als onder
wijzer ; t e hunnen aanzien gelden dan voor 
deze werkzaamheden de bepalingen der Pen
sioenwet voor de gemeenteambtenaren 1913 
en de Weduwenwet voor de gemeenteambtena
ren 1913-. 

Bestond er onder de werking der voor
malige wet tot regeling van het lager onderwijs 
geen twijfel of zoodanige gemeentelijke cursus 
ook het onderwijs in de Fransche taal kon 
omvatten, ook de lager onderwijswet 1920 
bevat geene bepaling, die zulks verbiedt. 
Evenmin belet deze wet m. i. dat een gemeen
telijke cursus, waar onderwijs in de Fransche 
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taal wordt gegeven, gevolgd wordt door leer- \ 
lingen, die de 4•, 5• of 6• klasse eener lag ere 
school nog bezoeken. (W. v. d. B. A.) 

14 Maart 1921. ARREST van den Hoogen 
Raad' 

De Drankwet verbiedt nergens het aan
wezig hebben van sterken drank in de 
vergunningslocaliteit, ook niet indien een 
antler dan de vergunninghouder dien 
drank aanwezig heeft. 

In art. 50, 1 • lid onder 7°. der Drank
wet wordt onder ,,eene localiteit, waarvoor 
een verlof is verleend" verstaan een loca
liteit, waarvoor enkel dat verlof is ver
leend. 

(Drankwet art. 50 18 lid.) 

V oorzitter : 
Jhr. Mr. W. H. de Savornin Lohman. 

Raden : Mrs. H. Hesse, H. M. A. Savelberg, 
Jhr. E. A. E. van Meeuwen en B. Ort. 

P. F. M. v. A., requirant van cassatie voor 
zoover hij daarbij veroordeeld werd, tegen een 
vonnis van de Arr.-Rechtbank te Breda van 
den 9 December 1920, waarbij in hooger beroep, 
na vernietiging van een vonnis van het Kan
tongerecht te Bergen op Zoom van den l 7en 
Augustus 1920, requirant, met vrijspraak van 
een deel van het hem telastegelegde ter zake 
van ,,in eene localiteit, waarvoor verlof is 
verleend, sterken drank aanwezig hebben, 
gepleegd door het hoofd van het bedrijf", met 
toepassing van art. 50 alinea 1 aanhef en sub 
7 en alinea 3 der Drankwet en van art. 23 Sr., 
is veroordeeld tot een geldboete van vijftig 
gulden bij gebreke van betaling te vervangen 
door hechtenis van vijftig dagen ; 

Gepleit door Mr. S. van Oven, adv. te 
's-Gravenhage; 

Conclusie van den Advocaat-Generaal Mr. 
Besier. 

Bij het bestreden vonnis is de beklaagde 
veroordeeld ter zake van het daarbij bewezen 
verklaarde feit, dat hij op 6 Juli II. (d. i. 1920) 
des voormiddags omstreeks 11 ½ uur onder de 
Gemeente Roosendaal en Nispen in het perceel 
Kade, gemerkt n°. 9, in eene localiteit, waarvoor 
hem verlof tot den verkoop van alcoholhouden
den drank, anderen dan sterken drank, was I 
verleend, als hoofd van het bedrijf in een 

1 

manden stoop ongeveer 2½ liter jenever en 
in verschillende flesschen sterken drank aan
wezig heeft gehad. 

Bij pleidooi zijn vier middelen van cassatie 

aangevoerd. Het eerste luidt : ,,Schending 
van de artt. 211, 221, 240, 256, 257 Sv. , omdat 
het vonnis der Reehtbank onvoldoende is 
gemotiveerd, daar toch het bewezen verklaarde, 
,,dat beklaagde aanwezig had als hoofd van 
het bedrijf" geen steun vindt in de bewijsmid
delen; 

Subsidiair : 
Schending van de voormelde artikelen in 

verband met artt. 391, 392, 398, 400 Sv., 
door tot het bewijs te doen medewerken de 
verklaringen : 

a. van beklaagde: ,,dat drank is aangetrof
fen in de door hem gehouden herberg ; 

b. uit het proces-verbaal: ,,dat hij zich h~eft 
bevonden in door . . . beklaagde gehouden 
herberg." 

De beklaagde verkeerde in de zonderlinge 
en m.i. door de Drankwet niet gewilde omstan
digheid, dat in dezelfde localiteit aan hem 
verlof en aan een antler vergunning was ver
leend. Vandaar dat hem te laste kon worden 
gelegd en bewezen kon worden verklaard het 
aanwezig hebben van sterken drank in een 
verlofslocaliteit en dat hij, de aanwezigheid 
daarvan en het bestaan van het verlof toege
vende, terecht of ten onrechte bet verweer kon 
voeren, dat die aanwezigheid gedekt werd door 
de vergunning. Op de bewezenverklaring 
heeft het eerste middel betrekking, op het 
verweer het tweede, waarover straks. 

Het eerste middel schijnt mij, zoowel in zijn 
vooropgestelde, als in zijn ondergeschikte 
onderdeelen ongegrond. Uit de omstandig
heden, dat de beklaagde erkende en de verba
lisant in het voorgelezen proces-verbaal ver
klaarde, dat de herberg door eerstgenoemden 
werd gehouden, d. w. z. dat deze daar optrad 
als de persoon, die het geheele herbergbedrijf 
uitoefende, hetgeen de beklaagde uit eigen 
wetenschap kon toegeven en de verbalisant 
kon waarnemen, kon de rechter afleiden, 
dat hij was het hoofd van dit bedrijf in den zin 
van het derde lid van art. 50 der Drankwet, 
hetgeen nog niet uitsluit, dat hij wellicht bij 
het aanwezig hebben en verkoopen bepaaldelijk 
van sterken drank tevens optrad als vervanger 
van den vergunninghouder in den zin van 
art. 28 1 • lid 2°. Die twee begrippen toch 
vormen niet een zuivere tegenstelling, in het 
bijzonder niet, wanneer het verkoopen van 
sterken drank slechts een onderdeel vormt 
van het geheele bedrijf van den houder der 
localiteit. 

Ala tweede middel is aangevoerd : 
,,Schending van de artikelen voormeld in 

verband met art. 50 Drankwet, daar beklaagdes 
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beroep op het feit ,,dat hij zetkastelein was" I 
is verworpen op den onjuisten grond, dat het 
rIBICO voor het geheel of groo ten dee ls moet 
rusten op den vergunninghouder." 

Hier hebben wij te doen met de verwerping 
van het verweer, beklaagdes beroep op de 
omstandigheid, welke z. i. aan het bewezen
verklaarde het karakter van strafbaar feit zou 
ontnemen, dat hij behalve verlofhouder ook 
was zetkastelein, met welk woord bedoeld 
wordt : vervanger van den vergunninghouder 
in de uitoefening van <liens bedrijf. 

De bestreden beslissing op dit verweer wordt 
in het middel slechts bij verkorting weergegeven; 
in het vonnis bevat zij meer geledingen. Daar 
is eerst beslist, dat iemand slechts dan als 
vervanger van den vergunninghouder kan 
worden aangemerkt, wanneer de verhouding 
tusschen hem en den vergunninghouder van 
-<lien aard is, dat het bedrijf van den verkoop 
van sterken drank, al wordt het door den 
.eerstgenoemden persoon daadwerkelijk uitge
-0efend, toch blijft het bedrijf van den vergun
ninghouder, voorts dat voor dit laatste ver
-eischte is, dat het risico, aan het bedrijf ver
bonden, geheel of in ieder geval grootendeels 
rust op den vergunninghouder en daarna, dat 
-<lit in casu niet het geval is op grond van de 
in het vonnis aangevoerde omstandigheden. 
Met het eerste dee! dezer beslissing kan ik 
mij geheel vereenigen ; het is in overeenstem
ming met Uwe arresten van 27 Maart en 11 
April 1911 (W. 9175 en 9180). De beide overige 
deelen schijnen nij toe slechts de gronden van 
feitelijken aard te geven, waarop de rechter 
zijn oordeel bouwde, dat in het onderhavige 
geval het bedrijf, voorzoover het den verkoop 
van sterken drank betrof, niet was het bedrijf 
van den vergunninghouder. Aan die gronden 
kan door Uwen Raad niet worden geraakt. 
Het tweede middel kan dus niet tot cassatie 
leiden. 

Het derde luidt : 
,,Schanding der vermelde artikelen in ver

band met art. 228 Sr., door te onderzoeken en 
te beslissen naar aanleiding van de geheele 
-dagvaarding." 

Het is hiermede toegelicht, dat de beklaagde 
in eersten aanleg is vrijgesproken van de ver
zwarende omstandigheid van herhaling van 
overtreding en van het geheele vonnis in hoo
ger beroep is gekomen. Zoo heeft althans de 
Rechtbank, die het vonnis van den Kanton
rechter vernietigde en andermaal den beklaagde 
van die verzwarende omstandigheid vrij
sprak, de acte van hooger beroep opgevat. 
Daar nu de in eersten aanleg veroordeeltle 

van het vrijsprekend dee! van het vonnis 
niet in hooger beroep kon komen, had hij volgens 
de toelichting van het cassatiemiddel in zoo
verre in dit beroep niet-ontvankelijk verklaard 
moeten zijn. 

Ik merk op, dat wat hiervan ook zij, Uw Raad 
dit middel niet ten toetse zal kunnen brengen, 
omdat de beklaagde slechts in cassatie kon 
komen, en ook is gekomen, voorzoover hij 
in hooger beroep was veroordeeld. De daar 
gegeven vrijspraak is dus aan Uw oordeel 
onttrokken. 

Als laatste middel is nog aangevoerd : 
,,Schending van de meer gemelde artikelen, 

daar de R echtbank vonnis heeft gewezen en 
gelet heeft op het verslag van den Rechter
Rapporteur, zonder dat blijkt, dat dit is 
uitgebracht." 

Uit het proces-verbaal der terechtzitting m 
hooger beroep blijkt inderdaad niet, dat een 
Rechter-Rapporteur verslag heeft uitgebracht, 
zoodat moet worden aangenomen, dat dit is 
verzuimd. Op dit verzuim is echter in art. 240 
Sv. niet uitdrukkelijk de straf. van nietigheid 
gesteld en het komt mij voor, dat het voorschrift 
ook niet van een zoo wezenlijken aard voor 
een juisten rechtspraak is, dat die straf stil
zwijgend aan het verzuim verbonden geacht 
moet worden. Het verslag toch dient alleen 
om den rechter in hooger beroep, die het in 
eersten aanleg voorgevallene niet uit eigen 
aanschouwing kent, en misschieri ook om het 
publiek eenigszins op de hoogte te stellen van 
wat in de zaak reeds is geschied en ook zonder 
dit verslag is een goede r echtspraak door den 
rechter, die immers de stukken van het geding 
kan lezen, zeer goed mogelijk. Ook het laatste 
middel kan dus niet tot cassatie leiden. 

Ik concludeer tot verwerping van het be
roep. 

De Hooge Raad, enz. ; 

Gehoord het verslag van den Raadsheer 
Jhr. van Meeuwen ; 

Gelet op de middelen van cassatie, namens 
den req uirant voorgesteld bij pleidooi : (zie 
Cone!. Adv.-Gen.); 

Gehoord, enz. ; 
0., dat bij het bestreden vonnis met qualifi

catie en strafoplegging, gelijk aan het hoofd van 
dit arrest is vermeld, ten laste van requirant 
is bewezen verklaard, enz. (zie cone!. Adv. 
Gen.); 

0. ten aanzien van het tweede middel en 
voor zooveel noodig ambtshalve : 

dat requirant er zich op beroepen heeft, 
dat voor de localiteit, waarin de in de telaste-
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legging nader omschreven sterke drank was 
aangetroffen, vergunning tot verkoop van 
sterken drank in het klein was verleend voor 
gebruik ter plaatse van verkoop ; 

dat mocht zulks in werkelijkheid het geval 
zijn, het feit, gelijk het aan requirant is telaste
gelegd, niet strafbaar zoude zijn ; 

dat toch de Drankwet nergens het in een 
dergelijke localiteit aanwezig hebben van ster
ken drank verbiedt, ook niet indien een ander 
dan de vergunninghouder dien drank aanwezig 
hee~; 

dat hierin geen verandering wordt gebracht, 
indien v66r de bedoelde vergunning voor die 
localiteit reeds verlof was verleend als bedoeld 
in art. 34 der Drankwet, daar toch, al moge 
zulks niet met zooveel woorden in art. 50 lid 1 
onder 7°. dier wet zijn vermeld, daarin onder 
,,eene localiteit, waarvoor een verlof is verlcend" 
moet worden verstaan een localiteit waarvoor 
enkel dat verlof is verleend ; 

dat immers doe! en strekking van die bepa
ling slechts is te voorkomen, dat in een loc1iliteit, 
waarvoor geen vergunning tot verkoop van 
sterken drank is verleend, doch alwaar wet 
andere dranken mogen worden geschonken, 
toch sterken drank aanwezig is, maar deze 
bepaling geheel buiten de bedoeling van den 
wetgever zou worden uitgebreid, indien de 
daarin vervatte strafbedreiging ook werd toe
passelijk geoordeeld op localiteiten, waar 
krachtens een bestaande vergunning sterke 
drank mag worden verkocht en toegediend ; 

dat de Rechtbank desniettemin de vraag, 
of voor de bewuste localiteit vergunning was 
verleend, niet hee~ onderzocht en beslist en 
door dat na te laten in verband met voorzegde 
bepaling van de Drankwet, heeft geschonden 
de art. 211, 221, 256 en 257 Sv., hetgeen inge
volge art. 223 van dat Wetboek nietigheid 
tengevolge heeft ; 

dat hierdoor een onderzoek naar de overige 
middelen van cassatie overbodig wordt ; 

Vernietigt het in deze zaak gewezen vonnis 
van de Arr.-Rechtbank te Breda van den 
9en December 1920 voor zoover dit aan het 
oordeel van den Hoogen Raad was onderworpen; 

Rechtdoende ingevolge art. 106 R. 0. ; 
Verwijst deze zaak naar het Gerechtshof te 

's-Hertogenbosch om op het bestaande hooger 
beroep met inachtneming dezer uitspraak en 
der bestaande vrijspraak, opnieuw te worden 
berecht en afgedaan. (N. J .) 

15 Maart 1921. BESLUIT tot vernietiging van 
het besluit van den Raad van Arbeid te 
Zwolle van 7 Januari 1921, waarbij de 
periodieke salari :verhoogingen van de 
ambtenaren bij dicn Raad voor 1921 en 
volgende jaren naar 1 J anuari zijn ver
schoven en waarbij de tractementen van 
een aantal ambtenaren bij dien Raad zijn 
verhoogd. S. 308. 

WLJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Arbeid van 12 Maart 1921, n°. 884, Afdeeling 
Arbeidersverzekering; 

Overwegende, dat door den Raad van Arbeid 
te Zwolle bij besluit van 7 Januari 1921 is 
bepa.ald: 

1 °. dat de periodieke salarisverhooging 1921 
voor de ambtenaren bij <lien Raad ingaat op 
1 J anuari 1921 ; 

2°. dat de tractementen van een aantal in 
een bij dat besluit behoorenden staat met name 
genoemde ambtenaren bij dien Raad worden 
verhoogd met de achter hunne namen genoemde 
bedra.gen ; 

3°. dat de periodieke salarisverhoogingen 
voor de ambtenaren bij dien Raad voortaan 
op 1 J anuari zullen ingaan ; 

Overwegende, dat de Verzekeringsraad te 
Arnhem zich tot Ons heeft gewend met een voor
dracht, strekkende tot vernietiging van boven 
vermeld besluit, daarbij aanvoerende, dat 
bedoeld besluit van genoemden Raad van 
Arbeid blijk geeft van eene vrijgevigheid, welke 
niet strookt met het algemeen belang ; 

Overwegende, dat blijkens schrijven van 
den Raad van Arbeid te Zwolle, dd. 16 Maart 
1920, n°. 1517, aan de Verzekeringsraad te 
Arnhem, de jaarwedden van de vaste ambte
naren bij eerstgenoemden Raad per 1 J anuari 
1920 zijn vastgesteld overeenkomstig bekwaam
heid en leeftijd ; 

Overwegende, dat het toekennen van extra
promoties aan ongeveer een derde gedeelte van 
het vaste personeel met de zooeven bedoelde 
mededeeling van genoemden Raad van Arbeid 
nopens de vaststelling per 1 Januari 1920 
van de bezoldigingen zijner ambtenaren niet 
is te rijmen; 

Overwegende, dat de Raad van Arbeid in 
voor zijn ambtenaren gunstigen zin heeft afge
weken van de door <lien Raad vastgestelden 
salarisregeling, welke bij Ons besluit van S. 
Februari 1921, n°. 47, op grond van strijd 
met het algemeen belang vernietigd werd ; 

Overwegende, dat derhalve het bovenbedoel
de besluit van den Raad van Arbeid te Zwolle 
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van 7 Januari 1921 in nog sterkere mate dan 
bovenbedoelde, thans vernietigde salarisrege
ling zoude hebben gedaan, op het Invaliditeits
fonds onnoodige lasten legt, hetgeen in strijd 
is met het algemeen belang ; 

Gelet op de artikelen 79, tweede lid, en 86, 
eerste lid der Radenwet ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
het vorenbedoelde besluit van den Raad van 

Arbeid te Zwolle van 7 Januari 1921 te vernie
tigen wegens strijd met het algemeen belang. 

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

's-Gravenhage, den 15den Maart 1921. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, AALBERSE. 
( Uitgeg. 7 April 1921.) 

15 Maart 1921. WETTEN, houdende natura 
lisatie van : 

J ohannes August Kliinnen, geboren t e Neuen
kirchen (Pruisen) den 1 Augustus 1857, 
depothouder, wonende te Alkmaar, pro
vincie Noordholland. S. 309. 

Ernst Engen Kliippelberg, geboren te Schalks
muhle (Pruisen) den 5 Februari 1882, 
koopman, wonende t e Middelburg, provin
cie Zeeland. S. 310. 

Wilhelmina Maria Geertruida Knalmann, 
geboren te 's-Gravenhage (Zuidholland) den 
22 Mei 1898, typiste, wonende t e 's -Gra
venhage, provincie Zuidholland. S. 311. 

Henri Knapen, geboren te Ohenee (Belgie) 
den 28 Maart 1873, zinkgieter, wonende 
t e Ohenee (Belgie). S. 312. 

Franciscus Lodevicus Koninckx, geboren te 
Borgergout (Belgie) den 19 November 1877, 
diamantslijper, wonende te Antwerpen 
(Belgie). S. 313. 

Cornelia Koning, geboren te Texel (Noord
holland) den 12 Mei 1858, zonder beroep, 
wonende te Velp, gemeente Rheden, pro
vincie Gelderland. S. 314. 

Heinrich Hubert Stephan Korting, geboren 
te Odenkirchen (Pruisen) den 16 Juni 1884, 
boekhouder, wonende te Vught, provincie 
Noordbrabant. S. 315. 

Gerhardus Harmannus Krak, geboren te 
Wildervank (provincie Groningen) den 10 
Maart 1867, koopman, wonende t e Alk
maar, provincie Noordholland. S. 316. 

Otto Franz Ferdinand Kramer, geboren te 
Iburg (Pruisen) den 23 December 1873, 
handelsagent, wonende te Amsterdam, pro
vincie Noordholland. S. 317. 

Gregor Krause, geboren te Insterburg (Prui- 
sen) den 6 Maart 1883, arts, wonende te 
's-Gravenhage, provincie Zuidholland. 
s. 318. 

Marie Catherine Kreusen, geboren t e Neu- 
traal-Moresnet den 14 November 1887, 
zonder beroep, wonende te Neutraal
Moresnet. S. 319. 

Magdalena Elisabeth Catharina Krulder,. 
weduwe van Friedrich Heinrich Ludwig 
Siissmann, geboren te 's-Gravenhage (Zuid
holland) den 4 Juli 1867, zonder beroep, 
wonende te Medan (Nederlandsch-Indie). 
s. 320. • 

Engelbert Kuilert, geboren te Os -Rhauder
fehm (Pruisen) den 2 December 1874, . 
matroos, wonende te Achternmeer, gemeente 
Wardenburg (Oldenburg). S. 321. 

Franz Kiippers, geboren te Hilfarth (Pruisen), 
den 7 Maart 1881, koopman, wonende te 
Valkenburg, provincie Limburg. S. 322. 

Adrien Kuypers, geboren te Luik (Belgie) · 
den 27 December 1870, decoratieschilder, . 
wonende te Grivegnee (Belgie). S. 323. 

Sebastien J acob Jean Kuypers, geboren te · 
Parijs (Frankrijk) den 22 Januari 1872, 
pakhuisknecht, wonende te Landen (Groot
Brittannie). S. 324. 

Rudolf de Lange, geboren te Wiesbaden 
(Pruisen) den 8 Februari 1874, manufac
turier, wonende te Wiesbaden (Pruisen) .. 
s. 325. 

Heinrich Hubert Joseph Langohr, geboren 
te Neutraal-Moresnet, den 25 October 1873,. 
smid, wonende te Neutraal-Moresnet. 
S.• 326. 

Siemon Lazarus, geboren te Stapelmoor (Prui
sen) den 23 Juni 1886, koopman, wonende 
te Stapelmoor, Pruisen. S. 327. 

J oannes Matthias Leendertz, geboren te 
Kkef (Pruisen), den 20 Juli 1858, zonder 
beroep, wonende te Neuenahr (Pruisen). 
s. 328. 

Joannes Paulus Leers, geboren te Lanklaer 
(Belgie), den 4 Juli 1878, stalhouder, 
wonende te Dusseldorf (Pruisen). S. 329. 

Antonius Alexander Lemmens, geboren te 
Mechelen (Belgie) den 24 Juli 1875, brood
bakker, wonende te Roosendaal, provincie 
Noordbrabant en Felix Alexander Matheus 
Lemmens, geboren te Roosendaal (Noord
brabant) den 14 September 1898, marco
nist, wonende te Roosendaal, provinciP 
Noordbrabant. S. 330. 

Friedrich Wilhelm Lenders, geboren te 
Wijler (Pruisen) den 30 December 1867,. 
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landbouwer, wonende te Groesbeelc, pro• 
vincie Gelderland. S. 331. 

Hubert Lenders, geboren t e Neutral-Moresnet 
den 10 Februari 1864, fabrieksarbeider, 
wonende te Neutraal-Moresnet. S. 332. 

Jacob Martin Adolf Bernhardt Leuzinger, 
geboren t e Worpswede (Pruisen) den 28 
l\faart 1880, tuinbouwkundige, wonende 
te Amsterdam, prov. Noordholland. S. 333. 

Hermann Levano, geboren te Gymnich (Prui
sen) den 27 Maart 1868, koopman, wonende 
te Eindhoven, provincie Noordbrabant en 
Elfrida Levano, geboren te Stratum (Noord
brabant) den 6 December 1898, zonder 
beroep, wonende te Eindhoven, provincie 
Noordbrabant . S. 334. 

·Guillaume Pierre Joseph Linckens, geboren 
te Montzen (Belgie) den 14 Augustus 1885, 
arbeider, wonende t e N eut;aal-Moresnet. 
s. 335. 

Maria Ida Lonnemann, geboren te Thuine 
(Pruisen) den 4 Januari 1879, hoofd eener 
school, wonende t e Lochem, provincie 
Gelderland. S. 336. 

Hubert Willem Gerardus Maria Alphonsus 
van de Loo, geboren te Paramaribo (Suri• 
name) den 15 Augustus 1897, koopman, 
wonende te Rotterdam, provincie Zuid• 
holland. S. 337. 

Hubertine Maria van de Loo, geboren te 
Wetten (Pruisen) den 28 September 1855, 
zonder beroep, wonende t e Dieren (gemeen• 
t e Rheden), provincie Gelderland. S. 338. 

Leonard Gisbert van Loosen, geboren te 
Rotterdam (Zuidholland) den 14 Maart 
1886, schipper, wonende t e . Rotlerdam, 
provincie Zuidholland. S. 339. 

Liibbertus Luchtenborg, geboren t e Bunde 
(Pruisen) den 15 Juli 1877, arbeider, 
wonende . te Rotterdam, provincie Zuid
holland. S. 340. 

Berend Liimker, geboren te Gildehaus (Prui
sen) den 25 Maart 1878, bedrijfsleider, 
wonende te En8chede, provincie Overijssel. 
s. 341. 

Karl Friedrich Lutz, geboren te Ludwigs• 
ha/en (Beieren) den 28 Februari 1888, 
procuratiehouder, wonende t e Rotterdam, 
provincie Zuidholland. S. 342. 

Gustav Adolf Ewald Maass, geboren te 
Kremmen (Pruisen) den 24 Mei 1872, 
wagenmaker, wonende te En8chede, pro
vincie Overijssel. S. 343. 

Arnold Nicolas Hubert Maassen, geboren te 
W essem (Limburg) den 30 April 1893, 
scheepsbevrachter en scheepsondernemer, 

wonende te Maastricht, provincie Lin,, 
burg. S. 344. 

Gerard Arnold Hubert Maassen, geboren te 
Reclcheim (Belgie) den 3 Januari 1885, 
scheepsbevrachter, wonende te Luilc, Bel• 
gie. s. 345. 

Omer Marie Louis Maenhaut, geboren te 
Zomergem (Belgie) den 9 April 1871, ko• 
renmolenaar, wonende te Sas van Ger,,t, 
provincie Zeeland. S. 346. 

Philip Jacob Manikus, geboren te Arnhem 
(Gelderland) den 3 December 1875, boek• 
houder, wonende te Arnhem, provincie 
Gelderland. S. 347. 

Diedrich Heinrich Martens, geboren te War
denburg (Oldenburg) den 26 December 1867, 
stukadoor, wonende t e Amsterdam, pro
vincie Noordholland en Diedrich Heinrich 
Martens, geboren t e Amsterdam, den 15 
Maart 1899, kantoorbediende, wonen:le 
t e Amsterdam, provincie Noordholland. 
s. 348, 

Hermann Heinrich Martin, geboren te Mag. 
deburg (Pruisen) den 1 Januari 1885, pro• 
curatiehouder, wonende te Winterswijlc, 
provincie Gelderland. S. 349. 

J ean Pierre Menalda, geboren te Schaerbeelc 
(Belgie) den 12 Juli 1863, tabakshandelaar, 
wonende te Schaerbeelc, Belgie. S. 350. 

Abraham Mendes, geboren t e Londen (Groot• 
Britannie) den 4 Augustus 1874, diamant
slijper, wonende te Antwerpen (Belgie ). 
s. 351. 

Gerhard Heinrich Mentink (Menting), ge• 
boren te Raesfeld (Pruisen) den 19 April 
1853, spoorwegarbeider, wonende te Win
terswijlc, provincie Gelderland, en Gerhard 
Johan Menting, geboren te Winterswijlc 
(Gelderland) den 9 December 1898, hulp
besteller, wonende te Winterswijlc, pro• 
vincie Gelderland. S. 352. 

Maria Catharina Meulenbergh, weduwe van 
Joannes Dionisius Paschalis Albertus De 
Hesselle. geboren te Breberen (Pruisen) 
den 10 S eptember 1837, zonder beroep, 
wonende te Aleen, Pruisen. S. 353. 

J ohann Matthias Maria Meuthen, geboren 
t e Alsdorf (Pruisen) den 8 September 1880, 
industrieel, wonende t e Ede, provincie 
Gelderland. S. 354. 

Charles Louis J oseph Van Meyel, geboren 
t e Chemy (Franlcrijlc) den 8 November 
1869, landbouwer, wonende t e Chemy, 
Franlcrijlc. S. 355. 

Carolina Adolfina Meijer, weduwe van Hans 
Georg August Hoppenstedt, geboren t e 
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Padang (Ne,derl.andsch-Indie) den 20 Jairn
ari 1855, zonder beroep, gewoond hebbende 
te Hannover (Pruisen), thans vertoe
vende t e 's-Gravenhage, provincie Zuid
holl.and. S. 356. 

Christianus Johannes Marie Meijer, geboren 
te Rotterdam (Zuidholl.and) den 2 Februari 
1896, koopman, wonende te Rotterdam, 
provincie Zuidholl.and. S. 357. 

Friedrich Peter Meyer, geboren te Duisburg 
(Pruisen) den 16 J anuari 1856, zonder 
beroep, wonende te Rotterdam, provincie 
Zuidholl.and. S. 358. 

Otto August Alfred Meyer, geboren t e Klee/ 
(Pruisen) den 3 December 1883, handels
agent, wonende te Amsterdam, provincie 
Noordholl.and. S. 359. 

Hubert Caspar Xaverius Meijers, geboren 
te Vetschau (Pruisen) den 2 September 
1870, landbouwer, wonende te Bocholtz, 
provincie Li,mburg. S. 360. 

Peter Michels, geboren te Hardinghausen 
(Pruisen) den 29 Mei 1882, wnder beroep, 
wonende te Hengelo, provincie Gelderl.and. 
s. 361. 

P eter J oseph Milchers, geboren te Aken 
(Pruisen) den 7 October 1878, vischhande
laar, wonende te Ixelles-Brussel (Belgie). 
s. 362. 

Gottfried Moll, geboren t e Li,nnich (Pruisen) 
den 4 Juli 1874, slager, wonende te Haan
rade, gemeente Kerkrade, provincie Li,m
burg. S. 363. 

Carl Wilhelm Moller, geboren te Borstel 
(Pruisen) den 2 October 1866, manufac
turier, wonende te Oudkarspel, provincie 
Noordholl.and. S. 364. 

Johannes Mulder, geboren te Harderwijk 
( Gelderl.and) den 24 Februari 1894, tijdelijk 
klerk bij de Rijksbelastingen, wonende te 
Zutphen, provincie Gelderl.and. S .. 365~ 

Franz Egidius Miiller, geboren te Hermges 
(Pruisen) den 13 Juni 1860, kapper, wo
nende te Sittard, provincie Li,mburg. S. 366. 

Wilhelm J oseph Hubert Muller, geboren t, 
Hoengen (Pruisen) den 22 Juli 1873, bak
kersknecht, wonende t e Villeneuve-Saint
Georges (Frankrijk) . S. 367. 

Johanna Catharina Adrian, weduwe van 
Georg Leopold Eduard Gustav Heinrich 
Stenger, geboren te Amsterdam (Noord
holl.and) den 18 April 1867, zonder beroep, 
wonende te Amsterdam, provincie Noord
holl.and. S. 368. 

Charlotte Clara Marie Negrioli, gescheiden 
echtgenoote van Derk Adrian Alexander 

Nicolaas Engelberts, geboren te Wiirzburg 
(Beieren) den 27 Januari 1886, zonder 
beroep, wonende te Miinchen (Beieren). 
s. 369. 

Conrardus Leonardus Nelissen, geboren te 
Vroenhoven (Belgie) den 5 J anuari 1883, 
boekdrukker, wonende te Maastricht, pro
vincie Li,mburg. S. 370. 

Mr. Ludwig Adam Josephus Niemiiller, ge
boren te 's-Gravenhage, den 4 December 
1894, secretaris van eene tuinbouwvereeni
ging, wonende te 's-Gravenhage, provincie 
Zuidholl.and. S. 371. 

Theodor Niiggerath, geboren te Neheim 
(Pruisen) den 18 Mei 1882, filmfabrikant, 
wonende te Slaten, provincie Noordholl.and. 
s. 372. 

J oseph Guillaume Lucien Noterm,ans, ge
boren te liUik (Belgie) den 27 Juli 1878, 
koopman, wonende t e liUik (Belgie). S. 373. 

Wilhelm, Nusteleijn, geboren te Duisburg 
(Pruisen) den 29 Mei 1879, gipsvormer, 
wonende te Etterbeek bij Brussel, B elgie. 
s. 374. 

Joseph Niivem!tnn, geboren te Steinfeld 
(Oldenburg) den 24 December 1858, , win
kelier, wonende te Rotterdam, provincie 
Zuidholl.and, Anna Maria Niivemann, ge
boren te Rotterdam, (Zuidholl.and) den 7 
October 1898, zonder beroep, wonende 
t e Rotterdam, provincie Zuidholl.and en 
Hermanns Theodorus Niivem,ann, ge
boren t e Rotterdam (Zuidholl.and) den 19 
Augustus 1899, winkelier, wonende te 
Rotterdam, provincie Zuidholl.and. S. 375. 

Bernardina Petronella Oomes, geboren te 
Niel (Belgie) den 29 April 1882, zonder 
beroep, wonende te Niel (Belgie). S. 376. 

Johanna Adriana Oosterbroek, geboren te 
Pretoria ('Transvaal) den 10 Juni 1894, 
tijdelijk schrijver bij het Departement 
van Financien, wonende t e 's-Gravenhage, 
provincie Zuidholl.and. S. 377. 

Anton Wilhelm Ostermann, geboren te Hase
liinne (Pruisen) den 5 September 1895, 
winkelbediende, wonende te Arnhem, pro
vincie Gel.derl.and. S. 378. 

Maria Philomena Van den Oudenhoven, 
weduwe van Johannes Petrus Albertus 
Sprenger, geboren te Wyneghem (Belgie) 
den 27 December 1838, zonder beroep, 
wonende te Strombeek-Bever (Belgie). S. 379. 

Friedrich Wilhelm Maria Overmann, gebo
ren te Venlo (Li,mburg) den 15 Maart 
1898, sergeant, wonende te Venlo, pro
vincie Li,mburg. S. 380. 
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Johann Hubert Palmen, geboren te Sors
Laurensbe:rg (Pruisen) den 28 Februari 
1876, herbergier, wonende te Stolberg 
(Pruisen). S. 381. 

Johannes Hubert Palmen, geboren te Crefeld 
(Pruisen) den 10 December 1876, mijn
werker, wonende te Echt, provincie Lim
burg. S. 382. 

Johann Anton Pappers, geboren te Aken 
(Pruisen) den 2 Juni 1852, varkensslager, 
wonende t e Valkenburg, provincie Lim
burg en Anton Joseph Peter Pappers, ge
boren t e Valkenburg (Limburg) den 9 Fe
bruari 1899, bankdirecteur, wonende te 
Valkenburg, provincie Limburg. S. 383. 

Johann Wilhelm Paulissen, geboren te 
Grieth (Pruisen) den 6 J anuari 1865, zon
der beroep, wonende t e Rotter<iam, pro
vincie Zuidholland, en J ohan Wilhelm 
Paulissen, geboren t e Rotter<iam (Zuid
holland) den 12 Novemb r 1898, schippers
knecht, wonende te Rotter<iam, provincie 
Zuidholland. S. 384. 

J ohann Wilhelm August Peill, geboren te 
Dusseldorf (Pruisen) den 18 Januari 1848, 
zonder beroep, wonende t e Vaals , pro
vincie Limburg. S. 385. 

Peter Mathias Peltzer, geboren t e Kohlbusch, 
gemeente Busbach (Pruisen), den 19 Fe
bruari 1873, winkelier, wonende t e Aken 
(Pruisen) . S. 386. 

Mathias J oseph Hubert Pelzer, geboren t e 
Wurselen (Pruisen) den 28 Juli 1861, 
voerman, wonende t e Wurselen (Pruisen). 
s. 387. 

Cornelius Gerhardus Penaat, geboren te 
Emden (Pruisen) den 6 April 1880, koop
man, wonende te Emden, Pruisen . S. 388. 

Gerhard Wilhelm Perk, geboren t e Werlte 
(Pruisen) den 25 November 1870, koop
man, wonende t e den HoMn, gemeente 
Leens, provincie Groningen. S. 389. 

Hermann Perk, geboren t e Werlte (Pruisen) 
den 29 Mei 1866, koopman, wonende te 
den HoMn, gemeente Leens, provincie 
Groningen . S. 390. 

Theodor Gerhard Perk, geboren te Werlte 
(Pruisen) den 13 DecelI\ber 1875, land
bouwer, wonende te Wehe, gemeentc Leens, 
provincie Groningen. S. 391. 

August Viktor Amandus Pettersson, geboren 
te Middelburg (Zeeland) den 16 J anuari 
1895, hulpbest eller bij de Posterijen, wo
nende te Middelburg, provincie Zeeland. 
s. 392. 

Joseph Alfred Pottersson, geboren te Am-

ster<iam (Noordholland) den 27 Februari 
1895, koopman, wonende t e Amste:r<iam, 
provincie Noordholland. S. 393. 

Berthold Johann Erwin Philips, geboren te 
Eitorf (Pruisen) den 20 Juni 1880, indu
strieel, wonende t e Maastricht, provincie 
Limburg. S. 394. 

J ean Hubert Nicolas Pieters, geboren te 
St. Pieter, thans gemeente Maastricht 
(Limburg) den 8 Oct ober 1894, hulpbesteller 
der Posterijen, wonende te St . . Pieter, ge
meente Maastricht, provincie Limburg. 
s. 395. 

Reindert Albertus La Plooy, geboren te 
B ennekom (Gelderland) den 18 December 
1868, stationschef, wonende te TT elp, ge
meente Rheden, provincie Gelderland. 
s. 396. 

J ean Joseph Pluymackers, geboren t e Luik 
(Belgie) den 22 December 1861, smid, 
wonende te Aken (Pruisen). S. 397. 

J ohann Anton Pluymackers, geboren te 
Stolbe:rg (Pruisen) den 29 Augustus 1858, 
daglooner, wonende te Aken (Pruisen). 
s. 398. 

J akob Heinrich t e Poe!, geboren t e Dort
mund (Pruisen) den 12 Mei 1875, koopman, 
wonende t e Arnhem, provincie Gelde:rland. 
s. 399. 

H enri J oseph Gustaaf Maria van de Pol, 
geboren te Baerle-Hertog (Belgie) den 17 
December 1893, kantoorbediende, wonende 
te 's-Gravenhage, provincie Zuidholland. 
s. 400. 

Timot heus Pottker, geboren t e Haren (Prui
sen) den 3 J uni 1870, koopman, wonende 
te -T er A pel, gemeente Vlagtwedde, pro
vincie Groningen. S. 401. 

J ohann Heinrich Prange, geboren te Aken 
(Pruisen) den 17 April 1870, schrijnwerker, 

, wonende te Vaals, provincie Limburg. 
en Hendrik J an Prange, geboren t e Vaals 
(Limburg) den 30 Juli 1896, ka.ntoorbe
diende, wonende te Vaals, provincie Lim
burg. S. 402. 

Martin Hubert Piitz, geboren t e Mariadorf 
(Pruisen) den 5 Juli 1874, mijnopzichter, 
wonende t e K erkrade, provincie Limburg 
en Willem J oseph Piit z, geboren te Ke:rk
rade (Limburg) den 29 October 1898, amb
tenaar t er Secretarie, wonende t e Kerk
rade, provincie Limburg. S. 403. 

Peter Arnold Quadflieg, geboren t e Engel
bleck (Pmisen) den 8 Mei 1885, kapper, 
wonende t e Bettrath (Pruisen) . S. 404. 

Alexander Gerard baron Quarles de Quarles 
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geboren te B ergen op Zoom (Noordbrabant) 
den 26 Juni 1866, Directeur der Holland
sche Hypotheekbank, wonende te Vogelen
zang, gemeente Bloemendaol, provincie 
Noordholland. S. 405. 

Benjamin Raedt, geboren te Hengelo (Over
ijssel) den 25 Mei 1867, zonder beroep, 
wonende te Bredevoort, gemeente Aalten, 

.. provincie Gelderland. S. 406. 
Lucretius Pijthagoras al Rachid Solon Reich, 

geboren te Rostoclc (Meclclenburg) den 8 
J anuari 1873, koopman, wonende te 's-Gra
venhage, provincie Zuidholland. S. 407. 

Bernhard Johannes Rathmer, geboren te 
Stadtlohn (Pruisen) den 28 Februari 1864, 
exportslager, wonende te Aalten, pro
vincie Gelderland. S. 408. 

Heinrich Paul Raij mackers, ge boren te W esel 
(Pruisen) den 5 Februari 1885, arbeider, 
wonende te Grefeld (Pruisen). S. 409. 

Carolus Maria Jacobus Van Reeth, geboren 
te B eersel (Belgie) den 22 December 1894, 
bedrijfsleider, wonende t e Dordrecht, pro
vincie Zuidholland. S. 410. 

Arnoldus Petrus Reggers, geboren te Maas
tricht (Limburg) den 24 Maart 1896, chauf
feur, wonende te Maastricht, provincie 
Limbu,·g. s. 411. 

Peter J ohann Reinders, geboren te Oedt 
(Pruisen) den 17 Maart 1884, fabrieks
arbeider, wonende te Oedt (Pruisen) . S. 412, 

Bertha Eva Reuser, weduwe van H endrik 
Sillem, ge boren te Breitenstein ( Oosten
rijlc) den 13 December 1879,zonder beroep, 
wonende te Weenen (Oostenrijlc). S. 413. 

Elisabeth Reuters, geboren te Kohlscheid 
(Pruisen) den 22 December 1885, zonder 
beroep, wonende t e Kohlscheid (Pruisen). 
s. 414. 

Wilhelm Reijans, geboren te Schalbruch 
(Pruisen) den 27 Juli 1873, landbouwer, 
wonende te Echt, proviri.cie Limburg. S. 415. 

Adolf De Reyck, geboren te Basel (Belgie) 
den 29 November 1881, bakkersbaas, 
wonende te Zwijndrecht (Belgie). S. 416. 

Wilhelm Rhaesa, geboren te Hamburg 
(Duitschland) den 27 November 1875, 
hoofdpolitie-opziener bij de algem,eene 
politie, wonende te Sematang (Nederlandsch 
lndie). S. 417. 

Ernst Karl Otto Richelmann, geboren te 
Hannover (Pruisen) den 19 Augustus 1861, 
koopman, wonende te Hi lvers·um, pro-
vincie Noordholland. S. 418. I 

Louise Marguerite Olga Ripke, geboren t e 
Schaerbeelc (Belgie) den 10 Juli 1893, arts, 

wononde t e U•recht, provincie Utrecht. 
s. 419. 

Eduard Hubert Ritzerfeld, geboren te Her
zogenrath (Pruisen) den 15 Maart 1874, 
winkelier, wonende te Heerlen, provincie 
Limburg. S. 420. 

H ermann H einrich Carl Robke, geboren te 
Kleinenborslel (Pruisen) den 15 September 
1881, stationsassistent, wonende te Allc
maar, provincie Noordholland. S. 421. 

Ludwig Theodohr Rohmann, geboren te 
Dordrecht (Zuidholland) den 10 Juli 1876, 
schipper, wonende te Dordrecht, provincie 
Zuidholland. S. 422. 

Jacob Ruths, geboren te Darmstadt (Hessen) 
den 26 September 1876, onderluitenant 
bij het Nederlandsch-Indische leger, wo
nende t e Salatiga, Nederlandsch-lndie. 
s. 423. 

Carl Riitten, geboren te Gunnigfeld (Pruisen) 
den 4 Maart 1875, ketelbewaker, wonende 
te Gunnigfeld (Pruisen). S. 424. 

H ermann Joseph Riitten, geboren te Gro
thenrath (Pruisen) den 22 Juni 1873, 
landbouwer, wonende t e Grothenrath (Prui
sen). S. 425. 

Karl Willy Georg Arthur Salzmann, geboren 
te Hanau (Pruisen) den 14 Augustus 1891, 
journalist, wonende t e Amsterdam, pro
vincie Noordholland. S. 426. 

Curt Alfred Richard van de Sandt, geboren 
t e Hamburg (Duitschland) den 28 Juni 1885, 
industrieel, wonende t e Wiesbaden (Duitsch
land). S. 427. 

Gustav Schaefer, geboren te Soerabaja (Ned. 
lndie) den 12 Februari 1895, candidaat 
scheikundig ingenieur, wonende te 's-Gra 
venhage, provincie Zuidholland . S. 428. 

Jan Mathijs Schaekers, geboren t e Molen
beersel (Belgie) den 3 Juli 1886, steenfa
brikant, wonende t e Molenbeersel (Belgie), 
s. 429. 

Johann Scharf, geboren te Frauenlohe (Beie
ren) den 9 November 1883, portier, wonen
de te Scheveningen, gemeente 's-Gravenhage 
provincie Zuidholland. S. 430. 

Gerrit Antoine Scheer, geboren te Brussel 
(Belgie) den 25 Augustus 1864, zonder 
beroep, wonende te Saint-Gilles (Belgie). 

· s. 431. 
Friedrich Wilhelm Scherf, geboren te Nat

zungen (Pruisen) den 3 November 1860, 
leerhandelaar, wonende te Amsterdam, 
provincie Noordholland en Antoon Herman 
Scherf, geboren t e Amsterdam (Noordhol
land) den 18 December 1893, leerhandelaa r, 
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wonende te Amsterdam, provincle Noord
lwlland. S. 432. 

J ohann Wilhelm Schiffer, geboren te Rheydt 
(Pruisen) den 13 October 1859, zonder 
beroep, wonende te Nijmegen, provincie 
Gelderland. S. 433. 

Barthold Dirk Schild, geboren te Venlo 
(Limburg) den 31 Mei 1889, leeraar aan 
de Middelbare Technische School, wo
nende te Haarlem, provincie Noordlwlland. 
s. 434. 

16 Maart 1921. BESLUIT tot uitbreiding van 
de gunst van entrepot tot in hoofdzaak 
voor export werkende fabrieken. R. 435. 

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

Financien van 26 Februari 1921, n°. 124, af
deelingen Invoerrechten en Accijnzen; 

Gezien de wet van 7 Juni 1919 (Staatsblad 
n°. 318); 

Gelet op het Koninklijk besluit van 26 Maart 
1872 (Staatsblad n°. 19), laatstelijk gewijzigd 
bij Ons besluit van 18 December 1916 (Staats
blad n°. 559), en op het Koninklijk besluit 
van 7 November 1876 (Staatsblad n°. 193), 
laatstelijk gewijzigd bij Ons besluit van 9 
September 1919 (Staatsblad n°. 561); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
8 Maart 1921, n°. 26) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen voo:r
noemden Minister van 14 Maart 1921, n°. 161, 
afdeelingen Invoerrechten en Accijnzen ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 
Art. 1. Onze Minister van Financien wordt 

gemachtigd om in hoofdzaak voor export wer
kende fabrieken, welke voldoen aan door hem 
te stellen eischen betreffende de afsluiting, 
Jigging, inrichting en afscheiding van andere 
perceelen, behalve voor de toepassing der wetten 
van 28 April 1916 (Staatsblad n°. 175) en van 
14 December 1916 (Staatsblad n°. 530), bei:le 
laatstelijk gewijzigd bij de wet van 31 Decem.ber 
1920 (Staatsblad n°. 977), als algemeen entrepot 
toe te laten. 

De hierboven bedoelde machtiging heeft mede 
betrekking op de bij die fabrieken behoorende 
erven en de daarop geplaatste gebouwen. 

2. Tijdelijke opslag van goederen op <len 
voet van· het tweede en zesde hoofdstuk van 
het K oninklijk beslvit van 26 Maart 1872 
(Staatsblad n°. 19), laatstelijk gewijzigd bij Ons 
besluit van 18 December 1916 (Staatsblad 
n°. 559), is in de hierbedoelde entrepots niet 
geoorloofd 

Indien het entrepot niet is gevestigd op een 
ingevolge artikel 1 van vorenbedoeld besluit 
van 26 Maart 1872 aangewezen losplaats, kun
nen goederen, bestemd om in da t entrepot 
te worden opgeslagen, daarheen niettem,in op 
den voet van het derde hoofdstuk van dat 
besluit met volglijst worden doorgezonden. 
Aanzuivering van de volglijsten anders dan 
door opslag der daarin vermelde goederen in 
het entrepot, kan enkel geschieden met machti
ging van den inspecteur der invoerrechten en 
accijnzen, in wiens dienstkring het entrepot 
is gelegen. 

3. Inslag van goederen uit het vrije verkeer 
is slechts toegelaten, voor zoover Onze Minister 
van Financien <lien toestaat . 

4. Het verpakken, sorteeren, bewerken en 
verwerken van de ingeslagen goederen is ge
oorloofd, dit laatste behalve voor zooveel 
betreft het daaruit vervaardigen van accijns
goederen, anders dan als bijproduct. Of eene 
zelfstandigheid al dan niet als een bijproduct 
is te beschouwen, wordt zoo noodig door Onzen 
Minister van Financien beslist . 

5. De eerste twee leden van artikel 11 van 
het K oninklijk besluit van 7 November 1876-
(Staatsblad n°. 193), laatstelij k gewij zigd bij 
Ons besluit van 9 September 1919 (S taatsblad 
n°. 561), zijn van toepassing op alle goederen, 
die uit het entrepot worden uitgeslagen, on
verschillig of al dan niet de em ballage is ver
anderd of de fusten zijn aangevuld. 

Van het gedistilleerd, vallende onder artikel 
2, § 3, der wet van 1 Mei 1863 (Staatsblad n°. 
47), worden de accijns en het invoerrecht naar· 
de werkelijke sterkte berekend, mits het wordt 
uitgeslagen in hoeveelheden van ten minste 
5 liter. 

6. Uitslag van goederen is slechts toege
staan met documenten, verkregen na aangifte 
op den voet van artikel 120 der Algemeene 
wet van 26 Augustus 1822 (Staatsblad n°. 38) .. 
Bij uitslag anders dan met betaling van in
voerre~ht of accijns of met vrij-paspoort, wordt, 
zekerheid gesteld tot een bedrag dat voor iedere 
fabriek, naar gelang van de soort der goederen,. 
volgens door Onzen Minister van Financien 
vast te stellen regelen wordt bepaald . Komt
echter dit bedrag den ontvanger, t e wiens kan
tore het document tot uitslag wordt gelicht,. 
niet voldoende voor, dan kan hij het bedrag 
der rechten en accijnzen, welke van de goederen 
bij aangifte tot invoer verschulcligd zouden zijn, 
in overleg met den entrepositaris, desnoods bij 
benadering bepalen. De ontvanger stelt aan
teekening vari het aldus bepaalde bedrag op 
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de aangifte, welke aanteekening door den 
belanghebbende voor gezien wordt geteekend 
en tot maatstaf strekt van de in deze gevallen 
geldende zekerheid. De zekerheid wordt in
gevorderd voor de goederen, waarvoor het do
cument niet binnen den voorgeschreven t er
mijn gezuiverd ten kantore van afgifte is terug
ontvangen. 
"7. Onze Minister van Financien is te allen 

tijde bevoegd ten opzichte van een door hem 
ingevolge de bepalingen van dit besluit toege
laten entrepot, aanvullende voorschriften t e 
geven. 

Hij is mede · bevoegd, bij een met redenen 
omkleed. besluit, verderen inslag in het entrepot 
t e verbieden, bijaldien van misbruiken blijkt, 
of wanneer bij herhaling niet wordt voldaan 
aan de krachtens het eerste lid van dit artikel 
door hem gegeven voorschriften. 

8. Ons besluit van 19 Juli 1917 (Staatsblad 
n°. 493) is vervallen. De hierop gegronde ver 
gunningen en voorschriften word.n geacht 
krachtens dit nieuwe besluit t e zijn gegeven, 
met dien verstande dat, zoolang Onze Minister 
van Financien de zekerheid, bedoeld in artikel 
6, niet anders heeft geregeld, deze gesteld blijft 
of vijf gulden voor ieder · kilogram bruto ge
wicht, gedeelten van een kilogram voor een 
geheel genomen. · 

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

's-Gravenhage, den 16den Maart 1921. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financien, DE VRIES. 

( Uitgeg. 1 April 1921.) 

16 Maart 1921. WETTEN, houdende natura 
lisatie van : 

Carl Friedrich Schillert, geboren te Haarlem 
(Noordholland) den 1 Februari 1894, leer
ling-machinist, wonende te Rotterdam, pro
vincie Zuidholland. S. 436. 

Bernhard Fritz Anton Schilmiiller, geboren 
te 's-Gravenhage (Zuidholland) den 1 Oc
tober 1896, eerste luitanant bij het Neder
landsch-Indische leger, wonende voorheen 
t e 's-Gravenhage, provincie Zuidholland, 
thans in Nederlandsch-Indie. S. 437. 

Geerd Schipmolder, geboren te Frensdorf 
(Pruisen) den 7 September 1877, winke
lier, wonende

1 
te Amsterdam, provincie 

Noordholland. S. 438. 
Hugo Schleinper, geboren te Solingen (Prui-

sen) den 6 Maart 1858, koopman, wonende
te Utrecht, provincie Utrecht, Hugo Fried
rich August Schlemper, geboren te Dord
recht (Zuidholland) den 21 Juni 1895,. 
student in de theologie, wonende t e Utrecht, 
provincie Utrecht en Maarten Schlemper, 
geboren te Dordrecht (Zuidholland) den 
1 Augustus 1898, student in de medicijnen, 
wonende te Utrecht, provincie Utrecht. 
s. 439. 

Friedrich F erdinand Schlue, geboren te 
Eversten (Oldenburg) den 25 Juli 1869,. 
kabelgast, wonende te Rotterdam, provincie 
Zuidholland. S. 440. 

Christian Fortunatus Schneider, geboren te 
Reichenbach (Duitschland) den 17 Juni 
1874, koopman, wonende te ' s-Gravenhage,. 
provincie Zuidholland. S. 441. 

Eugenia Schobbe, geboren te Milaan (Italie)• 
den 5 Juni 1880, bureau-juffrouw, wonende 
te Milaan (Italie). S. 442. 

J ohann H ermann Scholten, geboren te Uelsen. 
(Pruisen) den 2 Juni 1886, koopman, 
wonende te Eupen (Pruisen). S. 443. 

Philipp Otto Ernst Schonewald, geboren te 
Paderborn (Pruisen) den 16 Februari 1875, 
tandarts, wonende te Amsterdam, provincie 
Noordholland. S. 444. 

Medart Benedictus Schram, geboren te Lap
scheure (Belgie) den 21 Juli 1876, onder
wijzer, wonende te Franeker, provincie 
Friesland. S. 445. 

Marie Anne Marguerite Scheurs, geboren t e 
Luik (Belgie) den 27 April 1880, kantoor
bediende, wonende t e K eulen (Pruisen) .. 
s. 446. 

Bernard Heinrich Schulte, geboren t e Bersede 
(Duitschland) den 12 Augustus 1871, land
bouwer, wonende te T er-Apelkanaal, ge
meente l'lagtwedde, provincie Groningen. 
en H ermannus Hindrikus Schulte, geboren 
te Vlagtwedde (Groningen) den 10 April 
1899, landbouwer, wonende te T er-Apel
kanaal, gemeente Vlagtwedde, provincie 
Groningen. S. 447. 

J ohann Bernard Schulte, geboren te B ersede 
(Pruisen) den 17 Juni 1874, landbouwer, 
wonende te Jipsingboermussel, gemeente 
Vlagtwedde, provincie Groningen. S. 448. 

Carl Ludwig Schumann, geboren t e Essen 
(Pruisen) den 22 Februari 1873, koopman, 
wonende te R otterdam, provincie Zuidhol
land. s. 449. 

Jakob Philipp Georg Schiitz, geboren t e 
L6btau (Duitschland) den 31 Maart 1872, 
fabrieksopzichter, wonende te Klimmen,. 
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provincie Limburg en Alexandre Ferdinand 
Schulz (Schiltz), geboren te Rive-de-Gier 
(Franlcrijk) den 19 April 1896, m,achinist, 
wonende te Klimmen, provincie Limburg. 
s. 450. 

·Frans Joseph Schwendem,ann, gebor n te 
Seelbach (Baden) den 24 J anuari 1867, 
fabrieksdirecteur, wonende te Amsterdam 
provincie Noordholland. S. 451. 

.Herm,ann Edm,und Seidel, geboren te Lodz 
(Polen) den 11 Augustus 1882, kapper, 
wonende· te Ohemnitz (Saksen). S. 452. 

Peter Mathijs Sensen, geboren te Weert (Lim
burg) den 4 April 1877, sohipper , wonende 
t e W eert, provincie Limburg. S. 453. 

·Marie Hubertine Servais, geboren te Maas
tricht, den 15 November 1898, tijdelijk 
t elegrafiste, wonende te Maastricht, pro
vincie Limburg. S. 454 . 

. Johann Adolf Ferdinand Siem, geboren te 
Hamburg (Duitschland) den 22 April 1870, 
stoelenfabrikant, wonende te Amsterdam, 
provincie Noordholland. S. 455. 

..Johann H einrich Siepers, geboren te Aken 
(Pruisen) den 3 April 1887, stoker, wonende 
te Aken (Pruisen). S. 456. 

:Fanni Silberschmidt, geboren te Lingen 
(Pruisen) den 13 April 1877, koopvrouw, 
wor;.ende te Emden (Pruisen). S. 457. 

Gustav Bernhard Sim.on, geboren te Neupfotz 
(Beieren) den 6 Februari 1889, boekhouder
correspondent, wonende te Amsterdam, 
provincie Noordholland. S. 458. 

. Johann Sinsig, geboren te Rudesheim am 
Rhein (Pruisen) den 29 December 1867, 
zonder beroep, wonende te Rotterdam, 

provincie Zuidholland. S. 459. 
Mathijs Hubertus Sleven, geboren te Neer

ritter (Limburg) den 9 J anuari 1894, amb
tenaar, wonende te Eindhoven, provincie 
Noordbrabant. S. 460. 

.Heinrich Bernard Sloot, geboren te Rotter
dam (Zuidholland) den 12 Juni 1898, kan
toorbediende, wonende te R otterdam, pro
vincie Zuidholland. S. 461. 

.Maria Catharina Elisabeth Speer, geboren te 
Amsterdam den 19 Februari 1898, tijdelijk 
ambtenaar aan de llijksverzekeringsbank, 
wonende te Amsterdam, provincie Noord
holland. S. 462. 

Hugo Christian Friedrich Sperling, geboren 
t e Essen (Pruisen) den 29 November 1882, 
koopman en koffiehuishouder, wonende 
t e Uden, provincie Noordbrabant. S. 463. 

. Adrianus Spoormans, geboren te Arendonck 
(Belgie) den 2 Januari 1891, sigarenmaker, 

wonende te Eersel, provincie Noordbrabant. 
s. 464. 

Carl Friedrich Louis Spratte, geboren te 
Stormbruch (Waldeck) den 22 April 1871, 
koopman, wonende te Apeldoorn, pro
vincie Gel,d,erland. S. 465. 

Clem,ens Wilhelm, Aselage, geboren te Ehren 
(07,d,enburg) den 30 Maart 1877, koopman, 
wonende te Amsterdam, provincie Noor'd
holland. S. 466. 

J ettje Stad, geboren te Brussel (Belgie) den 
15 October 1870, linnenjuffrouw, wonende 
te Schaerbeek, B elgie. S. 467. 

Maria Elisabeth Steffen, geboren t e Iburg 
(Duitschland) den 16 Decem,ber 1876, 
onderwijzeres, wonende te Denekamp, pro
vincie Overijssel. S. 468. 

Gerhard Bernhard Steveling, geboren te 
Neuenhaus (Pruisen) den 28 Mei 1876, 
kleermaker, wonende te Rotterdam, pro
vincie Zuidholland. S. 469. 

Heinrich Christian Stevens, geboren te Duis
burg (Pruisen) den 26 Februari 1875, 
werkbaas, wonende te Eschweiler-Aue 
(Pruisen). S. 470. 

J ohann Hubert Steijns, geboren te H ergen
rath .(Pruisen) den 20 October 1875, wo
nende te Montzen bij Luik (Belgie). 
s. 471. 

J ohann Hermann H einrich Storm, geboren 
te Wettringen (Pruisen) den 11 October 
1871, m,anufacturier, wonende te Rotter
dam, provincie Zuidholland. S. 472 . 

Louize Ernestine J eanette Storm van 's Gra
vesande, gescheiden echtgenoote van Fer
dinand Rudolph Daniel von Schoeler' 
geboren te Varden (Gelderland) den 25 
April 1866, zonder beroep, wonende te 
Gland (Zwitserland). S. 473. 

Cornelis Stracks, geboren te 's-Gravenhage, 
(Zuidholland) den 27 Juni 1895, hulp
besteller bij de Posterijen, wonende t e 
's-Gravenhage, provincie Zuidholland. 
s. 474. 

Amelie van Straten, geboren t e Brussel 
(Belgie) den 15 Augustus 1876, verkoop
ster, wonende te Brussel (Belgie). S. 475. 

Ernst Aloijs Stumm, geboren t e Schweppen
hausen, gemeente Windesheim (Pruisen) 
den 25 Augustus 1883, hofm,eester, wonen
de te Vlissingen, provincie Z eeland. 
s. 476. 

Carl Armand Suermondt, geboren te Aken 
(Pruisen) den 4 November 1849, zonder 
beroep, won en de te M oresnet ( B elgie) . 
s. 477. 
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·Clemens Joseph Suing, geboren te A8trup 
(Oldenburg) den 25 Maart 1886, winkelier, 
wonende t e 's-Gravenhage, provincie Zuid
holland. S. 478. 

.Johann Cornelius Swillens, geboren t e l8en
bruch, gemeente Havert (Prui8en), den 
5 Augustus 1875, fabrieks-arbeider, wo
nende t e Grefeld-Bockum (Prui8en). S. 479. 

<Jonrad Awick , geboren t e Scharrel (Olden
burg) den 24 J anuari 1856, zonder beroep, 
wonende t e Laren, provincie Noordhol
land. s. 480. 

.August Richard Teller , geboren te K emberg 
(Pruisen) den 18 Mei 1882, mandenmaker, 
wonende te '8-Gravenhage, provincie Zuid
holland. S. 481. 

.Bernhard Thaben, geboren t e Werlte (Prui8en) 
den 10 Februari 1864, zonder beroep, 
wonende te Groningen, provincie Gro
ningen . S. 482. 

.Arnold Wilhelm Otto That e, geboren t e 
Meide1ich (Pruisen) den 30 Juli 1881, 
grondeigenaar, wonende t e Laren, provin
cie Gelderland. S. 483 . 

.Auguste Alphonse Theissing, geboren te 
L eeuw Saint Pierre (Belgie) den 19 Decem
ber 1871, fabrikant , wonende t e Bussum, 
provincie Noordholland. S. 484. 

:Edmondus Thieleman, geboren te K ieldrecht 
(Belgie) den 25 September 1869, bagger
schippersknecht. wonende t e Glinge, pro
vincie Zeeland. S. 485. 

,Gerhard Albert Toebosch, geboren te Suchteln 
(Prui8en) den 9 December 1870, koopman, 
wonende t e Breda, provincie Noordbrabant 
s. 486. 

.Josef J odocu s Trippe, geboren te Lenne
platze (Prwisen) den 11 Mei 1871, koopman 
wonende te 's-Gravenhage, provincie Zuid
holland. S. 487. 

Wilhelm Tromm, geboren te Krummel (Prui 
sen) den 13 J anuari 1850, zonder beroep, 
wonende te Amsterdam, provincie Noord
holland. S. 488. 

Marry Gerhard Uch tmann, geboren t e Leer 
(Pruisen) den 20 Mei 1861, winkelier, 
wonende te Haarlem, provincie Noord
holland. S. 489. 

.Johann Hubert J oseph Uebags, geboren t e 
Prui8isch- Moresnet (Prui8en) den 19 April 
1882, daglooner, wonende te Neutraal
Moresnet. S. 490. 

Lambert Wilhelm Uebags, geboren t e Prui-
8isch-Moresnet (Pruisen) den 1 Mei 1887, 
daglooner, wonende t e N eu-Moresnet (Prui
sen). S. 491. 

1921. 

Friedrich Peter Urmetzer, geboren t e N euen
dorf (Pruisen) den 17 J anuari 1864, schip
per, wonende te Lobith, gemeente Herwen 
en A erdt, provincie Gelderland, Christine 
Elisabeth Urmetzer, geboren t e Ober
lahnstein (Pruisen) den 9 April 1895, 
zonder beroep, wonende t e Lobith, gemeente 
Herwen en A erdt, provincie Gelder/and, 
J osef Friedrich Urmetzer, geboren t e 
Frankfort a/M. (Pruisen) den 14 Augustus 
1897, schipper, ·wonende t e Lobith, ge
meente Herwen en A erdt, prov. Gelder/and 
en Martin Georg Urmetzer, geboren t e 
Hamberg (Prui8en) den 14 Augustus 1899, 
schipper , wonende t e Lobith, gemeente 
Herwen en A erdt, provincie Gelder/and . 
s. 492. 

Pet er J oseph Hubertus Vaessen, geboren te 
Boorsheim (Belgie) den 10 April 1882, 
bakkersknech t , wonende t e Kohlscheid-Aken 
(Pruisen). S. 493. 

Adolphus Venetianer, geboren t e Antwerpen 
(Belgie) den 1 Mei 1858, loopknecht, wo
nende t e Amsterdam, provincie Noord
holland. S. 494. 

Wilhelm Maria Josef Verhoeven, geboren te 
Elten (Pruisen) den 26 April 1885, land
bouwer, wonende t e Elten (Pruisen). S. 495. 

Florent Arthur Emile Vermeirssen, geboren 
te Glinge (Zeeland) den 4 Augustus 1895, 
mosselvisscher, wonende t e N ieuw-Namen. 
gemeente Glinge, provincie Zeeland. S. 496. 

Friedrich August Wilhelm Heinrich Volker, 
geboren te K irchrode (Pruisen) den 7 April 
1885, koopman, wonende te Rotterdam, 
provincie Zuidholland. S. 497. 

Wilhelm J odokus K arl Vosskiihler , geboren 
t e Frintrop-Borbeck (P.rui8en) den 1 Au
gustu s 1867, magazijnchef, wonende te 
Nijmegen provincie Gelderland. S. 498. 

Sophia Catharina J ohanna Voute, gescheiden 
echtgenoote van Carl Peter Schaedel, ge
boren t e A msterdam (Noordholland) den 
25 Februari 1872, zonder beroep, wonende 
te Uccle-Brussel (Belgiii). S. 499. 

Henry Juriaan de Vries, geboren t e Para
maribo (Suriname) den 11 September 1878, 
koopm,an, wonende te P aram.aribo, Suri 
name. S. 500 . 

J oannes J osephus H enricus Vrydaghs, ge
boren t e Borgerhout (Belgie) den 10 Oc
tober 1867, tijdelijk schrijver, wonende 
te 's-Gravenhage, provincie Zuidholland. 
s. 501. 

J ohann H ermann van Wahnem, geboren te 
Wesel (Pruisen) den 7 Juni 1884, spoor-

18 
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wegambtenaar, wonende te Gennep, pro
vincie l.ti,mburg. S. 502. 

Focke W eerts De Wall, geboren te Oster
marsch (Pruisen) den 17 April 1866, uit
voerder van werken, wonende t e Rotter
dam, provincie Zuidhol/,and. S. 503. 

Jan van de Wall, geboren te Brouwershaven 
(Zeeland) den 27 Maart 1877, wijnhande
laar, wonende te Rotterdam, provincie 
Zuidholland. S. 504. 

Anton Wilhelm Wantia, geboren t e Vreden 
(Pruisen) den 12 Maart 1864, landbouwer, 
wonende te Wessum (Pruisen) . S. 505. 

Auguste Lucinde Elise Sophie Weidemann, 
weduwe van Johann Bapt ist Stemmeler, 
geboren te Schwerin (Duitschland) den 10 
Juni 1865, koopvrouw, wonende te Am• 
sterdam, provincie Noordholland. S. 506. 

Carl Heinrich August W eigel, geboren t e 
Keulen (Pruisen) den 28 December 1861, 
procuratiebouder, wonende te Amsterdam, 
provincie Noordholland. S. 507. 

Maria Emilia W enckebach, geboren te Heer
len (l.ti,mburg) den 20 Juni 1893, zonder 
beroep, wonende te Weenen (Oostenrijk) . 
s. 508. 

J ohann Wessel, geboren t e B euel (Pruisen) 
den 20 J anuari 1866, concierge, wonende 
te Venlo, provincie l.ti,mburg. S. 509. 

Hans Otto Ferdinand Wettstein, geboren te 
Ngrambe (Ned.- Indie) den 23 Maart 1898, 
student, wonende te 's-Gravenlw.ge, pro
vincie Zuidholland. S. 510. 

J ohann Wilhelm W ewers, geboren t e Styrum 
(Pruisen) den 3 Mei 1880, machinist, wo
nende te Alten-Essen (Pruisen) . S. 511. 

J ohann H artmann W eijdig, geboren te 
Nijmegen (Gelderland) den 21 Augustus 
1896, klerk, wonende te Amsterdam, pro
vincie Noordholland . S. 512. 

Wilhelm Alexander H erman Wiesing, ge
boren te Amsterdam (Noordholland) den 
9 Maart 1897, arbeider, wonende te Am
sterdam, provincie .Noordhol/,and. S. 513. 

H enry August Theodor Wilcken, geboren 
te Lubeck (Duitschland) den 12 Juni 1885, 
handelsagcnt , wonende te Rotterdam, pro
vincie Zuidholland. S. 514. 

Jakob Willems, geboren te Holtum (Pruisen) 
den 3 Juli 1880, zonder beroep, wonenJe 
t e Holtum (Pruisen) . S. 515. 

Friedrich H einrich Wilms, geboren te Oldorf 
(Oldenburg) den 27 December 1869, carous
selhouder, wonende te Blokker, provincie 
Noordholland. S. 516. 

Albinus Windhausen, geboren te Kirspelwald-

niel (Pruisen) den 20 Mei 1863, kunst
schilder, wonende te Roermond, provincie
l.ti,mburg. S. 517. 

Paulus Windhausen, geboren te Waldniel. 
gemeente Burgwaldniel (Pruisen) den 11 
l\fei 1871, kunstschilder, wonende te 
Roermond, provincie l.ti,mhurg. S. 518. 

Anna H edwig Winninghoff, geboren te 
Neuenkirchen (Pruisen) den 9Januari l856, 
winkeljuffrouw, wonende te Alphen aan 
den Rijn, provincie Zuidholland. S. 519. 

Christian Wintgens, geboren te Sors (Pruisen} 
den 17 Juni 1881, landbouwer, wonende 
te Aken (Pruisen). S. 520. 

Hubert Wintgens, geboren te Aken (Pruisen> 
den 30 September 1861, kolenhand.elaar,. 
wonende te Aken (Pruisen). S. 521. 

J akob Wintgens, geboren te Aken (Pruisen} 
den 9 Augustus 1877, huisknecht, wonende 
te Aken (Pruisen) . S. 522. 

Leonard Wintgens, geboren t e Aken (Pruiseny 
den 20 Juli 1873, voerman, wonende te 
Ham-Swlberg-Aken (Pruisen). S. 523. 

Karl Hermann Witthaus, geboren te Osna
bruck (Pruisen) den 25 Juli 1868, tandmees
t er, wonende te 's-Gravenhage, provincie 
Zuidholland. S. 524. 

Johan Wilhelm W olf, geboren -t e Mehr (Prui
sen) den 8 September 1852, schipper, 
wonende te Dordrecht, provincie Zuid-
holland. S. 525. 

Adam Joseph Wolff, geboren te Ameln 
(Pruisen) den 4 April 1874, restaurateur, 
wonende t e Rotterdam, provincie Zuidhol
land. s. 526. 

Peter Worsdorfer, geboren t e Weidenhahn
(Pruisen) den 17 Januari 186Q, hofmeester, 
wonende te Rotterdam, provincie Zuidhol
land, Willemina J ohanna Worsdorfer, ge
boren t e Rotterdam (Zuidholland) den 11 
April 1898, modiste, wonende te Rotter-
dam, provincie Zuidholland en Peter
Worsdorfer, geboren t e Rotterdam (Zuid
hol/,and) den 21 April 1899, kantoorbedien· 
de, wonende te Rotterdam, provincie Zuid
holland. S. 527. 

Friedrich Wilhelm Wulff, geboren te Rotter• 
dam (Zuidholland) den 4 April 1896, assis
tent-werkmeester, wonende te Rotterdam, 
provincie Zuidholland. S. 528. 

H ermann J oseph Paul Wiilfinghoff, geboren 
te Kattenstroth, gemeente Gutersloh (Prui
sen) den 13 Februa.ri 1879, reiziger, wo
nende te Noordwijk, provincie Zuidholland .. 
s. 529. 

Johann Wijs, geboren te Marienbaum (Prui-
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sen) den 28 Maart 1851, arbaider, wonende 
te Duisburg-Meiderich (Pruisen). S. 530. 

H enriette Zadoks, weduwe van Salomon 
Kullmann, geboren te Dordrecht (Zuid
hollarul) den 3 October 1867, zonder be
roep, wonende te Amsterdam, provincie 
Noordhollarul . S. 531. 

Nathanni Moses Zilversmit, geboren te 
Warsingsfehn (Pruisen) den 31 J anuari 
1886, slager, wonende te Warsingsfehn . 
Pruisen. S. 532. 

16 Maart 1921. MissrvE van den Minister 
van Arbeid aan Gedeputeerde Staten der 
verschillende provincien betreffende uit
voering artikel 13 der Warenwet. 

Ik heh aan de Koningin het voorstel gedaan 
het K. B. van 30 September 1920, Stbl. 766, 
in te trekken en een geheel nieuw besluit vast 
t e stellen, waarin met verschillende door 
enkele gemeentebesturen achteraf gemaakte 
opmerkinge,n nog is rekening gehouden. 

Bij nadere beschouwing heh ik het beter 
geacht, dat van den keuringsdienst een afzon- _ 
derlijk bedrijf gemaakt wordt. Niet alleen 
roch, geldt het hier een intercommunalen dienst, 
die scherp van de gewone gemeentediensten 
dient te worden afgescheiden, maar bovendien 
moet ik erkennen, dat verschillende bepalingen 
in het K. B. ( o. a. die, welke van afschrijving 
op gebouwen etc. spreken) een afzonderlijken 
bedrijfsvorm min of meer onderstellen. De 
raden der centrale gemeenten zullen dus nu 
met toepassing van art. l 14bis van de Gemeente
wet voor den keuringsdienst een afzonderlijk 
finantieel en administratief beheer instellen. 
Voorts is aan de besturen der centrale gemeen
ten de bevoegdheid voorbehouden tot af- en 
overschrijving op de posten der begrooting. 
Daardoor zal het indienen van aanvullings
begrootingen met alien daaraan verbonden 
omslag beperkt kunnen blijven tot het geval, 
dat de post ,,onvoorzien" niet toereikend is 
om eventueele tekorten op andere posten te 
dekken. 

In verband met het bovenstaande zullen 
de besturen der centrale gemeenten een afzon
derlijke bedrijfsbegrooting aan Gedeputeerde 
Staten ter goedkeuring moeten inzenden. De 
totstandkoming van het K. B. kan spoedig 
worden tegemoet gezien. (B. S.) 

16 Maart 1921. MISSIVE van den Minister 
van Binnenlandsche Zaken aan de Gede
puteerde Staten betreffende uitvoering 
van art. 243g Gemeentewet. 

V oor de goede uitvoering van art. 244a der 
Gemeentewet is het noodig, dat ten aanzien 
van de wijze, waarop de gegevens voor de 
toepassing van dat artikel vereischt, die vol
gens artikel 245d dier wet door de gemeente
besturen aan de Rijksadministratie worden 
verstrekt, eene algemeene regeling wordt ge
troffen. 

Mitsdien gelieve Uw college te bevorderen, 
dat de gemeentebesturen telken jare, zooveel 
mogelijk in de eerste maand van het belasting
jaar, aan den inspecteur der directe belastin
gen over de gemeente van hoofdverblijf opgaaf 
verstrekken van de personen die als werk- of 
woonforens moeten worden aangeslagen. V oor 
niet binnen het Rijk wonende forensen moet 
deze opgaaf worden gedaan aan den Ontvanger 
Hoofd van het Centraal Bureau der directe 
belastingen te 's -Gr-avenhage. 

Voor iederen forens is een afzonderlijke 
opgaaf in duplo in te zenden, vermeldende 
den naam van de forensaalgemeente, den 
naam en de woonplaats van den belastingplich
tige, de categorie van forensen waartoe deze 
behoort en c.q. de gegevens voor de bepaling 
van den aftrek voor noodzakelijk levensonder
houd. 

Verder is het in verband met artikel 265i 
der Gemeentewet noodig, dat de gemeente
besturen elkander mededeeling doen van de 
aan de inspecteurs verstrekte forensen-opgaven. 
Indien de inspecteurs voor de regeling van 
den aanslag in de · gemeentelijke inkomsten
belasting, bij de vaststelling van den in artikel 
243d bedoelden aftrek voor noodzakelijk levens
onderhoud, meer of andere gegevens behoeven, 
dan die welke zij uit de aangifte-bilj etten voor 
de Rijksinkomstenbelasting kunnen putten, 
zal van de zijde dier inspecteurs overleg wor
den gepleegd met de betrokken gemeentebe
sturen t er verkrijging van de ontbrekende 
gegevens. Zoo noodig zouden deze gegevens 
aan de belastingplichtigen zelven kunnen 
worden gevraagd op een tegelijk met het aan
giftebiljet uit te reiken vragenlijst. 

De benoodigde vragenlijsten moeten dan 
door de gemeentebesturen verstrekt worden. 

De gemeentebesturen hebben bovendien zorg 
te dragen dat de inspecteur der directe belas
tingen tijdig beschikke over de noodige exem
plaren van de verordening op de gemeente
lijke inkomstenbelasting c.q . vergezeld van 
uitgewerkte tarieven voor de berekening van 
de aanslagen. 

Ik verzoek Uw college het vorenstaande uit 
naam van den Minister van Financien en van 

18' 
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mij ter kennis te willen brengen van de ge
meentebesturen in Uwe provincie. 

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

17 Maart 1921. WET, houdende naturalisatie 
van Emil Albert Friedrich Schulze, geboren 
te Pillgram (Pruisen) den 4 Mei 1872, 
fabrikant, wonende te 's-{}ravenhage, pro
vincie Zuidholland. S. 98. 

17 Maart 1921. BESLUIT, waarbij opnieuw 
wordt vastgesteld de algemeene maat
regel van bestuur bedoeld bij artikel 13 
der Huurcommissiewet. S. 533. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Justitie en van Onzen Minister van Arbeid 
va.n 14 Februari 1921, 1 • Afdeeling C, n°. 918; 

Overwegende, dat het wenschelijk is den 
algemeenen maatregel van bestuur, bedoeld bij 
artikel 13 der Huurcommissiewet, opnieuw vast 
te stellen; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
1 Maart 1921, n°. 19) ; 

Gelet op het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 10 Maart 1921, 1 • Afdee
ling C, n°. 853 en van 12 Maart 1921, n°. 412, 
Afd. V olksgezondheid ; 

Hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij 
goedvinden en verstaan bij deze : 

§ 1. Algemeene Bepalingen. 

Art. 1. In dit besluit wordt verstaan onder : 
a. ,,de wetten" : de Huurcommissiewet 

(wet van 26 Maart 1917, Staatsblad n°. 257), 
zooals deze wet luidt ingevolge de daarin ge. 
brachte wijzigingen, en de Huuropzeggingswet 
(wet van 25 Maart 1918, Staat8blad n°. 182) 
zooals deze wet luidt ingevolge de daarin ge
brachte wijzigingen ; 

b. ,, woning" : eene woning, ten aanzien 
waarvan de wetten van toepassing zijn. 

2. In dit besluit duiden de woorden, welke 
betrekking hebben op de overeenkomst van 
huur en verhuur, zooals bijv. ,,huurder", 
,,huurprijs", op iedere overeenkomst, ten aan
zien waarvan de wetten van toepassing .zijn. 

3. In dit besluit wordt o_nder ,,verhuurder" 
ook verstaan hij die voornemens is als zoodanig 
eene overeenkomst aan te gaan, zooals bedoeld 
bij het vooJgaand artikel. 

4. In dit besluit wordt onder den ,,huur
prijs van 1 Januari 1916" ook verstaan : 

1°. ingeval de woning op 1 Januari 1916 

tijdelijk onverhuurd was, de laatste huurprijs, 
waarvoor de woning v66r dien dag verhuurd 
is geweest; 

2°. ingeval de woning v66r of op 1 Januari 
1916 niet verhuurd is geweest, de som welke 
door de huurcommissie ingevolge het tweede 
lid van artikel 1 der Huurcommissiewet als 
huurprijs van 1 J anuari 1916 is geschat. 

5. Waar het geldt woningen, ten aanzien 
waarvan de Huurcommissiewet eerst door het 
in werking treden der Huuropzeggingswet 
van toepassing is geworden, wordt dit besluit 
aldus toegepast, dat in plaats van ,.1 Januari 
1916" wordt gelezen ,,1 Januari 1918 ', inplaats 
van ,,20 %" ,.10 %" en in plaats van ,,50 %" 
,,37½ %" en dat in gemeenten, waarvoor bij 
het in werking treden der Huuropzeggingswet 
reeds eene huurcommissie was ingesteld, in 
plaats van het tijdstip van de instelling van 
de huurcommissie wordt genomen dat van 
het in werking treden der Huuropzeggingswet. 

§ 2. De Inatelling der Huurcommissie. 

6. Indien in eene gemeente meer dan eene 
huurcommissie worden ingesteld, bepalen Bur
gemeester en Wetheuders de gedeelten der 
gemeente, ten aanzien waarvan iedere huur
commissie bevoegd is. 

7. Indien Burgemeester en Wethouders 
van oordeel zijn, dat zich in de gemeente ge
vallen van onredelijke huuropdrijving voordoen, 
doch niet in voldoende mate om het instellen 
van eene afzonderlijke huurcommissie te wet
tigen, kunnen zij de huurcon;i.missie, of eene 
der huurcommissien, eener andere gemeente 
ook voor hunne gemeente instellen. 

Dit besluit wordt genomen in onderling 
overleg met Burgemeester en Wethouders der 
andere gemeente. Het treedt niet in werking 
v66rdat daarop de goedkeuring is verkregen 
van Gedeputeerde Staten der provincie (pro
vincien), tot welke de gemeenten behooren. 

Leidt het onderling overleg niet tot eene be
slissing, da.n besliasen Gedeputeerde Staten ; 
behooren de betrokken gemeenten tot meer 
dan eene provincie, dan besliss en Gedeputeerde 
Staten der provincie met het grootst aantal 
inwoners in de betrokken gemeente of ge
meenten. 

8. In bet geval, bedoeld b ij het voorgaand 
artikel, worden alle besluiten betreffende wijzi
gingen in de samenstelling der huurcommissie, 
zoomede die betreffende de plaatsvervangende 
leden en den secretaris en diens plaatsvervanger, 
onverwijld schriftelijk medegedeeld a-an Bur
gemeester en Wethouders der andere gemeente 
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(gemeenten), waarvoor de huurcommissie later 
ingesteld is. 

9. Indien Burgemeester en Wethouders 
van twee of meer gemeenten van oordeel zijn, 
dat zich in hunne gemeenten gevallen van on
redelijke huuropdrijving voordoen, doch niet 
in voldoende mate om het instellen van eene 
afzonde Jijke huurcommissie te wettigen,kunnen 
zij in onderling overleg eene huurcommissie 
voor alle hunne gemeenten instellen. 

Het laatste lid van artikel 7 is van t oepassing. 
Dit besluit treedt niet in werking v66rdat 

daarop de goedkeuring is verkregen van Gede
puteerde Staten der provincie (pronncien), tot 
welke de gemeenten behooren. 

10. In het geval, bedoeld bij het voorgaand 
artikel, worden alle besluiten, de huurcom
missie betreffende, welke volgens de Huur
commissiewet of dit besluit genomen worden 
door Burgemeester en Wethouders, genomen 
in onderling overleg door Burgemeesters en 
Wethouders van de betrokken gemeenten. 

Het laatste lid van artikel 7 is van toepassing. 
11. Indien Gedeputeerde Staten van oordeel 

zijn, dat in eene gemeente, waarvoor geene 
huurcommissie is ingesteld, een voldoende 
aantal gevallen van onredelijke huuropdrijving 
zich hebben voorgedaan om het instellen van 
eene afzonderlijke huurcommissie voor die 
gemeente te wettigen, geven zij daarvan schrif
telijk kennis aan Burgemeester en Wethou
ders. Dezen gaan dan onverwijld tot de instel
ling over. 

12. Indien Gedeputeerde Staten van oordeel 
zijn, dat de in eene gemeente bestaande huur
commissie (huurcommissien) met zoovele zaken 
belast is (zijn), dat dientengevolge de afdoening 
van zaken ongewenschte vertraging ondervindt, 
deelen zij aan Burgemeester en Wethouders 
schriftelijk mede, dat naar hun oordeel er 
aanleiding bestaat eene of meer nieuwe huur
commissien in te stellen. Burgemeester en 
Wethouders gaan dan onverwijld tot de instel
ling over. 

13. Indien Gedeputeerde Staten van oordeel 
zijn, dat in eene gemeente, waarvoor geene 
huurcommissie is ingesteld, gevallen van onre
delijke huuropdrijving zich hebben voorgedaan, 
doch slechts in zoodanige mate dat deze behan
deld kunnen worden door de huurcommissie 
eener andere gemeente der provincie, geven 
zij aan Burgemeester en Wethouders schriftelijk 
kennis, dat er huns inziens aanleiding bestaat 
de liuurcommissie der andere gemeente ook 
voor hunne gemeente in te stellen. Een afschrift 
van die kennisgeving wordt aan Burgemeester 

en Wethouders der andere gemeente toege
zonden. Burgemeester en Wethouders gaan 
dan onverw~jld tot de instelling over. 

A.rtikel 8 is van toepassing. 
14. Indien Gedeputeerde Staten van oordeel 

zijn, dat in twee of meer gemeenten der pro
vinci ~, waarvoor geene huurcommissie is inge
steld, gevallen van onredelijke huuropdrijving 
zich hebben voorgedaan, doch niet in voldoende 
mate om het instellen van eene afzonderlijke 
huurcommissie voor iedere dezer gemeenten 
te wettigen, geven zij aan Burgemeesters en 
Wethouders van deze gemeenten schriftelijk 
kennis, dat er huns inziens aanleiding bestaat 
voor alh, deze gemeenten gezamenlijk eene 
huurcommissie in te st~llen. Burgemeesters en 
Wethouders dezer gemeenten gaan dan onver
wijld in onderling overleg tot de instP!ling over. 

Het la.atste lid van artikel 7 en artikel 10 
zijn van toepassing. 

15. Indien in de gevallen, bedoeld bij de 
artikelen 7, 9, 13 en 14 Burgemeester en Wet
houders eener gemeente, waarvoor geene af
zondelijke huurcommissie is ingesteld, van 
oordeel zijn dat dientengevolge de afdoening 
van zaken in hunne gemeente ongewenschte 
vertraging ondervindt, kunnen zij eene afzon
derlijke huurcommissie voor hunne gemeente 
instellen. 

Dit besluit treedt niet in werking v66rdat 
daarop de goedkeuring van Gedeputeerde 
Staten is verkregen. 

16. Burgemeester en Wethouders kunnen 
eene of meer huurcommissien opheffen, indien 
het te voorzien is, dat in de gemeente de afdoe
ning van zaken dientengevolge geene onge
wenschte vertraging zou ondervinden. • 

Bij hun besluit wijzen Burgemeester en Wet
houders den (de) secretaris (secretarissen) der 
huurcommissie (huurcommissiiin) aan, wien 
het archief der opgeheven huurcommissie 
(huurcommissien) zal worden ter hand gesteld, 
en regelen zij, zoo noodig, de plaatselijke 
bevoegdheid der overige huurcommissien. 

Dit besluit treedt niet in werking v66rdat 
daarop de goedkeuring van Gedeputeerde 
Staten is verkregen. 

17. Bij het besluit tot het instellen of het 
opheffen van eene huurcommissie wordt be
paald op welk tijdstip het besluit in werking 
treedt. 

Ingeval het besluit de goedkeuring van 
Gedeputeerde Staten behoe{t, wordt bepaald 
dat het tijdstip, waarop het in werking treedt, 
nader door Burgemeester en Wethouders zal 
worden vastgesteld. 
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18. Alle besluiten van Burgemeester en 
Wethouders betreffende het instellen en het 
opheffen van huurcommissien worden v66r 
het in werking treden op de in de gemeente 
gebruikelijke wijze openbaar gemaakt. Zij 
worden tegen betaling der kosten in afschrift 
verkrijgbaar gesteld. 

§ 3. De Same:nstelling der Huurcommissie. 

19. De huurcommissie bestaat uit vijf leden. 
Dezen moeten zijn meerderjarige Nederlanders, 
woonachtig in de gemeente waarvoor de huur
commissie is ingesteld, of in eene naburige 
gemeente. 

Onder de leden zijn een voorzitter, twee of 
meer plaatsvervangende voorzitters, ten minste 

benoemd en ontslagen door Burgemee~ter en 
W ethouders. 

Ontslag, anders dan op verzoek van den 
betrokken persoon, behoe~ de goedkeuring 
van Gedeputeerde Staten. 

§ 4. De Taak der Huurcommissie. 

A. Algemeene voorschriften. 

23. Verzoekschriften tot de huurcommissie 
worden ingediend in twee gelijkluidende exem
plaren, beide door den verzoeker onderteekend. 

24. Hij die een verzoekschrift tot de huur
commissie hee~ gericht, verscha~ haar alle 
hem ten ruensue staande gegevens ter vervulling 
van haar taak. Hij gedraagt zich ten deze 
naar de wenken, hem door of namens de huur-

een vertegenwoordiger van de belangen van de commissie gegeven. 
huurders van woningen, en ten minste een 
vertegenwoordiger van de belangen der ver- B. De Taak der Huurcommissie ingevolge de 
huurders van woningen. In laatstgi,melde hoe- Huurcommissiewet betreffende woningPn, 
danigheid kunnen in geen geval worden be- reeds v66r of op 1 Januari 1916 verhuurd 
noemd personen, eigenaar van, of lid van het (urt. 1, eerste lid, der Huurcommissiewet). 

bestuur over, woningen met geldelijke hulp 25. Wanneer er verschll bestaat tusschen 
van overheidswege gebouwd of gekocht, terwijl de verplichtingen, waartoe de verhuurder of de 
huurders van zoodanige woningen niet be- , huurder gehouden was op 1 Januari 1916 
noembaar zijn als vertegi,nwoordiger van de · en die waartoe hij ter zake van de woning later 
belangen der huurders. gehouden is (b. v. doordat op het eene tijdstip 

Niemand kan worden benoemd in meer in den huurprijs begrepen is de huurprijs van 
dan eene der bij het voorgaand lid genoemde andere zaken, b.v. meubelen, of eenige andere 
hoedanigheden. vergoeding, zooals o. a. de belooning voor te 

Personen, benoembaar als vertegenwoor- verrichten diensten of de koopprijs van te 
digers van de belangen van huurders of van leveren zaken), dan begroot de huurcommissie 
verhuurders van woningen, worden, zoo moge- de geldswaarde van het verschll in de verplich
lijk, slechts onderscheidenlijk in die hoedanig- tingen des verhuurders of des huurders op de 
heden tot lid der huurcommissie benoemd. beide tijdstippen, en houdt met die begrooting 

20. Bij iedere huurcommissie worden be- bij hare beslissing rekening. 
noemd een of meer plaatsvervangende leden, 26. Hij die in eene gemeente, waarvoor eene 
uitsluitend om bij afwezigheid of ontstentenis huurcommissie is ingesteld, voor eene woning 
van het daartoe benoemd lid in de commissie een hoogeren huurprijs wil bedingen dan die 
de belangen van de huurders van woningen te van 1 Januari 1916, vermeerderd met 20 °lo, 
vertegenwoordigen, een of meer plaatsver- wendt zich vooraf tot de huurcommissie met 
vangende leden, uitsluitend om bij afwezig- bet schriftelijk verzoek dien hoogeren huurprijs 
heid of ontstentenis van het daartoe benoemd goed te keuren. 
lid in de commissie de belangen van de ver- Hij vermeldt daa.rbij kortelijks de gronden 
huurders te vertegenwoordigen, en twee of waarop hij meent tot dergelijke verhooging te 
drie andere plaatsvervangende leden. moeten overgaan. Die gronden moeten be-

Zij alien moeten aan dezelfde vereischten trekking hebben op hoogere uitgaven ter zake 
voldoen als de leden der huurcommissie. der woning te bestrijden, ingrijpende verbete-

21. Aan de huurcommissie worden een ringen en veranderingen aan de woning aange
secretaris en een plaatsvervangend secretaris bracht, of op andere omstandigheden, welke 
toegevoegd; zij moeten aan dezelfde vereischten aannemelijk maken, dat eene billijke opbrengst 
voldoen als de leden der huurcommissie. der woning door den geldenden huurprijs niet 

22. De voorzitter, de plaatsvervangende is verkregen. Daarbij worde bedacht, dat deze 
voorzitters, de verdere leden, de plaatsver- laatste omstandigheden nimmer kunnen Jeiden 
vangende Jeden, de secreta1·is en de plaatsver- tot goedkeuring van eenen huurprijs, welke 
vangende secretaris der huurcommissie worden meer bedraagt dan 50 ¾ boven de normale 
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huurwaarde der woning op 1 Januari 1916 en huurp1ijs, hooger dan <lie van 1 Januari 1916 
dat ook overigens slechts geleidelijke verhoo- I vermeerderd met 20 °lo, te verzoeken, dan 
gingen worden toege.taan. 1 vermeldt hij kortelijks de gronden, waarop hij 

I s de woning verhuurd, dan vermeldt hij ' meent dat de huurcommissie zijn verzoek 
tevens den naam des huurders. zou kunnen inwilligen. Het tweede lid van 

27. Voor het verzoekschrift, bedoeld bij artikel 26 vindt overeenkomstige toopassing. 
het voorgaand artikol, kan het volgend model V oor het verzoekschrift kan dan het volgend 
worden gebezigd : model worden gebezigd. 

Di, ondergeteekende (voluit geschreven De ondergeteekende (voluit geschreven 
naam, voornamen en beroep van den ver- naam, voornamen en beroep va1> den ver-
zoeker, of de benaming der verzoekende ver- zoeker of de benaming der verzoekende ver-
eenig-ing, stichting of vennootschap) wonende eeni[Jing, stichting of vennootschap) wo-
(of: gevestigd) (volledige opgave van de nende (of gevestigd) (volledige opgave 
woonplaats des verzoekers, of, indien het van de woonplaats des verzoekers, of, indien 
verzoek wordt gedaan door eene vereeniging, het verzoelc word/ gedaan door eene vereeni-
stichting of vennootschap, van de plants waar ging, .•tichting of vennootschap, van de 
deze gevestigd i11 of kantoor houdt) verzoekt plaats waar deze gevestigd is of kantoor 
de Huurcommissie te (naam der gemeente, houdt) deelt bij dezi, a.an de Huurcommissie 
of aanduiding van het deel der gemeente, te (naam der gemeente, of aanduiding van 
toaarvoor de huurcommissie is ingesteld) het deel der gemeente, waarvoor de huur-
om goed te keuren, dat hij den huurprijs commissie is ingesteld) mede, dat hij de 
van f (bedrag) per (tijd waarvoor het ge- woning, gefogen (aanduiding van straat, 
noemd bedrag geldt) van de woning, gelegen nummer enz.) die op 1 Januari 1916 ver-
{aanduiding van straat, nummer, enz.) huurd was voor een huurprijs van f (bedrag) 
met ingang van (datum) verhoogt tot per (tijd, waarvoor het genoemd bedrag van 
f (verhoogd bedrag) per (tijd, waarvoor het den huurprijs geldt), later, namelijk den 
verhoogd bedrag geldt). (dagteekening na I Januari 1916), dus v66r 

De reden waarom verzoeker het nood- de instelling der H uurcommissie, heeft 
zakelijk oordeelt tot deze verhooging over verhuurd voor f (verhoogd bedrag) per 
te gaan, is (korte opgave der reden). (tijd, waarvoor het verhoogd bedrag geldt). 

Den lsten Januari 1916 was de woning De reden waarom verzoeker het nood-
verhuurd voor f (bedrag van den huurprijs, zakelijk heeft geoordeeld tot die verhoo-
-0p genoemden dag geldende) per (tijd waar- ging over te gaan, is (korte opgave der 
-voor het genoemd bedrag van den huurprijs reden). 
gold). Mitsdien verzoekt hij de Huurcommissie 

De tegenwoordige huurder der woning dien hoogeren huurprijs goed te keuren. 
is (naam, zoo moqelijlc met opgave van voor- (Onderteekening en dagteekening 
namen of aanvangsletters der voornamen). van het verzoelcschrift. ) 

(N.B. Indien dezelfde waning reede het 29. De verlaging van den lmurprijs, bedoeld 
onderwerp van eene beslissing der huur- bij het eerste lid van artikel 2 der Huurcom
commissie of van den kantonrechter heeft missiewet, vangt a.an te werken op den eersten 
uit,gemaakt, wordt de dagteekening en de dag na afloop van de ma.and, in dat lid bedoeld. 
lcorte inhoud der beslissing hier medege
deeld, b.v. Bij beslissing van den . . . . C. 
19 . . heeft de Huurcommissie eene 
verhooging van den wi,kelijkschen huur
prijs tot f . . . goedgekeurd ; h~t beroep 

De Taak der Huurcommissie ingevolge de 
Huwrcommissiewet betre-Oende woningen, 
welke 1 Januart 1916 reede bestonden, doch 
v66r of op dien dag niet verhuurd zijn geweest 
(art. 1. twee,de lid, der Huurcommissiewet) . van den toenmaligen huurder tegen deze 

goedkeuring is door den kantonrechter bij 
beschikking van den . . . . . . . 19 . . 
verworpen). 

( Onderteelcening en dagteekening 
van het verzoelcschrift.) 

28. Indien de verhuurder in het geval, be
doeld bij artikel 2 der Huurcommissiewet, 
er de voorkeur a.an gee~ goedkeuring van den 

I 30. Eene wonini:t, die op 1 Januari 1916 niet 
1 verhuurd was, wordt voor de toepassing van 

dit besluit gP,acht ook v66r dien dag niet 
verhuurd te zijn geweest, indien blijkt dat zij 

1 z66 vele jaren v66r genoemden dag niet ver-
huurd is geweest, dat, ook al was de !a'.l.tste 

I huurprijs bekend, het bedrag daarvan voor 
het bepalen van de normale huurwaarde der 
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woning op 1 Janua.ri 1916 niet een geschikte / l Januari 1916 vermeerderd met 20 °lo, da.o 
maatstaf zou kunnen zijn. wordt aan het model, vastgesteld bij artikel 33, 

31. Wanneer de verhuurder eene woning, het volgende toegevoegd: 
welke v66r of op 1 Januari 1916 niet is ver- En aangezien verzoeker meent voor de 
huurd geweest, v66r de instelling der buur- woning een huurprijs te moeten bedingen, 
commissie verbuurd beeft, of da.arna verhuren van f (bedrag) per (tijd waarvoor het ge-
wil, onder andere verplichtingen dan die, noemd bedrag van den huurprijs geldt), 
waartoe hij of de huurder krachtens het Bur- verzoekt hij de Huurcommissie tevens om, 
gerlijk Wetboek gehouden is (b.v. doordat dan indien dit bed.rag hooger blijkt dan de 
in den huurprijs begrepen is de huurprijs van door de Huurcommissie geschatte huur-
andere zaken, b.v. meubelen, of eenige andere prijs van 1 Januari 1916, vermeerderd met 
vergoeding, zooals o. a. de belooning voor te 20 °lo dien hoogeren huurprijs goed te-
verrichten diensten of de koopprijs van te keuren en zulks op grond dat (korte opgave 
leveren zaken), dan begroot de huurcommissie der reden). 
den huurprijs van de waning alleen en houdt 36. Hij die in eene gemeente, waarvoor eene 
met die begrooting bij hare beslissing rekening. huurcommissie is ingesteld, v66r den dag dier· 

32. Hij die in eene gemeente, waarvoor instelling eene woning verhuurd heeft, die· 
eene huurcommissie is ingesteld, voor het eerst v66r of op 1 Januari 1916 niet is verhuurd 
eene woning wil verhuren, welke v66r of op geweest, wendt zich binnen .eene maand na. 
1 Januari 1916 niet is verhuurd geweest, wendt die instelling tot de huurcommissie met het 
zich vooraf tot de huurcommissie met het schriftelijk vcrzoek den huurprijs van l Januari, 
schriftelijk verzoek den huurprijs van l Januari 1916 van die woning t-e scbatten. 
1916 van die woning te schatten. De verplichting van het eerRte lid vervalt. 

De verplicbting van het eerste lid vervitlt, indien de huurcommissie den huurprijs van
indien de huurcommissie den huurprijs van l Januari 1916 reeds, hetzij op verzoek van 
1 J anuari 1916 reeds ambtsbalve heeft geschat. den huurder, hetzij ambtshalve, heeft geschat. 

33. Voor bet verzoekschrift, bedoeld bij hat 37. Voor het verzoekschrift, bedoeld bij hat 
voorgaand artikel, kan het volgend model voorga,i,nd artikel, kan het volgend model 
worden gebezigd : warden gebezigd : 

De ondergeteekende (voluit geschreven De ondergeteekende (voluit geschreven 
naam, voornamen en beroep van den ver- naam en voornamen en beroep van den 
zoeker), wonende te. (volledige opgave van verzoeker) wonende te (volledige opgave-
de woonp/.aats), verzoekt de Huurcommissie van de woonplaats) deelt bij deze_ aan de 
te (naam der gemeente of aanduiding van Huurcommissie te (naam der gemeente, 
het deel der gemeente, waarvoor de huur- of aanduiding van het deel der gemeente, 
commissie is ingesteld) den huurprijs van waarvoor de huurcommissie is ingesteld} 
1 Januari 1916 te schatten van de wonb:lg, mede, dat hij v66r de instelling der huur-
gelegen (aandiiiding van straat, nummer. commissie, immers onder dagteekening 
enz.), welke v66r of op 1 Januari 1916 van (datum, gelegen tusschen 1 Januari 
niet is verhuurd geweest. 1916 en den dag, waarop de huurcommissie 

Dit verzoek geschiedt omdat verzoeker is ingesteld), als verbuurder eene overeen-
de waning thans wenscht te verhuren. komst heeft aangegaan voor het gebruik 

(Onderteekening en dagteekeninr, van de woning, gelegen (aanduiding van 
van het verzoekschrift.) straat, nummer, enz.), welke v66r of op-

34. In het geval, omschreven in het eerste l Januari 1916 niet verhuurd is geweest, 
lid van artikel 32, kan de verhuurder ook weshalve hij overeenkomstig het bepaalde 
ctesgewenscht de huurcommissie tegelijk bij art. 2, tweede lid, der Huurcommissie-
verzoeken, indien de te schatten huurprijs van wet de Huurcommissie verzoekt den huur-
1 Januari 1916 vermeerderd met 20 ¾, lager prijs van 1 Januari 1916 van die woning. 
mocht ziin dan de huurprijs dien hij wil be- te schatten. 
dingen, dezen laatsten goed te keuren. (Onderteekening en dagteekening 

Hij vermeldt dan kortelijks de gronden van het verzoekschrift.) 
waarop hij meent dat de huurcommissie den 38. In het geval, omschreven in het eerste 
hooi:,eren huurprijs zou kunnen goedkeuren. lid van artikel 36, kan de verhuurder ook 

35. Wil de verhuurder te gelijk schatting desgewenscht de buurcommissie te gelijk ver
verzoeken en goedkeuring van den huurprijs, zoeken, indien de te schatten huurp~ijs van 
hooger dan de te schatten huurprijs van 1 Januari 1916 vermeerderd met 20 "lo, lager 
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mocht zijn dan de tegenwoor<lige huurprijs, gebruik genomen, vindt het bepaalde bij 
dezen laatsten goed te keuren. artikel 25 overeenkomstige toepassing. 

Hij vermeldt dan tevens den naam des 43. Hij die in eene gemeente, waarvoor eene 
huurders. huurcommissie is ingesteld, voor eene nieuw 

Artikel 34, tweede lid, is van toepassing. gebouwde woning, na 1 Januari 1916 voor het 
39. Wil de verhuurder te gelijk schatting eerst in gebruik genomen, een hoogeren huur

verzoeken en goedkeuring van den huurprijs, prijs wil be<lingen dan <lien, waarvoor de 
hooger dan de te schatten huurprijs van woninl!'. voor het eerst is verhuuril , ...,~!ldt zicb 
1 Januari 1916 vermeerderd met 20 °lo, dan vonr11,f +.ot. rlA buurcommissie met het schrifte
wordt aan het model, vastgesteld bij artikel 37, lijk verzoek <lien hoogeren huurprijs goed te 
het volgende toegevoegd : keuren. 

En aangezien verzoeker bij bovenbe- Artikel 26, tweede en derde lid, vindt over-
doelde overeenkomst voor de woning een eenkomstige toepassing. 
huurprijs heeft bedongen van f (bedrag) Het verzoekschrift kan, met de noodige 
per (ti)d, waarvoor het genoemd bedrag wijziging, worden ingeltleed volgens het model, 
van den huurrJTijs geldt), verzoekt hij de bij artikel 27 vastgesteld. 
Huurcommissie tevens om, indien de 44. Hij die in eene gemeente, waarvoor eene 
tegenwoordige huurprijs hooger blijkt huurcommissie is ingesteld, v66r de instelling 
dan de door de Huurcommissie geschatte der huurcommissie eene huurovereenkomst 
huurprijs van 1 Januari 1916, vermeerderd heeft aangegaan, waarbij hij voor eene nieuw 
met 20 °lo, <lien hoogeren huurprijs goed gebouwde woning, na 1 Januari 1916 voor het 
te keuren. eerst in gebruik genomen, een hoogeren huur-

Die goedkeuring zou kunnen gegronct prijs heeft bedongen, dan <lien waarvoor de 
zijn op de overweging (korte opgave der woning voor het eerst is verhuurd, is gehouden 
reden ). binnen eene maand na die instelling, 

De tegenwoor<lige huurder der woning hetzij zich tot de huurcommissie te wenden 
is (naam, zoo mogelijk met opgave van voor- met het schriftelijk verzoek <lien hoogeren huur
namen of aanvangsletters der voornamen) . prijs goed te keuren, 

40. Indien v66r de instelling der huur- hetzij zich jegens den buurder bereid te 
commissie eene overeenkomst is aangegaan verklaren den huurprijs te verlagen t ot <lien, 
voor het gebruik van eene woning, welke v66r waarvoor de woning voor het eerst is verhuurd. 
of op 1 Januari 1916 niet verhuurd is geweest, lndien de verhuurder er de voorkeur aangeeft 
en de verhuurder eerst na het verstrijken van goedkeuring van den hoogeren huurprijs te 
eene maand na de instelling der huurcommissie verzoeken, dan vermeldt hii korteliiks de 
zich tot haar wendt met het verzoek den gronden, waarop hij meent dat de huurcom
huurprijs van 1 Januari 1916 van de woning te mis.sie zijn verzoek zou kunnen inwilligen. Het 
schatten, dan neemt de huurcommissie het tweede lid van artikel 26 en het tweede lid van 
verzoek in behandeling evenals ware het tij<lig a.rtikel 28 vinden overeenkomstige toepassing. 
gedaan. De secretaris doet intusschen aan De verlaging vangt aan te werken op den 
den bevoegden ambtenaa.r van het Openbaar eersten dag na afloop van de maand, hiervoren 
Ministerie mededeeling van de overtre<ling der , bedoeld. 
Huurcommis~iewet. 45. Bij hare beslissing ten aanzien van eene 

41. Artikel 29 vindt, met inachtneming van nieuw gebouwde woning, na 1 Januari 1916 
het bepaalde bij het tweede lid van artikel 2 voor het eerst in gebruik genomen, houdt de 
der Huurcommissiewet, overeenkomstige toe- huurcommissie, bij de bepaling van de hoogere 
passing ten aanzien van de woning, welke uitgaven, die de verhuurder ter zake van de 
v66r of op 1 Januari 1916 niet verhuurd is woning hee~ te bestrijden, rekening met den 
geweest. huurprijs, waarvoor de woning voor het eerst 

is verhuurd. 
D. De Taak der Huurcommissie ingevolge de 

Huurcommissiewet betrefjende nieuw ge- E. 
bouwde woningen, na 1 Januari 1916 voor 

De Taak der Huurcommissie in verband 
met hare bevoegdheid den huurprijs voor
waardelijk goed te keuren of vast te stellen 
(art. 4, vierde lid, der Huurcommissiewet ). 

het eerst in gebruik genomen (art. 1, derde 
lid, der Huurcommissiewet) . 

42. Ten aanzien van nieuw gebouwde wo
ningen, na. 1 Januari 1916 voor het eerst in 

46. Wanneer de huurcommissie gebruik 
maakt van hare bevoegdheid den hm1rTJriis-
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voorwaardelijk goed te keuren of vast te stellen, I In dat geval en bij afwezigheid of ontstentenis 
zal zij bij hare uitspraak duidelijk voorschrijven van een antler lid, neemt een der plaatsver-
welke verbeteringen of herstellingen aan de 
woning binnen den door haar bepaalden tijd 
moeten worden aangebracht. 

47. De huurder, die meent, dat de gestelde 
voorwaarcten niet zijn nagekomen, kan zich 

· schriftelijk wenden tot de huurcommissie, met 
het verzoek alsnog een lageren huurprijs vast 

-te stellen_ 

Voor het verzoekschrift kan het volgend 
,model worden gebezigd: 

De ondergeteekende ( voluit geschreven 
naam en voornamen en beroep van den ver
zoeker), wonende te (volledige opgave van 
de woonplaats) verzoekt de Huurcommissie 
te (naam der gemeente of aanduiding van 
het deel der gemeente, waarvoor de huur
com1nissie is ingesteld) alsnog een lageren 
huurprijs, b.v. f (bedrag) per (tijd waarvoor 
het genoe,nd bedrag geldt), vast te stellen 
voor de door hem gehuurde woning, 
gelegen (aanduiding van atraat, num
mer, enz.). 

Dit verzoek geschiedt, omdat de voor
waarden, gesteld bij de beslissing 
van den Kantonrechter 
van--de -huurcommissit> van den· · · 19 · ' 

.. goedgeki,urd 
waarbij voorwaardehJk werd t t Id vas ges i, 
een huurprijs van (bedrag) per (tijd waar
vcx,r het g~e bedrag geldt) niet zijn 
nagekomen, daar (volgt mededeeling in welk 
opzicht de voorwaarden niet zijn nagekomen). 

De tegenwoordige verhuurder der woning 
is (naam, zoo mogelijk met opgave van voor
namen of aanvangsletters der voornamen). 

( Onderteekening en dagteelcening 
van het verzoekschrift). 

-48. Wannecr bij de huurcommissie door den 
buurder is ingediend een verzoek om alsnog 
-et>n lageren huurprijs vast te stellen, alsmede 
wanneer de huurcommissie overweegt, wegens 
niet-nakollllllg der voorwaarden, ambtshalve 
alsnog een lageren huurprijs vast te ste!len, 
zal zij, alvorens eene beslissing te nemen, den 
verhuurder en den huurder oproepen. 

49. De huurcommissie zal bij het vaststellen 
van een lageren huurprij s bij har-e uitspraak 
duidelijk doen uitkomen, dat de eerste uit
spraak daardoor wordt ter zijde gesteld. 

§ 5. De Werkwijze der Huurcommissie. 

50. Bij afwezigheid of ontstenten.is van den 
voorzitter worden zijne werkzaamheden ver-
1·icht door den beschikbaren plaatsvervan
genden voorzitter, die de oudste in leeftijd is. 

vangende leden zitting op verzoek van d~n 
voorzitter en met inachtneming van het be
paalde bij artikel 20. Bij afwezigheid of ont
stentenis van den secretaris worden zijne werk
zaamheden verricht dovr den plaat&vervan
genden secretaris of, bij afwezigheid of ont
stent?nis van dezen, door het lid der huurcom
missie, dat de voorzitter daartoe zal aanwijzen. 

51. Waar in dit besluit sprake is van den 
,,voorzitter" der huurcommissie, wordt daar
onder mede verstaan de plaatsvervangende 
voorzitter, · die bij afwezigheid of ontstentenis 
des voorzitters diens werkzaamheden verricht. 

Onder den ,,secretaris" wordt mede verstaan 
de plaatsvervangende secretaris, wanneer deze 
op verzoek des voorzitters werkzaamheden van 
den secretaris verricht. 

Een plaatsvervangend lid, dat op verzoek 
des voorzitters aan de werkzaamheden der 
huurcommissie dee!neemt, is, wat die werk
zaamheden betreft, lid der huurcommissie in 
de plaats van het lid dat hij vervangt. 

52. Wanneer een lid der huurcommissie, 
een plaatsvervangend lid of de secretaris, voor 
meer dan eene week de plaats zijner inwoning 
verlaat, geeft hij daarvan, zoowel als van zijne 
terugkomst, kennis aan den voorzitter. 

De voorzitter zelf geeft in gelijke omstandig
heden kennis aan een der plaatsvervangende 
voorzitters, die de(n) andere(n) en den secre
taris daarvan verwittigt. 

53. De leden der huurcommissie en de ter 
zitting aanwezige secretaris genieten voor 
hunne werkzaamheden eene schadeloosstelling, 
bij wijze van vacatiegeld, waarvan het bedrag 
door Burgemee&ter en Wethouders wordt vast
gesteld ; dit bedrag is ten hoogste f 5 per zitting
dag en voor den voorzitter f 7.50 per zitting
dag. De leden genieten, uit welken hoofde 
ook, geene meerdere vergoeding of geldelijke 
belooning, onverminderd het bepaalde bij ar
tikel 66, derde lid. Den secretaris en den 
plaatsvervangenden secretaris kunnen Burge
meester en Wethouders bovendien eene maande
lijksche toelage verleenen. 

Indien de huurcommissie voor mP-er dan 
eene gemeente is ingesteld, regelen Burge
meester en W ethouders een en ander in onder
ling overleg. Het laatste lid van artikel 7 
is van toepassing. 

54. Burgemeester en . Wethouders dragen 
zorg, dat de huurcommissie tot hare beschik
king heeft een geschikt lokaal, waar zij kan 
vergaderen en haar archief bewaren. 

De secretaris verricht zijne werkzaamheden 
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tei: plaatse door Burgemeester en Wethouders ' deelen, onverwijld aan den voorzitter ter ken
in overleg met den voorzitter der huurcom- nisneming toekomen. 
missie te bepalen. 60. De voorzitter bepaalt dag, plaats en 

Het laatste lid van het voorgaande artikel uur van de behandeling der zaak. De secre-
is van toepassing. taris geeft daarvan onverwijld kennis aan 

55. De huurcommissie wordt ingedeeld in de leden. 
twee kamers, ieder van drie leden. Schriftelijke bescheiden, tot de zaak betrek-

De voorzitter der huurcommissie regelt de kelijk, worden v66r de behandeling bij den 
samenstelling der kamers, met dien verstande secretaris nedergelegd ter kennisneming van 
dat de belangen van huurders en die van de leden. 
verhuurders van woningen in beide kamers 61. De leden onthouden zich van deel-
moeten zijn vertegenwoordigd. neming aan de behandeling van eenige zaak, 

De voorzitters der beide kamers regelen de welke hun, hunnen echtgenooten of bloed
werkzaamheden der kamers in onderling over- of aanverwanten tot E.'n met den derden graad, 
leg. persoonlijk aangaat, dan we! onmiddellijk aan-

Indien ten minste twee leden of de voor- gaat eene naamlooze vennootschap, coiipera
zitter eener kamer daartoe besluiten, wordt de tieve of andere rechtspersoonlijkheid bezit
behandeling eener zaak in die kamer gestaakt tende vereeniging of eene stichting, waarvan 
en geschiedt de behandeling op nieuw in de zij bestuurder of commissaris zijn. Zij ont
volledige huurcommissie. houden zich eveneens van deelneming aan de 

Geene zaak wordt behandeld, zoo niet ten behandeling van eenige zaak, waarin zij, 
minste drie leden aanwezig zijn. hunnen echtgenooten of bloed- of aanverwanten 

56. De leden en de secretaris der huur- tot en met den derden graad als gemachtigden 
commissie zijn verplicht het geheim der be- zijn betrokken. Deze onthouding wordt ten 
raadslagingen te bewaren. Zij zijn voorts I aanzien van de bepaalde zaak als afwezigheid 
verplicht tot geheimhouding omtrent al het- aangemerk.t. 
geen hun in hunne hoedanigheid is bekend 62. Indien de huurcommissie in geval van 
geworden, voor zooverre niet de mededeeling een verzoek om goedkeuring van een huurprijs 
aan leden en secretarigsen van andere huur- na kennisneming van het verzoekschrift van 
commissien strekt ter voldoening aan de be- oordeel is dat de verhuurder aannemelijk heeft 
palingen van artikel 69 en onverminderd het gemaakt, dat de hoogere huurprijs is gerecht
bepaalde bij artikel 76. vaardigd in verband met het bepaalde bij ar-

57. Eene zaak kan alleen schriftelijk b(j tikel • 5 der Huurcommissiewet, dan kan zij 
de huurcommissie aanhangig worden gemaakt. den huurprijs goedkeuren zonder oproeping 

De secretaris geeft aan een ieder, die hem van huurder en verhuurder. 
een voor de huurcommissie bestemd stuk doet 63. Alle oproepingen van huurder en ver
toekomen, desverlangd een gedagteekend ont- huurder geschieden door den secretaris bij te 
vangbewijs af. adviseeren brief. 

De secretaris zendt Mn der exemplaren van Huurder en . verhuurder kunnen zich voor 
het door den verzoekeringediend verzoekschrift, de huurcommissie door een gemachtigde doen 
na het voor afschrift te hebben gewaarmerkt, bijstaan of door een schriftelijk gemachtigde 
200 spoedig mogelijk bij te adviseeren brief doen vertegenwoordigen. 
aan de wederpartij. 64. De oproeping van personen om als 

58. Indien een stuk, bij eene huurcommissie getuigen of deskundigen te worden gehoord 
ingekomen, betrekking heeft op eene woning, geschiedt door den secretaris. 
waaromtrent eene andere huurcommissie heeft I Indien de huurcommissie beeediging van een 
te oordeelen, doet de secretaris dit stuk onver- · getuige of een deskundige wenschelijk oordeelt, 
wijld_aan de bevoegde huurcommissie toekomen. ! geschiedt deze door den voorzitter v66r het 

Hee~ het stuk ook betrekking op eene woning, a.fleggen der verklaring. 
waaromtrent de huurcommissie te oordeelen i De bepalingen van art. 117, tweede lid, 
heeft, bij welke het stuk ingekomen is, dan . 118 en 119, eerste, twe-;dc, derde en vijfde lid, 
zendt de secretaris, in plaats van het stuk, : van bet Wetboek van Burgerlijki, Rechtsvor
een behoorlijk gewaarmerkt afschrift daarvan. 

1 
dering zijn van toepassing met dien verstande, 

59. De secretaris doet alle ingekomen dat voor de huurcommissie geldt hetgeen daar 
stukken, betrekking hebbende op woningen, ; omt rent den kantonrechter is bepaald. 
waaromtrent de huurcommissie heeft te oor- ' Ook kan de huurcommissie getuigen of des-
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kundigen hooren die, door een der partiien 
medegebracht, vrijwillig voor haar verschijnen. 

De voorzitter kan deskundigen opdragen 
een schriftelijk verslag aan de huurcommissie 
uit te brengen. Het tweede lid vindt overeen
komstige toepassing. 

Het toeleggen van de vergoeding aan ge
tuigen en deskundigen geschiedt door den 
voorzitter. 

65. De huurcommissie e:aat slechts dan over 
tot schatting ambtshalve van den huurprijs 
van 1 Januari 1916 van eene woning, die v66r 
of op dien dag niet is verhuurd geweest, indien 
die schatting voor de uitvoering der Huur
commissiewet noodzakelijk is ; in dat geval 
zal de huurcommissie, zoo zij voorlichting 
noodig oordeelt, een of meer harer leden op
dragen een onderzoek in te stellen en verslag 
uit te brengen. 

Wat betreft schatting van den huurprijs 
van 1 Januari 1916, blijft voorlichting door 
deskundigen, zooals bij artikel 11 der Huur
commissiewet bedoeld, zooveel mogelijk be
perkt tot het geval dat de schatting plaats 
heeft op verzoek van den verhuurder of van 
den huurder der woning. 

66. De voorzitter kan een of meer der leden 
van de huurcommissie opdragen de zaken te 
onderzoeken, voordat deze door haar worden 
beslist. 

De voorzitter kan voorts een of meer der 
leden van de huurcommissie opdragen een 
plaatselijk onderzoek in te stellen. of getuigen. 
of deskundigen te hooren. Hij kan dezen 
leden den secretaris of een van diens beambten 
toevoegen. 

Voor het uitbrengen van het verslag in de 
zitting omtrent de werkzaamheden, in dit 
artikel bedoeld, genieten de leden, zoo zij niet 
deelnemen aan de behandeling der zaak, de
zelfde schadeloosstelling als de andere leden, 
ter zitting aanwezig. 

67. In alle zaken doet de voorzitter hoofde
lijk rondvraag, te beginnen met het jongste 
lid in leeftijd. Zelf brengt hij het laatst zijn 
advies uit. 

Ieder aanwezig lid is verplicht zijn advies 
uit te brengen. 

68. Alie beslissingen worden genomen bij 
meerderheid van stemmen. 

69. Zijn er in eene gemeente meer dan eene 
huurcommissie, dan zorgen de voorzitters en 
plaatsvervangende voorzitters, door op be
paalde tijden bijeenkomsten te houden of op 
andere wijze, in onderling overleg vast te 
stellen, dat de verschillende huurcommi~sien 

in de gelegenheid zijn zooveel mogelijk gelijk
heid in hare uitspraken omtrent de gelijksoor
tige aangelegenheden te betrachten. 

De voorzitters regelen in onderling overleg 
de werkwijze in de bijeenkomsten en kunnen 
bepalen, dat de secretarissen aanwezig zijn. 

70. De uitspraak der huurcommissie wordt, 
voor zoover zij is gedaan naar aanleiding van 
een verzoekschrift, op dat verzoekschrift ge
steld of daaraan gehecht. Zij is met redenen 
omkleed, zij vermeldt de leden, die haar hebben 
gegeven, en wordt door den voorzitter en den 
secretaris der zitting, waarin de beslissing ge
nomen is, onderteekend. 

De mededeeling van de uitspraak der huur
commissie aan den verhuurder en aan den 
huurder geschiedt bij te adviseeren brieven, 
van eenzelfde dagteekening voorzien, van d_en 
secretaris, waarbij aan ieder hunner een af
schrift der uitspraak toeg<'zonden wordt. 

71. Ind.ien de huurcommissie het wensche
lijk acht nadere regelen betreffende de ver
vulling van haar taak vast te stollen, doet 
zij dit bij een huishoud~lijk reglement. Dit 
behoeft, de goedkeuring van Burgemeester en 
Wethouders der gerneente (gemeenten), die 
zorg dragen dat het goedgekeurde reglement 
op de aldaar gebruikelijke wijze bekend ge
maakt en ter gemeente-secretarie, tegen · be
taling der kosten, in afschrift verkrijgbaar 
gesteld wordt. Zijn er meer huurcommissien 
in eene gemeente, dan zijn de reglementen 
zooveel mogelijk gelijkluidend. 

72. De huurcommissie zorgt zooveel moge
lijk dat in den regel niet meer tijd dan veertien 
dagen verloopt tusschen den dag, waarop het 
verzoekschrift den secretaris bereikt, en dien 
waarop zij beslist. 

Blijkt het door voortdurenden toevloed van 
zaken niet mogelijk tijdig te beslissen, dan 
deelt de huurcommissie of haar voorzitter dit 
mede aan Burgemeesters en Wethouders en 
aan Gedeputeerde Staten. 

73. Indien een verzoekschrift niet vol
doende mededeelingen bevat, stelt de secre
taris den verzoeker_ in de gelegenheid het ver
zoekschrift aan te vullen. De secretaris of 
een van diens beambten is hem daarbij, -.Yoor 
zooveel noodig, behulpzaam. 

74. De secretaris is bij de zittingen der huur
commissie tegenwoordig. Hij houdt aan
teekening van hetgeen aldaar verhandeld 
wordt, met vermelding van den zakelijken 
inhoud van de verklaringen der door de com
missie gehoorde personen. 

75. De secretaris bewaart het archief .der 
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lrnnrcommissie en is daarvoor persoonlijk ver
antwoordelijk. Hij geeft de door den huurder 
of _ den verhuurder overgelegde stukken, met 
uitzondering van het verzoekschrift des huur
ders of des verhuurders, aan dengene die ze 
heeft overgelegd, op diens verzoek, terug, 
zoodra gebleken is dat door huurder en ver
huurder in de uitspraak der huurcommissie 
is berust, of, na de uitspraak des kantoxirechters, 
zoodra hij de stukken van den griffier heeft 
terug ontvangen. 

Hij houdt afschrift van de uitgaande brieven. 
In geval van ophefling van eene huurcom

miasie draagt de secretaris ha.a.r archief over 
a,a,n Burgemeester en Wethouders der betrokken 
gemeente. 

76. Op schriftelijke aanvrage geeft de secre
taris schriftelijke inlichtingen betreffende uit
spraken der huurcommissie ingevolge de wetten 
gedaan. 

Bij iedere aanvrage moet den secretaris een 
bedrag van 50 cents worden betaald voor 
iedere woning, waatomtrent inlichtingen worden 
gevraagd. Dit bedrag is niet verschuldigd 
voor inlichtingen gegeven in het belang van 
's lands dienst ; deze inlichtingen kunnen ook 
op andere wijze worden gevraagd en verstrekt 
dan bij het eerste lid is bepaald. 

De bepalingen van artikel 58 vinden over
eenkomstige toepassing. 
. 77. De secretaris houdt in elk geval twee 
afzonderlijke registers, te weten : 

10. van de uitspraken der huurcommissie, 
waarbij de huurprijs van 1 Januari 1916 is 
geschat van woningen, die v66r of op dien dag 
niet zijn verhuurd geweest (,,Schattingen"); 

20. van de uitspraken der huurcommissie, 
waarbij beslist is op verzoeken om goedkeuring 
van een hoogeren huurprijs (,,Verhoogingen" ). 

Meerdere registers worden gehouden, naar 
gelang daaraan behoefte bestaat. 

In deze registers worden, ieder onder een 
afzonderlijk nu=er, kortelijk vermeld alle 
zaken in de volgorde, waarin zij worden aan
gebracht. 

De huurcommissie bepaalt wat in ieder 
register wordt aangeteekend. 

78. De secretaris verricht voorts de werk
zaamheden, hem door de huurcommissie of 
door haren voorzitter opgedragen. Burge
meester en Wethouders kunnen, na overleg 
met den voorzitter der huurcommissie, den 
secretaris beambten toevoegen ; hun salaris 
worrlt door Burgemeester en Wethouders be
paald. 

79. Voor de vergoeding van bureau-on-

kosten eJ:! van de aan getuigen en deskundigen 
toe te leggen vergoedingen, verstrekt de ont
vanger der gemeente, krachtens door Burge
meester en Wethouders af te geven bevelschrift, 
den secretaris gelden ter goede rekening. 

80. De kosten door het gemeentebestuur 
ter zake van de instelling en werkzaamheid 
der huurcommissie te maken, worden vooraf 
onderworpen aan de goedkeuring van Onzen 
Minister van Arbeid, voor zooverre het bedrag 
niet is vastgesteld bij eenige bepaling van wet 
of van algemeenen maatregel van bestuur. 

81. Is eene huurcommissie voor meer dan 
eene gemeente ingesteld, dan worden de kosten 
voor de helft gedragen door alle betrokken 
gemeenten gezamenlijk in verhouding tot het 
aantal in iedere gemeente gelegen woningen, 
waaromtrent de huurcommissie eene uitspraak 
heeft gegeven. 

De kosten, gemaakt door den kantonrechter 
ter zake van het beroep van de uitspraak der 
huurcommissie, worden voor de helft gedragen 
door de gemeente, waar de woning gelegen is, 
omtrent welke de uitspraak werd gegeven. 

82. Uiterlijk in Juni ;van elk jaar doen de 
gemeentebesturen aan onzen Minister van 
Arbeid opgaven toekomen van de in het afge
loopen jaar gemaakte kosten en van de voor 
inlichtingen ontvangen gelden, ingericht vol
gens modellen, door genoemden Minister vast 
te stellen, en vergezeld van de vereischte bo
wijsstukken. 

Opgaven, die na 30 Juni worden ingediend, 
blijven buiten behandeling. 

83. Het bedrag der kosten, hetwelk door 
den Staat wordt gedragen, wordt, na accoord
bevinding van de overgelegde opgaven, door 
Onzen Minister van Arbeid vastgesteld en ten 
laste van Hoofdstuk Xa der Staatsbegrooting 
gebracht. 

§ 6. De Regelen en V ormen van het Beroep 
van de ingevolge de Wetten gegeven Uitspraken 

der Hmtrcommissie op den Kantonrechter. 

84. Het beroep van de uitspraak der huur
commissie geschiedt bij een geschrift, waarin 
aan den kantonrechter wordt v,.-rzocht die uit
spraak te vernietigen en eene andere te geven. 

De artikelen 23, 57 en 58 vinden overeen
komstige toepassing. 

85. Hct verzoekschrift vermeldt de redenen, 
waarom de uitspraak der huurcommissie den 
verzoeker onjuist voorkomt, en de uitspraak, 
die de verzoeker in de plaats daarvan wenscht. 

86. Bij het verzoekschrift worden overge
legd het den verzoeker toegezonden afschrift 
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der uitspraak van de huurcommissie en de brief op grond dat (reden van de meening cleR 
van den secretaris waarbij het werd toege- verzoeker~); 
zonden. Weshalve hij den heer Kantonrechter 

87. Voor het verzoekschrift, door den ver- verzoekt die uitspraak te vernietigen en 
huurder in te zenden, indien hem de beschik- in plaats daarvan (strekking van het ver-
king op zijn verzoekschrift onjuist voorkomt, zoek) . 
kan het volgend model worden gebezigd: (Onderteekening en dagteekening 

De ondergeteekende (voluit geschreven van het verzoekschrift.) 
naam, voornamen en beroep van den 1Jer- Ingeval de verhuurder in beroep komt van 
zoeker, of de benaming der verzoekende ver- eene beslissing der huurcommissie, gegeven 
eeniging, stichting of vennootschap) wonende op een verzoekschri~ van den huurder, kan de 
(of : gevesf;igd) (volledige opgave van de verhuurder een soortgelijk model bezigen, be
woonplaats des verzoekers, of, indien het houdens de noodige wijzigingen. 
verzoek wordt gedaan door eene vereeniging, Hetzelfde geldt bij beroep door den huurder 
stichting of vennootschn.p, van de plaats van eene ambtshalve beslissing der huurcom
waar deze gevestigd i.• of kantoor houdt) missie. 
deelt bij deze aan den heer Kantonrechter 89. De griffier deelt onverwijld aan den 
te (zetel van het kantongerecht) mede, dat secretaris der huurcommissie schriftelijk mede 
de huurcommissie te (zetel der huurcom- dat, en op welke gronden, beroep van de uit
missie) op zijn verzoek om (strekking van spraak is aangeteekend. De secretaris zendt 
het verzoek, b. v. goedkeuring van een hoogeren hem dan onverwijld de tot de zaak betrekke
huurprijs) heeft beschikt volgens de uit- lijke stukken toe, onder mededeeling of de 
spraak, waarvan een afschrift hiernevens huurcommissie nadere inlichtingen wenscht te 
wordt overgelegd ; verstrek:ken alvorens de kantonrechter uit-

dat die uitspraak hem onjuist voorkomt spraak doet. 
op grond dat (reden van de meening des I De griffier deelt den secretaris der huurcom
verzoekers) ; missie de beslissing des kantonrechters met 

Weshalve hij den heer Kantonrechter hare dagteekening onverwijld schriftelijk mede 
verzoekt die uitspraak te vernietigen en en zendt hem, indien de kantonrechter de· 
in plaats daarvan (strekking van het ver- uitspraak der huurcommissie niet in alien deele 
zoek). heeft bevestigd, een afschrift dier beslissing. 

( Onderteekening en dagteekening Hij zendt bij de mededeeling de door den secre-
van het verzoekschrift.) taris der huurcommissie toegezonden stukken 

Ingeval een verzoek van den huurder is terug. 
afgewezen, kan deze een soortgelijk model 90. Indien de huurcommissie, blijkens de 
bezigen, behoudens de noodigJ wijzigingen. mededeeling van den secretaris, nadere inlich-

Hetzelfde geldt bij beroep door den ver- tingen wenscht te verstrekken, stelt de kanton
huurder van eene ambtshalve beslissing der rechter alvorens uitspraak te doen de huurcom
huurcommissie. missie in de gelegenheid deze te geven, hetzij 

88. Voor het verzoekschrift, door den schriftelijk binnen een door hem te bepalen, 
huurder in te zenden, i11geval hij in beroep tijd van ten minste eene week, hetzij monde
iromt van eene beslissing de~ huurcommissie, ling op een door hem te bepalen dag, plaats. 
gegeven op een verzoek van den verhuurder, en uur; alles behoudens het bepaalde bij het,. 
kan het volgend model worden gebezigd : volgende artikel. 

De ondergeteekende (voluit geschreven 91. Indien den kantonrechter uit de toe-
naam, voornamen en beroep van den ver- gezonden stukken blijkt, dat het beroep niet 
zoeker) wonende (volledige opgave van de ontvankelijk is, verwerpt hij het beroep zonder 
woonplaats des verzoekers), deelt bij deze nader onderzoek der zaak. 
aan den heer Kantonrechter te (zetel van 92. Indien de kantonrechter een nader · 
het kantongerecht) mede, dat de huurconi- onderzoek der zaak noodig oordeelt, bepaalt 
missie te (zetel der huurcommissie) op ver- hij dag, plaats en uur van behandeling en doet 
zoek van den verhuurder omtrent zijne hij den verzoeker en diens wederpartij door
woning eene beschik:king heeft gegeven, den griffier bij te adviseeren brief oproepen 
waarvan een afschrift hiernevens wordt om bij de behandeling tegenwoordig te zijn. 
overgelegd ; 93. Indien de kantonrechter beeediging van 

dat die uitspraak hem onjuist voorkomt een getuige of een deskundige wenschelijk oor-
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!leelt, geschiedt deze v66r het afleggen der 
verklaring. 

De bepalingen van art. 117, tweede lid, 
118 en 119, eerste, tweede, derde en vijfde lid, 
van het Wetboek van Burgerlijke Rechts
vordering zijn van toepassing. 

Ook kan de kantonrechter getuigen of des
kundigen hooren, die, door een der partijen 
medegebracht, vrijwillig voor hem verschijnen. 

94. Indien de ka.ntonrechter de uitspraak 
der huurcommissie niet bevestigt, is hij, doende 
wat der huurcommissie was, niet gebonden 
aan hetgeen in het verzoekschrift is verzocht. 

95. Op schriftelijke aanvrage geeft de grif
fier schriftelijke inlichtingen betreffende be
slissingen door den kantonrechter ingevolge 
de wetten genomen. Bij iedere aanvrage 
moet den griffier een bedrag van 50 cents 
'Worden betaald voor iedere woning, waarom
trent inlichtingen worden gevraagd. 

Artikel 58 vindt overeenkomstige toepassing. 
Eene vergoeding is niet verschuldigd voor 

inlichtingen gegeven in het belang van 's lands 
dienst ; deze inlichtingen kunnen ook op andere 
wijze worden gevraagd en verstrekt dan bij 
het eerste lid is bepaald. 

Slotbepalingen. 

1 

Dit besluit treedt in werking op een door 
Ons te bepalen tijdstip. Met ingang van dat 
tijdstip wordt ingetrokken Ons besluit van 
26 Mei 1917 (Staatsblad n°. 444), gelijk dit be
sluit bij volgende besluiten is gewijzigd. 

II 

De bij het in werking t reden van dit besluit 
bestaande huurcommissien, welke zijn inge
steld met inachtneming van de bepalingen der 
Huurcommissiewet en van den bij Ons besluit 
van 26 Mei 1917 (Staatsblad n°. 444) vastge
stelden, bij volgende besluiten gewijzigden, 
algemeenen maatregel van bestuur, worden 
geacht te zijn ingesteld ook met inachtneming 
van dit besluit. 

Onze Ministers van Justitie en van Arbeid 
zijn belast met de uitvoering van dit besluit, 
hetwelk in het Staatsblad zal worden geplaatst 
en waarvan afschrift zal worden gezonden 
aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den l 7den Maart 1921. 
WILHELMINA 

De Minister van Justitie, HEE.\ISKERK. 
De Minister van Arbeid, A.ALBERSE. 

( Uitgeg. 22 Maart 1921.) 

17 Maart 1921. WET tot aanvulling en 
verhooging van het derde hoofdstuk der 
Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1920. 
s. 534. 

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

der IIIde afdeeling als het eindcijfer van het 
hoofdstuk verhoogd met f 5000. 

17 Maart ·1921. WET tot vaststelling van 
het derde hoofdstuk der Staatsbegrooting · 
voor het dienstjaar 1921. S. 535. 

Ilij deze wet wordt het IIIde hoofdstuk der · 
Staatsbeg~ooting voor het dienstjaar 1921, be
treffende het Departement van Buitenlandflche 
Zaken, vastgesteld, zooals hierna verk ort volgt :· 
Afd. 
1. Kosten van bet Departement . f 
2. Kosten van buitenlandsche zen

dingen en consulaten . . . . . 
3. Verschillende uitgaven . . . . 
4. Pensioenen, wachtgelden en toe-

Jagen .. ..... . 
5. Onvoorziene uitguven. . . . . 

628,650 

3,365,075-
974,650 

138.500 
10,000 

Tota.al van het derde hoofds tuk f 5,116,875-

17 Maart 1921. WET, tot verhooging van 
hoofdstuk VA der Staatsbegrooting voor· 
het dienstjaar 1920. S. 536. 

Bij deze wet wordt een artikel verhoogd. 
Tengevolge hiervan wordt de VIIde af

deeling met f 5000 en het eindcijfer der begroo
ting met gelijk bedrag verhoogd. 

17 Maart 1921. BESLUIT tot vervroeging in 
1921 van den wettelijken tijd, bedoeld in 
art . 1 der wet van 23 Juli 1908 (Staatsblad 
n°. 236). S. 537. 

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

Binnenlandsche Zaken van 15 Maart 1921, 
n°. 3386, afdeeling Binnenlandsch Bestuur; 

Gezien de wet van 23 Ma.art 1918 (Staatsblad 
n°. 165); 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen, dat in 1921 de vervroeging met 

een uur van den wettelijken tijd, bedoeld in 
artikel 1 der Wet van 23 Juli 1908 (Staatsblad 
n°. 236), zal aanvangen den vierden April 
en zal eindigen den zesentwintigsten September. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, dat 
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in het Staatsb/,ad en in de Neder/,arul,sche Staats- , ligt, wanneer het niet vaart, of bij een door 
courant zal worden geplaatst. dien Raad aangewezen agent. 

's-Gravenhage, den l 7den Maart 1921. 3. De aanvragen tot het sluiten der verzeke-
WILHELMINA. ring worden door den Raad van Arbeid in een 

De Minister van Binnen/,andsche Zalcen, daarvoor bestemd register ingeschreven. 
CH. RUYS DE BEEREN BROUCK. Geschiedt de aanvraag tot het sluiten der 

(Uitgeg. 18 Maart 1921.) verzekering bij een door den Raad van Arbeid 

l 7 Maart 1921. BESLUIT tot herziening van 
het Koninklijk besluit van 30 Januari 1920 
(Staatsblad n°. 47), laatstelijk gewijzigd bij 
Koninklijk besluit van 15 November 1920 
(Staatsblad n°. 817), 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. 538. 

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

Arbeid van 27 Januari 1921 n°. 41 ; 
Gezien 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 ; 

Den Raad van State gehoord (advies van den 
1 Maart 1921, n°. 26); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 14 Maart 1921, n°. 1023 af 

.afdeeling Arbeidersverzekering ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

in te trekken Ons besluit van 30 Januari 1920 
(Staatsblad n°. 47) laatstelijk gewijzigd bij Ons 
besluit van 15 November 1920 (Staatsblad 
n°. 817) en te bepalen als volgt : 

HOOFDSTUK I. 

ALGEMEENE BEl'ALINGEN. 

aangewezen agent, dan komt deze met den aan
vrager overeen, met inachtneming van het in 
artikel 19 bepaalde, in welke termijnen bij toe
lating tot de verzekering de premiebetaling zal 
geschieden en welk bedrag van de eventuee l 
achterstallige premie bij elke premiebetaling 
zal worden voldaan ; vervolgens zendt de agent 
de aanvraag zoo spoedig mogelijk aan den Raad 
van Arbeid toe, vergezeld van een formulier 
waarop de gegevens omtrent de premiebetaling 
en de betaling van de eventueel achterstallige 
premie zijn vermelcL 

Worden de aanvragen rechtstreeks bij den 
Raad van Arbeid ingediend, dan zendt de Raad 
van Arbeid aan den agent een formulier, waarop 
door dezen wordt a:mgegeven in welke termijnen 
de aanvragers de premie en de eventueel achter
stallige premie wenschen te betalen. Het in
gevulde formulier wordt zoo spoedig mogelijk 
door den agent a.an den Raad van Arbeid te
ruggezonden. 

Wanneer den agent blijkt, dat door meerd~re 
personen tot een zelfde gezin behoorende een 
gecombineerde betalingskaart wordt verlangd, 
gee~ hij daarvan kennis aan den Raad van 
Arbeid op een daarvoor bestemd formulier. 

De modellen van het register en der formu
lieren in dit artikel bedoeld, worden door Onzen 
Minister vastgestelcL 

4. Vervolgens worden de aanvragen, welke 
inmiddels niet door de aanvrager zijn ingetrok-

Art. 1. In dit besluit wordt verstaan onder: ken, door den Raad van Arbeid ingeschreven 
Onzen Minister : Onze Minister van Arbeid ; 
de Bank : de Rijksverzekeringsbank. 

HOOFDSTUK II. 

VAN DE T0ELATING TOT DE VERZEKERING. 
2. De aanvraag tot het sluiten van een vrij

willige verzekering, als bedoeld in artikel 10 
of artikel 24 der Ouderdomswet 1919, geschiedt 
bij den Raad van Arbeid van het gebied, waar 
de aanvrager woont, of bij een door dien Raad 
.aangewezen agent, door invulling en onder
teekening van een door Onzen Minister vast
_gesteld. formulier, dat kosteloos bij den Raad 
van Arbeid en diens agent verkrijgbaar is. 

Woont de aanvrager op een vaartuig, dan 
_geschiedt de aanvraag bij den Raad van Arbeid 
van het gebied, waar het vaartuig in den regel 

op daarvoor bestemde kaarten, welke van een 
doorloopend nummer worden voorzien en op 
nummer worden geplaatst. Op deze kaarten 
- grondkaarten genaamd - worden de ver
schillende gegevens betreffende den loop der 
verzekering aangeteekend. Het volgnummer, 
waaronder de aanvraag op deze kaarten is 
ingeschreven, wordt door den Raad van Arbeid 
op de daarvoor bestemde plaats op de aanvraag 
en in het in artikel 3 bedoelde register ver
meld. 

Op de kaarten, in het vorig lid bedoeld, wordt 
een lexicografische klapper aangehouden, mede 
ingericht naar het kaartsysteem. 

Voor de aanvragen tot het sluiten eener 
verzekering ingevolge artikel 10 der Ouder
domswet 1919, worden kaarten van een andere 
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kleur gebruikt dan voor die tot het sluiten eener 
verzekeriag ingevolge artikel :.!4 dier wet. 

De modellea der kaarten, ia dit artikel be• 
doeld, worden door Onzen Mmister vastgesteld. 

5. De Raad van Arbeid zendt de aanvragen 
"ZOO spoedig mogelijk aan de Bank met een bor
derel, waarop de nummers der aanvragen zijn 
vermeld. 

V66r de toezending aan de Bank teekent de 
Raad van Arbeid op de aanvraag aan, of naar 
-zijne mee~g de persoon, wiens toelating tot 
de verzekering wordt verzocht, al dan niet be
voegd is een vrijwillige verzekering te sluiten 
,en tevens of hij al dan niet verzekeringsplichtig 
is ingevolge de Invaliditeitswet. 

Het model van het borderel wordt vastge
steld door Onzen Mmister. 

6. Bij elke aanvraag wordt door den Raad 
van Arbeid gevoegd een door hem van het be
stuur der gemeente, waar de persoon, wiens toe
lating tot de verzekering wordt verzocht, ge
boren is, gevraagd uittreksel uit de registers 
van den burgerlijken stand, vermeldende naam, 
voornamen, jaar en datum van geboorte van 
dien persoon. 

Verklaart de Raad van Arbeid, dat zoodanig 
11Jittreksel niet te verkrijgen is, dan kan door het 
bestuur der Bank genoegen worden genomen 
met een ander bewijsstuk. 

7. Het bestuur der Bank bt>slist zoo spoedig 
mogelijk op de aanvraag. Van de beslissing 
wordt den aanvrager mededeeling gedaan. Is 
de aanvrager een antler dan de persoon, wiens 
toelating tot de verzekering is verzocht en niet 
diens wettelijke vertegenwoordiger, dan ge
schiedt mededeeling der beslissing tevens aan 
den persoon wiens toelating tot de verzekering 
is verzoch t. 

Behoudens het bepaalde in den laatsten vol
"Zin van het eerste lid van artikel 24 der Ouder
domswet 1919, gaat de verzekering in op den 
dag van indiening der aanvraag, of, ingeval de 
.aanvrager een lateren dag aanwijst, op dezen 
,dag. 

Strekt de beslissing tot toelating, dan ve1-
meldt zij onder meer : 

a. den naam, de voornamen, het jaar en den 
datum van geboorte en de woonplaats van den 
verzekerde ; 

b. den dag, waarop de verzekering aanvangt 
,en, indien de toelating geschiedt krachtens 
.artikel 10 der Ouderdomswet 1919, het bedrag 
der rente, waarvoor hij, bij onderbroken 
premiebetaling, is verzekerd ; 

c. het bedrag der verschuldigde premie ; 
d. den Raad van Arbeid, bij welken de ver

,zekering is ingeschreven, en 

1921. 

e. indien de aanvrager een antler persoon 
is dan de verzekerde, den naam, de voornamen 
en de woonplaats van den aanvrager. 

8. Het bestuur der Bank zendt aan den Raad 
van Arbeid, die de aanvraag voor de verzeke
ring inzond, een afschrift der beslissing. 

Van den inhoud der beslissing houdt de 
Raad van Arbeid aanteekening op de grond
kaart. 

9. De grondkaarten worden in zes groepen 
gesplitst. 

De eerste groep bevat de kaarten van hen, 
wier toelating tot de verzekering is verzocht, 
doch nog niet verkregen ; de tweede groep, 
de kaarten der personen, die tot de verzekering . 
zijn toegelaten en door of voor wie premie 
wordt betaald ; de derde groep de kaarten van 
hen, door of voor wie krachtens artikel 19 der 
Ouderdomswet 1919 geen premie meer is ver. 
schuldigd ; de vierde groep de kaarten van hen, 
door of voor wie de premiebetaling krachtens 
een der artikelen 20 of 21 dier wet is geeindigd ; 
de vijfde groep de kaarten van hen, wier toe
Iating tot de verzekering is geweigerd en de 
zesde groep de kaarten van de verzekerden, die 
overleden zijn of aan wie een rente werd 
toegekend. 

10. De Raad van Arbeid legt een kaart
register aan, dat voor een kalenderjaar geldt, 
voor de boeking der premiebetaling. 

Na ontvangst van het afschrift der beslissing 
in artikel 8 bedoeld, schrijft de Raad van Arbeid 
de kaarten van dit register - premiekaarten 
genaamd - , waarop <mder meer worden 
vermeld: 

a. de namen der verzekerden en de in ar
tikel 4 bedoelde volgnummers ; 

b. wanneer niet de verzekerden de premie 
zullen betalen, tevens de namen van de per
sonen die dit zullen doen en 

c. de termijnen van de premiebetaling en 
van de betaling van de eventueel achterstallige 
premie. 

De premiekaarten worden per agent op num
mer geplaatst. 

De Raad van Arbeid Iegt voorts voor de 
verzekerden betalingskaarten of betalings
boekjes a.an, welke, nadat daarop door den 
Raad van Arbeid ·de gegevens zijn vermeld, in 
het tweede lid van dit artikel bedoeld, met een 
borderel a.an den agent worden gezonden. 

Tegelijk met de betalingskaarten of betalings
boekjes zendt de Raad van Arbeid a.an den 
agent losse bladen voor een loopboekje. 

Op deze bladen worden door den Raad van 
Arbeid eveneens de in het tweede lid van dit 
artikel bedoelde gegevens aangeteekend. 

19 
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De agent plaatst de bladen in het loopboekje artikelen 16, 17 en 18. De vervaldag der 
in de volgorde, waarin hij de personen voor de I premie wordt op Maandag gesteid. De premie 
premie-inning zal bezoeken. wordt bij vooruitbetaling voldaan. 

De modellen van de kaarten,. boekjes en van 16. De premie voor de verzekering, bedoeld 
het borderel in dit artikel bedoeld, worden door in artikel 10 der Ouderdomswet 1919, bedraagt 
Onzen Minister va-stgesteld. zooveel als in het navolgende tarief is aange-

11. Nadat het register van inschrijving be- geven: 
doeld in artikel 3 door den Raad van Arbeid is T A R I E F. 
bijgewerkt, wordt een provisie-kaartje opge
maakt, voor elken post, waarvoor afsluit-provi
sie is verschuldigd. 

Op het kaartje worden onder meer vermeld : 
de .naam van den rechthebbende op de provisie, 
de vervaldag der provisie, de berekening en het 
bedrag der provisie en het in artikel 4 bedoelde 
volgnummer. 

De kaartjes worden per agent naar den ver
valdag der provisie geplaatst. Na opmaking 
der provisie-nota in artikel 13 bedoeld, worden 
de kaartjes per agent op nu=er geplaatst. 

Het model van het provisiekaartje wordt 
door Onzen 1\finister vastgesteld. 

12. De Raad van Arbeid houdt voor iederen 
agent een rekening-courant aan. 

13. Op geregelde tijden wordt door den Raad 
van Arbeid van de provisiekaartjes bedoeld in 
artikel 11 een provisie-nota samengesteld en 
het bedrag daarvan in de rekening-courant 
van den agent geboekt. Deze provisie-nota 
wordt aan den agent toegezonden. 

Het model van de provisie-nota wordt door 
Onzen Ilfinister vastgesteld. 

14. De Raad van Arbeid houdt een incasso
register aan, waarin in ontvangst worden op
genomen de bruto-premien en in uitgaaf de 
uitkeeringen aan de agenten voor het aanbren
gen van verzekeringen en het innen van pre
mien, zoomede de stortingen aan c!.e Rijksver
zekeringsbank, en waarin voorts de rectificatien 
op vorenbedoelde posten worden geboekt. 
Het model van dit register wordt door Onzen 
Minister vastgesteld. 

De Raad van Arbeid zendt zoodra mogelijk 
na het einde van elke week aan den V erzeke
ringsraad een uittreksel uit het incasso-register, 
omvattende de in die week in het register 
opgenomen posten. 

HOOFDSTUK in. 
VAN DE P REM,JE. 

§ l. Van de betaling der premie. 

15. Over elke kalenderweek, een gedeelte 
van een week voor een geheele gerekend, wordt 
een premie geheven, waarvan het bedraa wordt 
vastgesteld volgens de regelen, verva: in de 
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Weekpremie in centen, indien "de 
ouderdomsrente per week bedraagt : 

£3.- I £4.- I £5.-
I 

£6.-

7 9 11 13 
7 10 12 14 
8 10 12 14 
8 10 13 15 
8 11 13 16 
9 11 14 16 
9 12 15 17 

10 12 15 18 
10 13 16 19 
11 14 17 20 
11 14 18 21 
12 15 18 22 
12 16 19 23 
13 16 I 20 24 
13 17 21 25-
14 18 I 22 26 
15 19 I 23 28-
15 20 25 29 
16 21 26 31 
17 22 27 32 
18 23 29 34 
19 24 30 36 
20 26 32 3& 
21 27 33 40 
22 29 35 42 
23 30 37 44 
24 32 39 47 
26 34 42 49 
27 36 44 52 
29 38 46 55 
31 40 49 59 
32 42 52 62 
34 45 55• 66 
37 48 59 70 
39 51 63 75 
41 54 67 79 
44 58 71 85 
47 62 76 91 
50 66 81 97 
54 71 87 104 
58 76 93 111 
62 81 100 120 
67 88 108 129 
72 94 117 139 
78 102 126 150 
85 111 137 163 
92 121 149 178 

100 132 163 194 
110 144 178 212 
121 158 196 233 
133 175 216 258 
147 194 240 286 
164 216 267 319 
184 242 299 357 
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Weekpremie in centen, indien de 
ouderdomsrente per week bedraagt : 

£3.- £4.-
I 

£ 5.- £ 6.-

207 273 338 403 
236 310 385 459 
271 356 442 ·527 
315 414 514 614 
372 489 607 725 
447 589 731 874 
553 729 905 1080 
711 937 1164 1391 
971 1282 1592 

I 
1903 

1487 1963 2439 2916 
3019 3988 4958 5927 

bij een rente van 3 gulden 158,440 cent; 
4 209,440 
5 260,440 
6 311,430 ,, 

Het wekelijksch bedrag der premie wordt in 
centen afgerond ; daarbij worden deelen, 
kleiner dan een halve cent, verwaarloosd en 
andere deelen vooreencent in rekening gebracht. 

Desgewenscht kan, hetzij bij den aanvang der 
verzekering, hetzij nadat de verzekering reeds 
eenigen tijd heeft bestaan, de verdere premie
betaling worden afgekocht door het storten 
van een som in eens. Het bedrag dezer af
koopsom A wordt gevonden door toepassing 
van de formule 

A=pXKa 
17. Voor een verzekerde, die op het tijdstip In deze formule stelt p voor de premie bij 

van ingang der verzekering den leeftijd van ien leeftijd van toetreding tot de verzekering 
35 jaar nog niet heeft overschreden, wordt de en a den leeftijd van den verzekerde op het tijd
·;,remi11 door toepassing van het in het vorig ar- stip van den afkoop, afgerond in 52ste deelen 
tikel opgenomen tarief bepaald, nadat zijn leef- van jaren. 
tijd in geheele jaren is afgerond. Bij deze De waarde van Ka komt voor geheele waar
afronding worden deelen van een jaar, die den van a voor in de tabel behoorende bij dit 
minder dan een half jaar bedragen, verwaar- besluit. Voor gebroken waarden van a wordt 
loosd en andere deelen voor een geheel jaar in zij gevonden door rechtlijnige interpolatie. 
rekening gebracht. 18. Voor dengene, die ingevolge artikel 24 

Voor een verzekerde, die op het tijdstip van der Ouderdomswet 1919 bevoegd is zich te 
ingang der verzekering den leeftijd van 35 jaar verzekeren, is verschuldigd de premie in de 
we!, doch dien van 60 jaar nog niet heeft over- beide voorafgaande artikelen vastgesteld voor 
schreden, wordt de premie bepaald, door eerst personen van 34 jaar, voor een rente van 3 gul
zijn leeftijd af te ronden in twee en vijftigste I den per week. 
deelen van jaren en vervolgens rechtlijnig te 19. De betaling der premie geschiedt in het 
interpoleeren tusschen de in het tarief voor- algemeen wekelijks, hetzij ten kantore van den 
komende premien voor de beide opeenvolgende Raad van Arbeid, hetzij aan een door den Raad 
leeftijden, tusschen welke de leeftijd van den van Arbeid aangewezen agent. Bij de eerste 
verzekerde is gelegen. premiebetaling worden de betalingsboekjes of 

Voor een verzekerde, die op het tijdstip van de betalingskaarten aan hen, die de premie 
ingang der verzekering den leeftijd van 60 jaar betalfln, uitgereikt. 
we!, doch dien van 64 jaar nog niet heeft over- Op verzoek van dengene, die de premie be
schreden, wordt de premie bepaald, door eerst taalt, wordt door den Raad van Arbeid bepaald, 
zijn leeftijd af te ronden op gelijke wijze als in dat de premien voor 4, 8, 13, 26 of 52 verval
het vorig lid is aangegeven, vervolgens recht- dagen gelijktijdig bij vooruitbetaling zullen 
lijnig te interpoleeren tusschen de op 1 gedeelde worden voldaan. 
premien voor de beide opeenvolgende leeftij- Op nader verzoek van dengene, die de premie 
den, tusschen welke de leeftijd van den ver- betaalt, wordt deze regeling door den Raad 
zekerde is gelegen en eindelijk de geinterpo- van Arbeid ingetrokken of gewijzigd. 
Jeerde uitkomst weder op 1 te deelen. 20. De premiebetaling wordt bewezen door-

Voor een verzekerde, die op het tijdstip van dat een ambtenaar van den Raad van Arbeid 
ingang der verzekering den leeftijd van 64 jaar of de voor de inning der premie door den Raad 
heeft overschreden, bedraagt de premie het van Arbeid aangewezen agent zijn handteeke
zooveelste gedeelte van de koopsom der ver- ning of een afdruk van zijn naamstempel plaatst 
zekering op 65-jarigen leeftijd als het aantal in het daarvoor bestemde vakje van het in 
premien bedraagt, die tot het bereiken van den artikel 10 bedoelde betalingsboekje 6£ beta.-
65-jarigen leeftijd nog zullen worden betaald, lingskaart. 
indien de verzekerde dezen leeftijd in validen Door den Raad van Arbeid wordt bepaald 
toestand liereikt. Die koopsom bedraagt: of voor een verzekerde een betalingsboekje, een 

l\J* 
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enkelvoudige kaart of wisselkaarten zullen worden gebruikt, legt de agent, ten bewijze 
worden a.angelegd. Het betalingsboekje en van het onbetaald gebleven zijn van premien, 
de enkelvoudige 'ka.art bevatten voor elken de betrekkelijke betalingskaarten bij den 
vervaldag een vakje. De wisselkaarten be- verantwoordingsstaat over. De Raad van 
vatten te zamen voor elken vervaldag een vakje, Arbeid zendt deze ka.arten per omgaande aan 
en we! zoodarug, dat de opvolgende vervaldagen den agent terug. 
beurtelings op de eene en op de andere kaart 24. Met behulp van de verantwoordings-
voorkomen. staten in artikel 23 bedoeld, boekt de Raad 

Bij het gebruik van wisselkaarten blijft van Arbeid de prem.ie op de premiekaarten, be
degene, die de prem.ie beta.alt, tot aan de be- doeld in artikel 10. De afboeking geschiedt 
ta.ling eener volgende premie in het bezit van voor elken vervaldag door in het desbetreffende 
de kaart, wa.arop de kwijting der laatstelijk vak op de kaart een diagonaal te trekken met 
beta.aide premie is aangeteekend ; deze kaart zwarten inkt. In afwijking hiervan worden 
wordt bij de betaling der volgende premie aan echeter prmien, beta.aid na afioop van het 
den ambtenaar van den Raad van Arbeid of kalzenderjer, waarin zij vervielen, op dezelfde 
a.an den agent teruggegeven. wij, met aarooden inkt afgeboekt. 

21. De door den Raad van Arbeid voor de De premiekaarten worden v66r den eersten 
inrung der prem.ie aangewezen agent ontvangt April volgende op het ja.ar, waarop zij betrek
bij zijn aanstelling een legitimatiekaart, welke king hebben, aan het bestuur der Bank gezon
hij op verzoek van dengene, die de premie be- den. 
ta.al t, verplicht is te vertoonen. 25. Van de bij de verificatie van de verant-

22. De in het voorgaand artikel bedoelde woordingsstaten of op andere wijze door den 
agent teekent dadelijk na ontvangst der pre- Raad van Arbeid gevonden verschillen wordt 
mien de betaling daarvan a.an in het in artikel 10 aan den agent mededeeling gedaan in een nota, 
bedoelde loopboekje. wa.arvan het model door Onzen Minister wordt 

23. Eenmaal per week maakt de agent een vastgesteld. 
verantwoordingssta.at in drievoud op van de Het eindbedrag der nota wordt in de reke-
door hem in die week ontvangen premien. ning-courant van den agent geboekt. 
Onder het hoofd ,,Afrekening" op de achter- Behalve de in het eerste lid bedoelde ver
zijde van dien sta.at voorkomende, vermeldt hij schilposten en de afsluitprovisie, welke, inge
het totaal ontvangen prem.iebedrag, de a.an hem volge het in artikel 13 bepaalde, dadelijk na 
toekomende belooning voor inrung van pre- het opmaken van de provisienota is geboekt, 
mien, de hem toekomende afsluit-provisie in- worden de posten, welke zijn opgenomen in de 
gevolge door hem van den Raad van Arbeid ,,afrekening" voorkomende op den verant
ontvangen provisie-nota's, de eventueel door woordingsstaat door den · Raad van Arbeid 
hem voorgeschoten onkosten en de bedragen van die ,,afrekening" overgenomen in de 
der verschilposten volgens de hem door den rekening-courant van den agent. 
Raad van Arbeid toegezonden nota's. 26. Van verhuizingen van degenen, die de 

Het door hem ontvangen premiebedrag, ver- premie betalen, geeft de agent kennis aan den 
meerderd met de eventueel te zijnen laste ge- Raad van Arbeid ; tevens doet hij opgaaf van 
brachte verschilposten en verminderd met het de namen dergenen, die de verzekering niet 
hem in totaal toekomende bedrag, zendt hij wenschen voort te zetten, of van premiebetaling 
met twee exemplaren van den verantwoor- wenschen te worden ontheven op grond van in
dingsstaat en een kwijting voor de door hem validiteit van den verzekerde. 
in rekening gebrachte bedragen, aan den Raad Een en antler geschiedt op een formulier, 
van Arbeid toe. Een exempla.ar van den ver- waarvan het model door Onzen Minister wordt 
antwoordingssta.at zendt de Raad van Arbeid vastgesteld. 
dadelijk a.an het bestuur der Bank. Een der- 27. De Raad van Arbeid maakt het bedrag 
gelijke staat wordt eveneens eenmaal per week der in een bepa.alde week ontvangen premien 
in duplo opgemaakt door den Raad van Arbeid zoo spoedig mogelijk over aan het bestuur der 
voor de rechtstreeks door <lien Raad geinde Bank. 
premifo en een exemplaar dadelijk gezonden Omtrent de wijze van storting der premien 
aan het bestuur der Bank. door den Raad van Arbeid geeft het bestuur 

·Het model van den verantwoordingsstaat der Bank voorschriften. 
wordt door Onzen Minister vastgesteld. 28. De grondkaart, de premiekaart en het i n 

Jndien bij een Raad van Arbeid wisselkaarten I artikel 8 bedoelde afschrift berusten bij den 
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·Raad van Arbeid, in wiens gebied de persoon 
woont, die de premie betaalt. 

Worden in verband met de bepaling van het 
eerste lid, de grondkaart, de premiekaart en 
het in artikel 8 bedoelde afschrift door een Raad 
van Arbeid aan een anderen Raad van Arbeid 
toegezonden, dan geschiedt daarvan door den 
Raad van Arbeid, die de stu.kken verzond, aan
teekening op de klapperkaart. Aan de Bank 
wordt van een en antler kennis gegeven door 
den Raad van Arbeid die de stukken verzond 
onder opgaaf van den vervaldag der laatst 
geinde premie. 

De Raad van Arbeid die de stukken ont
vangt, zendt daarvoor een ontvangbewijs toe 
aan den Raad van Arbeid, welke de stukken 
toezond en legt een klapperkaart voor den ver
zekerde aan, nummert de grondkaart overeen
komstig het bepaalde in artikel 4-, eerste lid, 
en stelt dat nummer ook op de premie- en 
klapperkaart. Van ·dit nummer geschiedt op
gaaf aan de Bank. 

Indien hij, die de premien betaalt, verhuist 
·naar het buitenland en geen antler persoon voor 
de premiebetaling wordt aangewezen, blijft de 
verzekering behooren tot de administratie van 
den Raad van Arbeid, aan wien laatstelijk de 
premie is betaald. 

29. Indien een verzekerde, die op den dag 
van ingang der verzekering den leeftijd van 
35 jaar reeds had bereikt, verzekeringsplichtig 
wordt krachtens de bepalingen van de Invali
diteitswet, geeft hij hiervan kennis aan den 
Raad- van Arbeid tot wiens administratie de 
verzekering behoort. De Raad van Arbeid 
doet van dit feit mededeeling aan het bestuur 
der Bank. 

§ 2. Van de ontheffeng van pemiebdaling. 

30. Een aanvraag om ontheffing van premie
betaling op grond van blijvende invaliditeit van 
den verzekerde moet worden gericht tot den 
Raad van Arbeid. Is de verzekering door een 
antler persoon dan den verzekerde of diens wet
telijken vertegenwoordiger gesloten, dan kan 
-de aanvraag om ontheffing mede geschieden 
door dien persoon namens den verzekerde. 

Het formulier tot het doen dezer aanvraag 
·wordt door Onzen Minister vastgesteld en is 
kosteloos verkrijgbaar bij den Raad van 
Arbeid. 

31. Indien een aanvraag is ingediend en de 
verzekerde tevens verplicht verzekerd is inge
volge de Invaliditeitswet, terwijl hij op grond 
van invaliditeit, als bedoeld in artikel 71, sub a 
dier wet, invaliditeitsrente heeft aangevraagd, 

zendt de Raad van Arbeid de aanvraag zonder 
nader onderzoek aan het bestuur der Bank. 
Het bestuur neemt geen beslissing daarop, dan 
nadat omtrent de aanvraag om invaliditeits
rente onherroepelijk is beslist. 

In alle overige gevallen 'wordt de aanvraag 
behandeld op de wijze, als in de artikelen 
145-152 der Invaliditeitswet is aangegeven 
met de wijzigingen, welke de aard van het 
onderwerp vordert. Geschiedt evenwel de 
aanvraag binnen een jaar na de dagteekening 
eener beslissing, waarbij een vorige aanvraag is 
afgewezen, dan kan de Raad van Arbeid de 
aanvraag, zonder dat het onderzoek, in artikel 
146 der Invaliditeitswet bedoeld, heeft plaats 
gehad, aan het bestuur der Bank doorzenden, 
en kan met een onderzoek door den Medisch 
Adviseur der Bank worden volstaan. 

32. Zoolang op de aanvraag niet onherroe
lijk is beslist, is de persoon, die de premie ver
schuldigd is, aanvangende met de kalender
week, volgende op die, waarin de aanvraag is 
geschied, wel bevoegd premie te betalen, doch 
is hij daartoe niet verplich t. 

Een beslissing tot ontheffing van premie • 
betaling gaat in op den eersten dag der kalender
week, volgende op die, waari.Ii de aanvraag om 
ontheffing is geschied. Het bestuur der Bank 

· doet van zijn beslissing mededeeling aan den 
verzekerde en indien een antler persoon dan 
de verzekerde de premie schuldig was, ook aan 
dien persoon. Voorts geschiedt mededeeling 
van de beslissing aan den Raad van Arbeid, 
die de grondkaart bijwerkt en daarop ver
meldt, dat de verzekering voortaan premievrij 
is. Daarna wordt de premiekaart naar het 
bestuur der Bank gezonden. 
- Het bestuur der Bank doet bij afwijzing der 
aanvraag hiervan met vermelding der gronden 
mededeeling, behalve aan den Raad van Arbeid; 
aan den verzekerde en indien een antler persoon 
dan de verzekerde de premie schuldig is ook 
aan dien persoon. 

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 onaantastbaar is geworden, de achter 
stallige premie wordt geind. 

Wordt in beroep de afwijzende beslissing 
vernietigd en ontheffing van premiebetaling 
verleend, dan handelt de Raad van Arbeid, 
zoodra hij mededeeling heeft ontvangen, dat 
tegen de uitspraak niet meer kan worden op
gekomen, zooals in het tweede lid is aangegeven_ 
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§ 3. Van de eindiuinu der premiebetaling. 

33. De verzekerde, die de premiebetaling 
wenscht te eindigen, doet daarvan mededeeling 
aan den Raad van Arbeid op een formulier, dat 
door Onzen Minister wordt vastgesteld en 
kosteloos bij den Raad van Arbeid verkrijg
baar is. 

De Raad van Arbeid zendt de in het eerste 
lid bedoelde mededeeling met de premiekaart 
aan het bestuur der Bank. 

Zoodra de mededeeling is gedaan, wordt geen 
premie meer ingevorderd. 

34. Wanneer de premie door een antler per
soon dan den verzekerde verschuldigd is en 
die persoon de premiebetaling wenscht te 
eindigen, doet hij daarvan mededeeling aan den 
Raad van Arbeid op het formulier in artikel 33 
bedoeld. 

De Raad van Arbeid st1akt de invordering 
der premie en geeft den verzekerde zoo spoedig 
mogelijk kennis van het eindigen der premie
betaling. Woont de verzekerde in het gebied 
van een anderen Raad van Arbeid, dan ge
schiedt deze kennisgeving door tusschenkomst 
van dien Raad. 

De verzekerde is bevoegd de premiebetaling 
voort te zetten. Verklaart hij van deze be
voegdheid niet gebruik te maken, dan zendt 
de Raad van Arbeid de mededeeling in het 
eerste lid bedoeld, voorzien van een aantee
kening, dat de verzekerde de premiebetaling 
niet wenscht voort te zetten met de premie
kaart aan het bestnur der Bank. 

35. Wanneer de verzekerde 8 achtereen
volgende vervaldagen in gebreke is gebleven 
de premie te betalen, deelt de Raad van Arbeid 
hem schriftelijk mede, dat, wanneer 10 achter
eenvolgende vervaldagen de . premie niet is 
betaald, de premiebetaling ingevolge artikel 21 
der Ouderdomswet 1919 wordt geacht te zijn 
geeindigd. 

Is de premie door een antler persoon dan den 
verzekerde verschuldigd, da.n zendt de Ra.ad 
van Arbeid aan dien persoon, wanneer hij 5 
achtereenvolgende vervaldagen in gebreke is 
gebleven de premie te betalen, een waarschu
wing tot betaling der achterstallige premie. 
Voldoet deze persoon ook daarna niet aan zijn 
verplichting tot premiebetaling dan doet de 
Raad van Arbeid, zoodra hij 8 achtereenvolgen
de vervaldagen in gebreke is gebleven de premie 
te betalen, de in het eerste lid van dit artikel 
bedoelde mededeeling aan den verzekerde. 

Woont de verzekerde in het gebied van een 
anderen Raad van Arbeid, dan geschiedt deze 

mededeeling door tusschenkomst van dien Raad. 
36. Wanneer 10 achtereenvolgende verval

dagen geen premie is beta.aid, zendt de Raad 
van Arbeid de premiekaart aan het bestuur der 
Bank en eindigt de inning der premie. 

37. Een afschrift der beslissing van het be
stuur der Bank, bevattende het bewijs bedoeld 
in de artikelen 20 en 21 der Ouderdomswet 1919, 
wordt gezonden aan den Raad van Arbeid, en 
aan den persoon, die de premie was verschul
digd, wanneer deze persoon niet de verzekerde 
was. 

De Raad van Arbeid werkt de grondkaart 
bij en teekent daarop aan den korten inhoud van 
het in het eerste lid vermelde bewijs. 

38. Zoodra tegen de uitspraak van den be
roepsrechter, waarbij de verzekering ten on
rechte geeindigd is verklaard, niet meer kan 
worden opgekomen, deelt het bestuur der Bank, 
onder terugzending van de premiekaart, dit aan 
den Raad van Arbeid mede, die de achterstal
lige premien int en met de inning doorgaat. 

Van de uitspraak van den beroepsrechter 
wordt aanteekening gehouden op de grond
kaart. 

§ 4. Van het herstel der verzekering. 

39. Degene, die een verzekering wenscht te 
doen herstellen, deelt dit op een formulier, dat 
door Onzen Minister wordt vastges'teld, mede 
en zendt dit aan den Raad van Arbeid. 

Dit formulier is kosteloos verkrijgbaar bij 
den Raad van Arbeid. 

40. Voor een verzekering gesloten krachtens 
artikel 10 der Ouderdomswet 1919, woidt de 
in artikel 22 dier wet bedoelde inkoopsom in 
centen Kz bij herstel der verzekering gevonden 
door toepassing van de formule : 

Kz = 52bz (rz-rx) 

Voor een verzekering gesloten krachtens 
artikel 24 dier wet, wordt de in artikel 22 dier 
wet bedoelde inkoopsom in centen K,z bij herstel 
der verzekering gevonden door toepassing van 
de formule: 

K'z = Uy X K~. 
In de beide genoemde formules hebben x, 

y, rx en Uy de beteekenis, welke in de arti
kelen 49 en 50 wordt aangegeven ; z stelt voor 
den in twee en vijftigste deelen van jaren af
geronden leeftijd van den verzekerde op het 
tijdstip, waarop de verzekering wordt hersteld ; 
bz wordt ontleend aan de bij dit besluit be
hoorende tabel of door rechtlijnige interpolatie 
daaruit afgeleid op overeenkomstige wijze 
als in artikel 49 voor de waarden f x en Px wordt 
aangegeven. 
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De waarden van Kz en K' z worden afge
rond door deelen, kleiner dan een halve eenheid 
ite verwaarloozen en andere deelen voor een 
,geheel in rekening te brengen. 

41. In bijzondere gevallen kan het bestuur 
<I.er Bank op voorstel van of na raadpleging 
met den Raad van Arbeid bepalen, dat de in
koopsom zal worden voldaan in gelijke termij
nen, mits de termijnbetaling zoodanig wordt 
geregeld, dat het totaal verschuldigde binnen 
een jaar na de betaling van den eersten termijn, 
<loch in elk geval v66r het bereiken van den 
65-jarigen leeftijd moet worden voldaan. Bij 
elken termijn wordt een rentevergoeding, be
rekend naar vier pCt. 's jaars, in rekening 
gebracht. 

Blijft degene, wien is toegestaan de inkoop
som in termijnen te betalen in gebreke een of 
meer dezer termijnen en de verschuldigde rente 
tijdig te voldoen, dan wordt het herstel der ver
.zekering opgeheven. De reeds betaalde ter-

. mijnen en renten en de na het herstel betaalde 
premien worden in dat geval teruggegeven. 

42. Het bestuur der Bank beslist, welke in
koopsom moet worden betaald en wanneer deze 
moet worden gestort. Storting vindt plaats bij 
-den Raad van Ar beid. 

De verzekering wordt hersteld met ingang 
van den da.g, waarop de inkoopsom of de eerste 
-termijn daarva.n invorderbaar wordt gesteld ; 
-deze dag wordt in de beslissing vermeld. 

Te rekenen van den dag, in het, vorig lid be
doeld, is weder de premie verschuldigd, welke 
laa.tstelijk v66r de eindiging der premiebetaling· 
werd betaald. 

lndien degene op wiens verzoek de verzeke
ring is hersteld in gebreke blijft de inkoopsom 
of een termijn en de op dien termijn verschul
<l.igde rente te betalen op of binnen 14 dagen 
na den dag, waarop de inkoopsom of die ter
mijn invorderbaar werd, wordt de genomen 
beslissing bij nieuwe beslissing ingetrokken. 

43. Van de beslissingen, bedoeld in het vorig 
.artikel, wordt mededeeling gedaan aan den 
Raad van Arbeid en aan dengene, die de aan
vraag tot herstel der verzekering deed en is deze 
met de verzekerde, tevens aan den verzekerde. 

§ 5. Van de verlwoging der verzekering. 

Jm premie te betalen. De wensch tot ver
b.ooging wordt medegedee!d op een formulier, 
dat aan den Raad van Arbeid wordt toege
zonden, die het doorzendt aan het bestuur 
der Bank. 

Dit formulier wordt door Onzen Minister 
vastgesteld en is kosteloos verkrijgbaar bij 
den Raad van Arbeid. 

45. De premie voor de verhoogde verzeke
ring word t gevonden door de premie, welke bij 
toetreding op den leeftijd op het tijdstip der 
verhooging voor die verzekering zou zijn ver
schuldigd, 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 laatstelijk werd betaald. 

De verhooging gaat in op den dag van in
diening der mededeeling, of, indien degene 
die de premie verschuldigd is een lateren dag 
aanwijst, op dezen dag . 

Het bestuur bepaalt, welke premie voor de 
verhoogde verzekering verschuldigd is. Van 
de bes!issing wordt mededeeling gedaan aan 
dengene die de premie verschuldigd is en, is 
deze niet de verzekerde, tevens aan den ver
zekerde. Mededeeling van de beslissing ge
schiedt voorts aan den Raad van Arbeid, welke 
daarvan aanteekening houdt op de grondkaart. 

§ 6. Van de verlaging der verzekering. 

46. Het bedrag der krachtens artikel 10 der 
Ouderdomswet 1919 verzekerde rente 'kan met 
inachtneming van artikel 11 dier wet worden 
verlaagd. De wensch tot .verlaging wordt 
medegedeeld op een formulier, dat a.an den 
Raad van Arbeid wordt toegezonden. 

Dit formulier wordt door Onzen Minister 
vastgesteld, en is kosteloos verkrijgbaar bij 
den Raad van Arbeid. 

47. De premie voor de verlaagde verzekering 
wordt gevonden door de premie welke bij toe
treding op den leeftijd op het tijdstip der ver
laging voor die verzekering zou zijn verschul
digd, te vermind\lren met het verschil tusschen 
de premie, welke voor de verzekering tot het 
oorspronkelijke bedrag bij ingang op genoemd 
tijdstip verschuldigd zou zijn en de premie, 
welke laatstelijk werd betaald. 

44. He bedrag der rente voortvloeiende uit een Wordt echter volgens deze berekeningswijze 
verzekering, gesloten krachtens artikel 10 der een uitkomst gevonden, welke, in centen uit
Ouderdomswet 1919, kan, zoolang de verzekerde ; gedrukt, kleiner is dan een halve eenheid, dan 
-den leeftijd van 35 jaar niet heeft bereikt, met ' wordt verder geen premie geheven. 
inachtneming van artikel 11 der wet, word en I De verlaging gaat in op den dag van indiening 
verhoogd, mits niet krachtens artikel 19 dier I Jer mededeeling of, indien hij die de mededee 
wet ontheffing is verleend van de verplichting I ling doet een lateren dag aanwijst, op dezen dag. 
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Het bestuur bepaalt, welke premie voor de 
verlangde verzekering moet worden betaald. 

Van de beslissing wordt mededeeling gedaan 
aan dengene die de prerrue versohuldigd is en 
is deze niet de verzekerde, tevens aan den ver
zekerde. Voorts wordt van de beslissing 
mededeeling gedaan aan den Raad van .A.rbeid, 
welke daarvan aanteekening houdt op de 
grondkaart. 

HOOFDSTUK IV. 

VAN DE RENTE EN DE UITKEERING BIJ 

OVERLIJDEN. 

§ 1. Van he,t bmrag der rente en der uitkeering. 
48. Ter bepaling van het bedrag der rente 

en der uitkeering, waarop een verzekerde, on
dersoheidenlijk zijn reohtverkrijgende, aan
spraak kan maken, gelden - voor zoover dit 
bedrag niet reohtstreeks uit de wetsbepalingen 
volgt - de regelen, neergelegd in de artikelen 
49, 50 en 51. 

49. De verzekerde, door of voor wien de 
premiebetaling op grond van artikel 20 of ar
tikel 21 der Ouderd01nswet 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 reoht 
op een rente, waarvan het wekelijksoh bedrag 
in centen r x wordt bepaald door toepassing 
van de formule : 

rx = fx(Px-Py) 
In deze formule stelt x voor den leeftijd op 

het eind der week, over welke het laatst preinie 
is betaald, afgerond in twee en vijftigste deelen 
van jaren, terwijl y voorstelt den op gelijke 
wijze afgeronden Ieeftijd op het tijdstip van 
ingang der verzekering. · 

De waarden van / x worden ontleend aan de 
bij dit besluit behoorende tabel of daaruit 
afgeleid door rechtlijnige interpolatie tusschen 
de waarden van / a• behoorende bij de beide 

-opeenvolgende leeftijden in jaren a, tusschen 
-welke de Ieeftijd x is gelegen. De waarden van 
Px worden eveneens ontleend aan de bij dit 
besluit behoorende tabel of. daaruit afgeleid 
door overeenkomstige toepassing van de re
gelen, welke in de eerste drie leden van artikel 17 
zijn aangegeven voor het bepalen der week
prerrue uit het in artikel 16 genoemde tarief. 
De waarden van Pa worden daarbij gekozen 

I II III 
uit de kolom met het hoofd Pa' pa, P a 

of PI[, 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 x worden afgerond door 

deelen, kleiner dan een halve eenheid, te ver
waarloozen en andere deelen voor -een geheet 
in rekening te brengen. 

50. Hij wiens verzekering krachtens artikel 46-
is verlaagd, behoudt zijn recht op een uitkeering 
bij overlijden en heeft overigens op 65-jarigen
leeftijd recht op een rente tot het aangegeven 
verlaagd bedrag. 

Echter wordt in het geval, voorzien in het-
2de lid van ar tikel 47 het wekelijksch bedrag 
der rente uitgedrukt in centen, berekend 
volgens de formule 

10.000 Ox 
r"x = Ix (Px -Py)- 52 d 

X 

De waarden van x, /x, Px en Py wordeo 
bepaald op de wijze, aangegeven in artikel 49 ; 
de waarden van Ox en dx worden ont leend1 

aan de bij dit besluit behoorende tabel, zoo, 
noodig na interpolatie op de wijze als in arti
kel 49 voor de grootheid / x is aangegeven. 

De waarden van r" x worden afgerond door 
deelen, kleiner dan een halve eenheid, te ver
waarloozen en andere deelen voor een geheel in 
rekening te brengen. 

51. De verzekerde op wien artikel 25 der 
Ouderdomswet 1919 van toepassing is en door 
of voor wien de prerruebetaling niet op grond 
van_ artikel 20 of artikel 21 dier wet is geeindigd, 
heeft bij het bereiken van den 65-jarigen leef
tijd recht op een rente, waarvan het wekelijksoh 
bedrag in centen ry wordt gevonden door toe
passing van de formule : 

ry = Yy X 300 
Bij overlijden van den in het vorig lid be

doelden verzekerde wordt aan den reohthebben
de een uitkeering gedaan, waarvan het bedrag 
in centen uy wordt gevonden door toepassing: 
van de formule : 

Uy = Yy X 10.000 

Eindigt de prerruebetaling op grond van 
artikel 20 of artikel 21 dier wet en is op hen 
tijdstip der eindiging artikel 25 dier wet op 
den verzekerde van toepassing, dan heeft hij 
b ij het bereiken van den 65-jarigen Jeeftijdi 

reoht op eene rente, waarvan het wekelijksoh 
bedrag in oenten wordt gevonden door toe
passing van de formule : 

r'x = rx X Yy 
x, y en rx hebben de beteekenis, welke in. 
artikel 49 is aangegeven, Yy wordt ontleend 
a.an de bij dit besluit behoorende tabel of door 
rechtlijnige interpolatie daaruit afgeleid op 
overeenkomstige wijze als in artikel 49 voor 
de waarden / x en Px is aangegeven. 

Op de waarden ry, Uy en r' x is het laatste

iid van artikel 49 bij analogie van toepassing. 



297 17 MA ART. 192}: 

52. De uitbetaling der rente geschiedt als 
regel per week ; ecftter wordt de termijn op een 
langer tijdvak gesteld, wanneer het wekelijks 

· uit te betalen bedrag minder dan een gulden 
zou bedragen. 

§ 2. Van de wekenning of weigering. 

53. Na het bereiken van den 65-jarigen Ieef
tijd van den verzekerde, door of voor wien de 
premiebetaling 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 be
stuur der Bank. 

De toekenning der rente geschiedt ten aan
zien van de in het vorig lid bedoelde verzekerden 
ambtshalve bij beslissing van het bestuur der 
Bank. 

Ten. aanzien van de verzekerden, door of 
voor wie de premiebetaling op grond van een 
der artikelen 19, 20 of 21 der Ouderdomswet 
1919 is geeindigd, geschiedt de toekenning der 
rente, wanneer aan het bestuur der Bank 
blijkt, dat zij den Ieeftijd van 65 jaar hebben 
bereikt. 

54. De beslissing tot toekenning eener rente 
vermeldt het bedrag en den dag 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 gedaan 
aan den verzekerde en aan den Raad van 
Arbeid. 

55. 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 der Bank, onder toe
zending van de premiekaart. 

56. De toekenning der uitkeering bij over
lijden van een verzekerde, door of voor wien 
de premiebetaling niet op grond van artikel 19 
der Ouderdomswet 1919 is geeindigd, geschiedt 
ambtshalve bij beslissing van het bestuur der 
Bank. 

Wa.nneer de premiebetaling in verband met 
blijvende invaliditeit was beeindigd, geschiedt 
de toekenning dier uitkeering, zoodra. aan het 
bestuur der Bank blijkt, dat de verzekerde is 
overleden. 

57. De beslissing tot toekenning der uit
keering vermeldt het bedrag daarvan en de 
gronden, 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 va:n 
Arbeid. 

58. Wanneer aan het bestuur der Bank blijkt, 
da.t nog premie is verschuldigd, doet het te
gelijk met de beslissing, waarbij de rente of 
uitkeering wordt toegekend, mededeeling van 
het bedrag der nog verschuldigde premie en 
van de inhouding, welke zal worden toegepast. 

59. Bij toekenning of weigering eener rente 
of uitkeering bij overlijden wordt daarvan aan
teekening op de grondkaart gehouden. 

HOOFDSTUK V. 

VAN HET BEROEP. 

60. Van de beslissingen van het bestuur der 
Bank omtrent het weigeren om eene verzeke
ring te sluiten, het vaststellen van het bedrag 
der premie, het toekennen of weigeren eener 
rente, het ontheffen van de verplichting tot 
premiebeta.ling, het beeindigen der premie
betaling en het herstel der verzekering, kan 
de persoon, wiens toelating tot de verzekering 
wordt gevraagd, of de verzekerde, in beroep 
komen. 

Van de beslissmgen van het bestuur der Bank. 
omtrent het toekennen of weigeren. eener uit
keering bij overlijden, kan degeen, die vermeent 
aanspraak op bedoelde uitkeering te hebben, in 
beroep komen. 

De termijn van beroep is een maand. Deze
termijn vangt aan te loopen den dag na dien, 
wa.arop de beslissing, waartegen beroep wordt 
ingesteld, is genomen. 

Hij, die beroep instelt na den hierv66r 
bepaalden termiin, wordt niet op grond da.ar
van niet-ontvankelijk verklaard, indien hij1 
ten genoegen van den rechter in beroep aan
toont het beroep te hebben ingesteld binnen
een maand na den dag, waarop hij van de be
slissing, waartegen beroep wordt ingesteld, 
redelijkerwijze heeft kunnen kennis dragen. 

61. 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 plaats 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. 

62. Het recht om beroep in te stellen tegen 
een beslissing van het bestuur der Bank of van 
een adrninistratieven rechter betreffende de 
vaststelling der premie, het toekennen of wei-
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.geren 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 voortgezet 
·na het overlijden van den verzekerde. De in 
dat geding bestreden beslissing verkrijgt door 
.het overlijden kracht van gewijsde. 

63. Van een uitspraak van den Centralen 
Raad van Beroep of een in kracht van gewijsde 
:gegane uitspraak van den Raad van Beroep 
-0mtrent een door het bestuur der Bank inge
volge de Ouderdomswet 1919 genomen be
:slissing doet dat bestuur mededeeling aan den 
Raad van Arbeid, die met de beslissing in kennis 
werd gesteld. 

HOOTDSFUK VI. 

SLOTBEPALINGEN. 

64. 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 Ouderdomswet 
1919. 

65. Alie zaken, de uitvoering van dit be. 
shrit betreffende, aan den Raad van Arbeid 
opgedragen, worden door het bestuur afgedaan. 

Het bestuur van den Raad is bevoegd de 
afdoening van bepaalde aangelegenheden aan 
den voorzitter op te dragen. 

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

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

's-Gravenhage, den 17den Maart 1921. 

WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, AALBERSE. 

(Uitgeg. 30 Maart 1921.) 
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TABEL bedoeld in de artikelen 17, 40, 49, 50 en 51 van dit besluit. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

a p1a Plla p1lla plVa ba Ga da fa Ua Ka 

0 7.08 9.10 11.11 13.13 0.37211 984.37 0.37211 49.o67 18.444 
1 7.39 9.51 11.64 13.76 0.43864 1090.6 0.43864 47.084 20.653 
2 7.70 9.93 12.16 14.39 0.47235 1123.9 0.47235 44.885 21.201 
3 8.04 10.37 12 .71 15.04 0.49907 1149.1 0.49907 42.826 21.373 
4 8.40 10.84 13.29 15.74 0.52328 1175.1 0.52328 40.866 21.384 
5 8.78 11.34 13.91 16.47 0.54732 1205.7 0.54732 38.998 21.344 
6 9.18 11.87 14.56 17.25 0.57164 1239.5 0.57164 37. 211 21.271 
7 9.61 12.43 15.24 18.06 0.59647 1274.4 0.59647 35.497 21.173 
8 10.06 13.01 15.97 18.92 0.62199 1310.8 0.62199 33.855 21.057 
9 10.53 13.63 16.73 19.83 0.64831 1349.1 0.64831 32.280 20.927 

10 11.03 14.28 17.53 20.78 0.67563 1388.8 0.67563 30.769 20.789 
11 11.56 14.98 18.39 21.80 0.70404 1429.2 0.70404 29.316 20.640 
12 12.12 15.70 19.28 22.86 0.73365 1469.4 0.73365 27.926 20.488 
l3 12.71 16.47 20.23 23.99 0.76442 1508.4 0.76442 26.li91 20.327 
14 13.33 17.28 21.23 25.18 0.79658 1546.6 0.79658 25.308 20.160 
15 13.98 18.14 22.29. ·26.44 0.83025 1584.9 0.83025 24.080 19,992 
16 14.67 19.04 23.41 27.77 0.86569 1620.3 0.86569 22.899 19.823 
17 15.41 20.00 24.59 29.19 0.90286 1660.3 0.90286 21.769 19.654 
18 16.18 21.02 25.85 30.69 0.94204 1701.l 0.94204 20.684 19.485 
19 17.01 22.10 27.19 32.28 0.98324 1741.8 0.98324 19.644 19.315 
20 17.88 23.24 28.60 33.97 1.0263 1784.4 1.0263 18.649 19.139 
21 18.81 24.46 30.11 35.76 1.0713 1828.9 1.0713 17.695 18.957 
22 19.80 25.76 31.71 37.67 1.1186 1876.7 1.1186 16.783 18.773 
23 20.85 27.14 33.42 39.71 1.1679 1928.4 1.1679 15.909 18.581 
24 21.98 28,61 35.25 41.88 1.2195 1983.l 1.2195 15,072 18.381 
25 23.19 30.19 37.20 44. 21 1.2734 2042.0 1.2734 14.269 18.169 
26 24.47 3l.88 39.29 46.69 1.3292 2104.0 1.3292 13.502 17.946 
27 25.85 33.68 41.52 49.35 l.3873 2168.5 1.3873 12.767 17.711 
28 27.33 35.63 43.92 52.21 1.4477 2235.3 1.4477 12.061 17.461 
29 28.92 37.70 46.49 55.27 l.5106 2303.7 1.5106 11.386 l 7.200 
30 30.63 39.94 49.26 58.57 l .5763 2374. 2 1.5763 10.739 16.928 
31 32.47 42.36 52.24 62.12 1.6448 2447.9 1.6448 10.120 16.644 
32 34.46 44.96 55.45 6/i.95 1.7165 2523.l 1.7165 9.5269 16.353 
33 36.61 47.77 58.93 70.09 1.7919 2600.9 1.7919 8.9578 16.052 
34 38.93 50.81 62.69 74.58 1.8707 2680.3 1.8707 8.4143 15.741 
35 41.45 54.12 66.79 79.45 1.9538 2762.9 1.9538 7.8941 0.9392 15.423 
36 . 44.18 57.70 71.22 84.74 2.0408 2847.5 2.0408 7.3972 0.8812 15.096 
37 47.16 61.61 76.06 90.51 2.1325 2934.6 2.1325 6.9220 0.8255 14.761 
38 50.42 65.88 81.34 96.80 2,2289 3023.2 2.2289 6.4679 0.7721 14.416 
39 53.98 70.55 87.12 103.69 2.3304 3112.7 2.3304 6.0341 0.7212 14.062 
40 57.88 75.67 93.46 111.26 2.4369 3203.2 2,4369 5.6202 0.6726 13.696 
41 62.17 81.31 100.45 119.59 2.5491 3295.3 2.5491 5.2250 0.6262 13.319 
42 66.92 87.55 108.18 128.80 2.6674. 3389.3 2.6674 4.8480 0.5817 12 .931 
43 72.19 94.47 116.76 139.04 2.7924 3484.3 2.7924 4.4879 0.5393 12.532 
44 78.07 102.19 126.32 150.45 2.9242 3581.0 ~.9242 4.1446 0.4987 12.120 
45 84.64 110.83 137.03 163.22 3.0634 3678.2 3.0634 3,8174 0.4599 11.694 
46 92.03 120.55 14!!.08 177.60 3.2111 3775.8 3.2111 3.5057 0.4230 11.257 
47 100.37 131.54 162.70 193.86 3.3679 3872.9 3.3679 3.2091 0.3879 10.808 
48 109.85 144.01 178.17 212.33 3.5349 3970.2 3.5349 2.9276 0.3544 10.349 
49 120.67 158.26 195.84 233.43 3.7136 4066.1 3.7136 2.6605 0.3226 9.8803 
50 133.10 174.63 216.16 257.69 3.9055 4162.4 3.9055 2.4080 0.2925 9.4044 
51 147.48 193.58 239.68 285.78 4.1118 4259.3 4.1118 2.1693 0.2640 8.9195 
52 164.24 216.68 267.11 318.55 4.3348 4356.9 4.3348 1.9442 0.2370 8.4279 
53 183.98 241.70 299.42 357.14 4.5755 4454.4 4.5755 1.7324 0.2116 7.9267 
54 207.49 272.71 337.94 403.16 4.8347 4551.6 4.8347 1.5331 0.1876 7.4122 
55 235.92 310.22 384.53 458.84 5.1147 4648.8 5.1147 1.3457 0.1650 6.8830 
56 270.91 356.41 441.91 527.41 5.4180 4746.5 5.4180 1.1696 0.1437 6.3368 
57 314.89 414.47 514.05 613.63 5.7459 4842.5 5.7459 1.0042 0.1236 5.7701 
58 371.63 489.40 607.17 724.94 6.1020 4935.9 6.1020 0.8491 0.1048 5.1814 
59 447.34 589.40 731.46 873.52 6.4893 5025.3 6.4893 0.70394 0.0870 4.5681 
60 553.07 729.09 905.11 1.081.13 6.9137 5109.0 6.9137 0.56815 0.0704 3.9279 
61 710.68 937.36 1.164.04 1.390.72 7.3804 5187.3 7.3804 0.44113 0.0548 3.2558 
62 971.19 1.281.66 1.592.13 1.902.60 7.8964 5260.7 7.8964 0.32204 0.0401 2.5434 
63 1.486.75 1.963.12 2.439.49 2.915.86 8.4697 5328.9 8.4697 0.20995 0.0262 1.7780 
64 3.018.70 3.988.12 4.957.54 5.926.96 9.1050 5393.7 9.1050 0.10319 0.0129 0.93923 

- --
17 Maart 1921. WETTEN, houdende natura- Franz Beckers, geboren te K eulen (Pruisen) 

lisatie van : den 26 Maart 1878, machinefabrikant, 
Fran9ois Maurice Backelandt, geboren te wonende te Gennep, provincie Limburg. 

B ergen op Zoom (Noordbrabant) den 30 s. 540. 
Juni 1898, leerling-essaieur, wonende te Gerrit Beek, geboren t e St,adt Rheine (Pruisen) 
Bergen op Zoom, pro-"incie Noordbrabant. den 29 Mei 1887, arbeider, wonende te 
s. 539. Benrath (Pruisen). s. 541. 
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Theodor Heinrich Bleij, geboren te Warren
stedte (Oldenburg) den 16 April 1856, 
winkelchef, wonende t e Nijmegen, provincie 
Gelderland. S. 542. 

Tjade Janssen Diekmann, geboren te Sudarle 
(Pruisen) den 5 Juli 1854, koopman, 
wonende t e Spijle, gemeente Bierum, 
provincie Groningen. S. 543. 

Ludovica Amelia Francisca Maria Dommer, 
geboren te Aal.st (Belgie) den 2 November 
1884, zonder beroep, wonende te Ubbergen, 
provincie Gelderland. S. 544. 

Israel Goldsteen, geboren t e Londen (Groot
Britannie) den 22 Mei 1873, sigarenmaker, 
wonende te Uetersen (Holstein) . S. 545. 

Johann Wilhelm Goosens, geboren t e 
Nichtern (Pruisen) den 6 April 1871, 
timmerman, wonende te Kotten, gemeente 
Winterswijle, provincie Gelderland en Ger
hard Johan Goossens, geboren t e Win
terswijle (Gelderland) den 17 Maart 1899, 
hulpbrievenbesteller, wonende t e Kotten, 
gemeente Winterswijle, provincie Gelder
land. S. 546. 

Eugen Richard H erz, geboren t e Wiesbaden 
(Pruisen) den 1 Juli 1862, koopm.an, 
wonende te Rotterdam, provincie Zuid
holland en Marguerite Emilie H erz, ge
boren te Schaerbeele (Belgie) den 21 Fe
bruari 1899, zonder beroep, wonende te 
Rotterdam, provincie Zuidholland. S. 547. 

Wilhelm Victor H einrich Hibbeln, geboren te 
Kleinenberg (Pruisen) den 6 September 
1876, koopman, wonende te Amsterdam, 
provincie Noordholland. S. 548. 

Ludovicus Josephus Jacobus Emmanuel 
Hoctin, geboren te Antwerpen (Belgie) 
den 25 December 1842, zonder beroep, 
wonen t e Bingen aan den Rijn, Pruisen. 
s. 549. 

E lisabeth R egina H oltmann, geboren t e 
Wertle (Duitschland) den 25 Juli 1883, 
zonder beroep, wonende te Groningen, 
provincie Groningen. S. 550. 

Hermann Theodor Hom.men, geboren t e 
Werlte (Pruisen) den 24 Augustus 1885, 
koopman, wonende t e Groningen, provincie 
Groningen. S. 551. 

Franz Hoowaarts, geboren t e 
(Pruisen) den 19 Juli 1878, 
Ka tholiek Priester, wonende 
gemeente Tegelen, provincie 
s. 552. 

Bottrop 
R oom.sch 
te S teyl, 
Limburg. 

Maria Juliana Kamerling, weduwe van 
Johann Diederich Schmidt Degener, ge
boren te Groningen (Groningen) den 13 

Augustus 1856, zonder beroep, wonende 
te 's-Gravenhage, provincie Zuidholland
S. 553. 

Theodore Louis Marie Kroes, geboren te 
San Pancratio (Italie) den 3 Mei 1870, 
a rbeider, wonende te Antwerpen (Belgie) . 
s. 554. 

Edouardus Albertus Anna Maria Lievens, 
geboren te Antwerpen (Belgie) den 29 
April 1894, schoenm.aker, wonende te 
Rotterdam, provincie Zuidholland. S. 555. 

Johann Friederich Lohuis, geboren te 
Echteler (Pruisen) den 11 November 
1867, bakker, wonende te Amsterdam, 
provincie Noordholland en Maria Bregitta 
Cornelia Lohuis, geboren t e Amsterdam 
(Noordholland) den 24 Augustus 1899, 
kloosterzuster, wonende t e Maastricht, 
provincie Limburg. S. 556. 

Lambertus J ohannes van Loosen, geboren 
te Rotterdam (Zuidholland) den 3 December 
1879, Rijnloods, wonende t e Rotterdam, 
provincie Zuidholland. S. 557. 

R ebacca Marcu s, geboren te Delmenhorst 
(Oldenburg) den 1 Mei 1874, zonder beroep, 
wonende te Essen (Pruisen). S. 558. 

Carl W e~ner Menke, geboren t e Bremen 
(Duitschland) den 22 Juli 1873, koopman, 
wonende te Bloemendaal, provincie Noord
holland. S. 559. 

Karl Anton Naphausen, geboren te Kohl.scheid 
(Pruisen) den 16 J anuari 1891, electricien, 
wonende te Schaesberg, provincie Limburg. 
s. 560. 

Johann Arnold Nelissen, geboren te Hoengen 
(Pruisen) den 4 Juni 1884, landbouwer, 
wonende t e Echt, provincie Limburg. S. 561. 

Anna Nepperus, weduwe van Olle Johannes
son, geboren te Amsterdam (Noordhol/,and) 
den 9 Maart 1846, huishoudster, wonende 
te Zaandam, provincie Nowdholland. S. 562. 

Heinrich Wilhelm Puntholer, geboren te 
Gross-Flothe (Pruisen) den 5 Maart 1871, 
kleermaker, wonende t e Utrecht, provincie 
Utrecht. S. 563. 

Mathieu Riitters, geboren te Aleen (Pruisen) 
den 14 Augustus 1879, koopm.an, wonende 
te Aleen (Pruisen). S. 564. 

Karl Georg Schiefer, geboren te Oranzahl 
(Salesen) den 21 Augustus 1882, musicus, 
wonende t e 's-Gravenhage, provincie Zuid
holland. S. 565. 

Carl Emil Schillert, geboren t e Szychowo 
(Pruisen) den 20 J anuari 1867, bankwerker, 
wonende te Haarlem, provincie Noordhol
land. s. 566. 
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Marie Wilhelmine Stapenhorst, weduwe van I 
Arnold Christian Carl Wiirdemann, ge
boren te Lienen (Pruisen) den 13 December 
1870, zonder beroep, wonende te Amster
dam, provincie Noordholland. S. 567. 

Arthur Louis Marie Stoffelen, geboren te 
Antwerpen (Belgie) den 3 September 1897, 
kantoorbediende·, wonende te Amsterdam, 
provincie Noordholland. S. 568. 

Friedrich Otto Strupp3rt, geboren te Leipzig 
· (Saksen) den 27 Juli 1865, fotograaf, 

wonende te L eeuwarden, provincie Fries- ' 
land. s. 569. 

H einrich Swalve, geboren te Bovenhusen 
(Pruisen) den 10 Maart 1867, bakker, 
wonende te Beverwijk, provincie Noord
holland. S. 570. 

· Abraham Uijtenbogaart, geboren te Arnhem 
(Gelderland) den 10 Juni 1867, tandm,eester, 
wonende te 's-Gravenhage, provincie Zuid
holland. S. 571. 

Franz Xavier Lambert Vaessen, geboren te 
Harbach, gemeente Richterich (Pruisen) 
den 5 December 1868, landbouwer, wonen_ 
de te Heerlen, provincie Lirrwurg. S. 572 , 

J ohanna Maria Valk, weduwe van Wilhelm 
J ohann Heuvelmann, geboren t e Dussen 
(Noordbrabant) den 6 Juli 1877, schipper, 
wonende te Rotterdam, provincie Zuidhol
land, en Aleida Christina Heuvelmann, 
geboren te Dordrecht (Zuidholland) den 6 
Mei 1899, zonder beroep, wonende te 
Rotterdam, provincie Zuidholland. S. 573. 

Julius Vincentius Ludovicus Maria Verbiest, 
geboren te Sint-Nikolaas (Belgie) den 15 
Septemder 1898, student, wonende te 
Rotterdam, provincie Zuidholland. S. 574. 

Peter Gerhard Verkooijen, geboren te Viersen 
(Pruisen) den 30 December 1872, venter, 
wonende te Suchteln (Pruisen). S. 575. 

_Theodor Bernard Voots, geboren te Rotter
dam (Zuidholland) den 28 Januari 1898, 
los werkman, wonende te Rotterdam, 
provincie Zuidholland. S. 576. 

Joann Gerard Voss, geboren te Mettingen 
(Pruisen) den 13 November 1853, stukadoor, 
wonende te Amsterdam, provincie Noord
holland en Gerard Joseph Voss, geboren 

· te Amsterdam (Noordholland) den 7 De
cember 1895, bankwerker, wonende te 
Amsterdam, provincie Noordholland . S. 577. 

Johann Friedrich Wilhelm, Wessel, geboren 
te Dortmund (Pruisen) den 12 Maart 1876, 
chauffeur, wonende te Amsterdam, pro
vincie N'oordholland. S. 578. 

Henrietta Jacoba Wurfbain, weduwe van 

dr. Hermann Hendrik Karel van Koolwijk, 
geboren te 4m,sterdam (Noordholland) den 
19 April 1848, zonder beroep, wonende te 
's-Gravenhage, provincie Zu,idfwllap,d. S.579. 

Elsa Then Bergh, geboren te Harrwurg 
(Duitschlanp,) deI! 11 Maart 1~74, zonder 
baroep, wonende te Utrecht, provincie 
Utrecht. S. 580. 

Johanna Wilhelmina Bernards, geboren te 
Goch (Pruisen) den 24 November 1870, 
zonder beroep, wonende te Dusseldorf 
(Pruisen). S. 581. 

Theodora Johanna Bernards, geboren te 
Goch (Pruisen) den 7 September 1853, 
zonder beroep, wonende te Dusseldorf 
(Pruisen) . S. 582. 

August Heinrich Bernard Berssen briigge 
geboren te L6ningen (Oldenburg) den 8 
Maart 1866, koopman, wonende te Leeuw
arden, provincie Friesland. S. 583. 

18 Maart 1921. WET, houdende vaststelling 
van de begrooting van N ederlandsch-
1 ndie voor het dienstjaar 1921. (Hoofd
stuk I. Uitgaven in Nederland). (verkort). 
s. 584. 

WIJ WILHELMINA, ENZ .. . doen te weten : 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 
dat volgens artikel 4 der Indische Comptabili
t eitswet (Nederlandsch Staatsblad 1917 n°. 275; 
lndisch Staatsblad 1917 n°. 521), de b?grooting 
van Nederlandsch-lndie jaarlijks, voor elk 
hoofdstuk afzonderlijk, de_finitief bij . de . wet 
wordt vastgesteld ; 

Z')o is het, dat Wij, den R!),ad van State, enz. ; 
Art. 1. H et Iste hoofdstuk der begrooting 

van uitgaven van Nederlandsch-lndie voor het 
dienstjaar 1921, betreffende de uitgaven in 
Nederland, wordt definitief vastgesteld a ls 
volgt: . 

I• Afd. Regeering en Hooge 
Colleges . . . . . . . • . . . f 51,400 

2• Afd. Departement van Jus-
titie . • • . . . • . • 357,300 

3• Afd. Departement van Fi-
nancien .• •..•.•.• 

Afd. 3a Indische schuld . 
4• Ajd. Departement van Bin

nenlandsch Bestuur • . . . 
5• Afd. Departement . van On

derwijs en Eeredienst • . • • • 
ti• Afd. Departement van Land

bouw, Nijverheid en Handel .. 
78 Afd. Departement der Bur

gerlijke Openbare Werken ..• 

60,130,835 
46,427,260 

3,266,700 

1,973,900 

348.948 

6,332,900 
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8• Afd. Departemen t van Gou
vernementsbedrijven ... •. . f 

9• Afd. Departement van Oor-
log . .. • •...• . •.. . 
10• Afd. Departement van Ma. 

rine ... •• . .. . •• .. 

68,838,957 ; 

24,341,661 

23,064,201 

f 2'26,134,042 

18 Maart 1921. WET, houdende vaststelling 
van de begrooting van Nederlandsch
Indie voor het dienstjaar 1921. (Hoofd
stuk II. Uitgaven in Nederlandsch-Indie.) 
(verkort) . S. 585. 

WIJ WILHELMINA, ENZ ... doen t e weten : 

18 Maart 1921. WET, houdende aanmjzing 
van de middelen t ot goedmaking van de· 
uitgaven, begrepen in de begrooting van 
Nederlandsch-Indie voor het dienstjaar 
1921. (Hoofdstuk I. Middelen in Neder
land). s. 586. 

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

dat volgens artikel 4 der Indische Compt a
biliteitswet ( N ederlandsch Staatsblad 1917 n°. 
275 ; Indisch Staatsblad 1917 n°. 521) de be
grooting van Nederlandsch-Indie jaarlijks, voor 
elk hoofdstuk afzonderlijk, definitief bij de wei; 
wordt vastgesteld ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Tot goedmaking vari de uitgaven 

begrepen in de beide hoofdstukken der begroo: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

1 

ting van Nederlandsch-Indie voor het dienst
dat volgens art. 4 der Indische Comptabiliteits- jaar 1921, worden voor dat jaar definitief aan
wet (Nederlandsch Staatsblad 1917 n°. 275; gewezen de na te noemen irl Nederland t e ont
I ndisch Staatsblad 1917 n°. 521), de begrooting vangen middelen, te weten: 
van Nederlandsch-Indie ja.arlijks, voor elk 
hoofdstuk afzonderlijk, definitief bij de wet 
wordt vastgesteld ; 

AFDEELING III. 

Departe1nent van Financien. 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van Stat e, enz 
Art . 1. Het Ude hoofdstuk der begrooting 

van uitgaven van Nederlandsch-Indie voor 
het dienstjaar 1921, betreffende de uitgaven 
in Nederlandsch-Indie, wordt definitief vastge
steld als volgt : 

301. Nominale waarde van de door 's Rijks. 
Munt voor rekening van den Lande vervaar
digde munten. 

302. 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 vooorzien door eene geldleening. 

I• Afd. Regeering en Hooge 
Colleges. • . • . . . • . . . . f 2,129,376 

2• Afd. Departement van Jus-
titie • . • . . . . . . • . . . 

3• Afd. Departement van Fi-
nancien . .. .... ... .• 

Afd. 3a Iudische schuld . . . 
4• Afd. Departement van Bin

nenlan dsch Bestuur . . . . . . 
6• Afd. Departement van On

derwijs en Eeredienst. · . . . . . 
6• Afd. Departement van Land

bouw, Nijverheid en Handel .• 
7• Afd. Departement de r Bur

gerlijke Openbare Werken ... 
8• Afd. Departemel'.!t v!ln Gou

vernementsbedrijven . . . . . 
98 Afd. Departement van Oor-

log .•... . ......•. 
10• Afd. Departement der Ma-

rine ....•.....•.. 
11• Afd. Plaatselijk en geweste

lijk zelfbestuur . . . . . . • . 

16,498,421 

62,777,383 
3,460,000 

74,677,843 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's_-Gravenhage, den 18den. 

Maart 1921. 
WILHELMINA. 

De Minister van Kolonien, DE GRAAFF. 
(Uitgeg. 14 April 1921.) 

47,840,280 RAl\llNG DER MIDDELE IN NEDER
LAND VOOR HET DIENSTJAAR 1921. 

24,688,399 
AFDEELING III. 

100,936,861 Departement van Financien. 

301. N ominale waarde van de 
1&2,391,805 door 's Rijks munt voor rekening 

van den Lande vervaardigde mun-
65,139,100 ten . ... .. ........ f 30,400,000 

302. Rente van de kapitalen, 
31,490,225 in de Grootboeken der Nationale 

Schuld ingeschreven ten name van 
19,807,129 het .,Fonds uit de zuivere winsten, 

verkregen uit aanmuntingen voor 
f 600,736,822 rekening van Nederlandsch-Indie", 

alsmede van de aan dat fonds toe-
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behoorende bewijzen van Neder-
landsch-Indische schuld . . . . . f 530,000 

303. Uitkeering aan de geld
middelen van Nederlandsch-Indie 
uit de opbrengst der Nederlandsche 
oorlogswinstbelasting . . . . . Memorie. 

f 30,930,000 

AFDEllLING VI. 
Departement van Landbouw, Nijverheid en 

Handel. 
601. Verkoop van kinabast . f 943,400 
602. Verkoop van getah pertja 

(!\'fkomstig van 's Lands getah 
pertja-onderneming te Tjipetir) . Memorie. 

· 603. Verkoop van caoutchouc Memorie. 
604. Verkoop van coca (af-

komstig van 's Lands getah pertja
ond_erneming te Tjipetir) . . . . Memorie. 

605. V erkoop van aetherische 
olien . . . . . . . . . . . . M emorie. 

943,400 

AFDEllLING VII. 
Departement der Burgerlijke Openbare W er ken. 

701. Afstand in erfpacht aan 
de naamlooze vennootschap ,,Zee
haven en kolenstation Sabang" 
van de bezittingen op het eiland 
We (Atjeh en Onderhoorigheden), 
alsmede aandeel in de winst van 
die vennootschap . . . . . . . 

702. Huur, verschuldigd door 
de Droogdok-Maatschappij ,,Tand-
jong Priok", ingevolge de wet van 
31 Juli 1915 (Nederlandsch Staats
blad n°. 354). . . . . . . . . 

AFD llllLING VIII. 

116,000 

51,500 

f 167,500 

Departement van Gouvernementsbedrijven. 

801. Verkoop van Banka-tin . Memorie. 
802. Aandeel in de winst van 

de Billitonmaatschappij . . . . . f 4,500,000 
803. Aandeel ,in de ontvangsten 

wegens kabeltaksen uit de· bij de 
Duitsch-Nederlandsche Telegraaf
maatschappij in bec4'ijf zijnde 
lijnen . . . . . . . . . . . . . Memorie. 

804. Aandeiil in de ,vin~t van 
den bij de Nederlandsch-Indische 
Spoorwegmaatschappij in bedrijf 
zijnden spoorweg Semarang-Vor-
stenlanden .. . . . . . . . . . f 280,000 

4,780,000 

AFDEELING IX. 
Departement van Oorlog. 

901. Ontvangsten in betrekking 
tot het departement van oorlog in 
Nederlandsch-Indie . . . . . . . f 

AFDEELING X. 

Departement van Marine. 

1001. Ontvangstiin .in betrek
king tot het departement der ma-

193,570 

rine in Nederlandsch-Indie . . . f 755,500: 

AFDEELING XII. 

Gemengde ontvangsten. 

1201. Ontvangsten van burger-
lijken of algemeenen aard . . f 1,054,200 

Hoofdstuk I der middelen . f 38,824,170• 

18 Maart 1921, WET, houdende aanwijzing· 
van de middelen tot goedmaking van de 
uitgaven, begrepen in de begrooting van. 
Nederlandsch-lndie voor het dienstjaar 
1921. (Hoofdstuk II. Middelen in Neder 
landsch-l n.die). S. 587. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. . . doen te weten: 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben,. 
dat volgens artikel 4 der Indische Compta
biliteitswet (Nederlandsch Staatsblad 1917 n°. 
275; lndisch Staatsblad 1917 n°. 521) de e-
grooting van Nederlandsch-Indie 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 1921, 
worden voor dat jaar definitief aangewezen 
de na te noemen in Nederlandsch-lndie te ,ont
vangen middelen, te weten : 

AFDEELING I. 

Regeering en Hooge Colleges. 

101. Verkoop va,;i drukwerken van den . 
Volksraad. 

Enz. 
Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 18den 

Maart 1921. 
WILHELMINA. 

De Minister van Kolonien, DE GRAAFF .. 
(Uitgeg. 20 April 1921.) 
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RAMING DER MIDDELEN IN 
NEDERLANDSCH-Il\'DIE VOOR HET 

DIENSTJAAR 1921. 

AFDEELWG I. 

Regeering en Hooge OollegeB. 

101. Verkoop van drukwerk 
van den Volksraad . . . _ f 

Afdeeling I _ . . • f 

AFDEELING II. 

Departernent van Justitie. 

201. Gerechtelijke 1 boeten en 

9,000 

9,000 

verbeurdverklaringen . . . . . . 434,600 
202. Terugbetaling van gerechts-

kosten in strafzaken . . . . . . 31,400 
203. Leges en salarissen ont

vangen door de griffiers der Euro
peesche rechtscolleges, door die 
,der landraden en door de alge
meene ontvangers van 's Lands 
kassen . - . . . . . _ . . . . . 307,600 

204. Hetgeen den Lande aan-
komt uit de opbrengst der wees-

,eri boedelkamers . . . . . . . . 400,000 
205. Betaling voor het afieggen 

van de examens ter verkrijging 
van de bevoegdheid tot uitoefening 
'Van het notarisambt . . 2,800 

206. Opbrengst van den ar-
beid der gevangenen . . . . . . 4,968,800 

207. Voor het verstrekken van 
voeding aan gegijzelden . . . . . 16,700 

208. Registratie van werkover
eenkomsten, gesloten door eige
naren of beheerders van land
,bouw-, mijnbouw- of nijverheids
,ondernemingen met van elders af-
komstige arbeiders . . . . . . . 121,600 

209. Heffing ter zake van de 
,op Java en Madoera met inlanders 
·te s\uiten werkovereenkomsten 
voor het verrichten van arbeid in 

,de buitengewesten of buiten Neder
landsch-Indiii (uitgezonderd de 
.kolonie Suriname) . . . . . . . 137,000 

210. Belooningen voor de waar-
nierking van onderhandsche ge-
·schriften . . . . . . . . . . 4,300 

Afdeeling II . . . f 6,424,800 

1 De a~stratief opgelegde boeten wegens 
-te late betaling van belasting, enz. zijn onder 
het bedrag der betrekkelijke inkomsten be
_grepen. 

AFDEELING III. 
Departernent van Financien. 

301. VerRachte middelen .. f 415,328 
302. Opiumverkoop . . . . . 44,035,000 
303. Opbrengst van de pand-

huizen in eigen beheer . . . . . . 14,130,000 
304. Terugbetaling uit de kassen 

der zelfbesturen in de residentie 
Soerakarta van de opbrengst der . 
door de inlandsche vorsten ver-
leende vergunningen tot het houden 
van pandhuizen . . . . . . . . 

306. In- en uitvoerrechten en 
accijnzen en andere ontvangsten 
daarmede in verband .. . . 

306. Personeele belasting . . . 
306. Inkomstenbelasting ... 
308. Ontvangsten ter zake van 

de opgeheven oorlogswinstbelasting 
309A. Tijdelijke suikerbelasting 
309 B. Tijdelijke kinabelasting 
310. Suikerbelasting . . · . 
311. Koffiebelasting . . . . . 
312 A. Javatabaksbelasting .. 
312 B. Sumatratabaksbelasting 
313. Theebelasting . . . . . . 
314.Verponding, belasting op de 

door niet-inlanders zonder inge
schreven wettigen titel bezeten, 
op het land Bloeboer gelegen erven, 
en belasting van onroerende goe
deren, bezeten krachtens een titel 
van het voormalig Britsche gouver-
nement .......... . 

315. Open bare verkoopingen .. 
316. Zegelrecht ...... . 
317. Verkeersbelasting (plaats-

kaarten- en goederenvervoerbe
lasting) . . . . . . . . . . . . 

318. Recht van overschrijving 
van vaste goederen . . . . . . . 

319. Rechten van successie en 
van overgang bij overlijden . . . 

320. Vergunningen tot het hou
den van Chineesche speel- of dob
beltafels . . . . . . . . . .. 

321. Belasting op het slachten 
van runderen, buffels, paarden en 
veulens . .... ... ... . 

322. Belasting op het slachten 
van varkens . . . . . . . . . . 

323. Ontvangsten ter zake van 
de opgeheven belastingen op de 

11,000 

95,595,000 
2,000,000 

53,500,000 

Me=rie. 
9,500,000 

500,000 
123,750,000 

7,650,000 
2,800,000 
2,100,000 
1,865,000 

4,600,000 
1,740,600 

10,000,000 

3,000,000 

2,000,000 

300,000 

400,000 

2,600,000 

534,375 

bedrijfs- en andere inkomsten . . Me=rie. 
324. Bijzondere belastingen in 

de Buitengewesten . . . . . . • 205,600 
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325. Voorloopig gehandhaafde 
pachten en belastingen in het land
schap Lingga (Riouw en Onder-
hoorigheden) . . . . . . . . • £ 175,000 

326. Kortingen ten behoeve van 
de burgerlijke pensioenen . . . . 1,050,000 

327. Bijdragen van Europeesch 
personeel bij het bijzonder lager 
-0nderwijs ten behoeve van de 
pensioenen . . . . . . . . . . 16,000 

328. Bijdragen van Europeesch 
personeel bij het bijzonder middel-
baar onderwijs ten behoeve van de 
pensioenen . . . . . . . . . . Memorie. 

329. Aandeel in de winst van 
de Javasche Bank over het boek-
jaar 1920-1921 . . . . . . . . £ 1,150,000 

330. Ontvangsten in verband 
met muntzuivering . . . . . . . Memorie. 

331. Terugbetaling van voor
.schotten v66r dit dienstjaar aan 
Europeesche burgerlijke personen 
verstrekt . . . . . . . . . . . 2,150,000 

332. Terugbetaling van voor
schotten v66r dit dienstjaar aan 
inlandsche burgerlijke personen 
verstrekt. . . . . . . . . . . . 850,000 

333. 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 vergoe-
odingen . . . . . . . 182,000 

Aideeling III . £ 388,874,957 

AFDEELING IV. 

Departement van Binnenlandsch Be8tuur. 

401. Bijdragen aan de landsmid-
delen uit niet onder rechtstreeksch 
bestuur gebrachte landschappen £ 2,532,400 

402. Terugbetaling van aan in
landsche zelfbesturen, vorsten, 
,grooten en dergelijken verstrekte 
·voorschotten . . . . . . . . . 100,140 

403. Terugbetaling van aan in
dandsche gemeenten op Java en 
Madoera verstrekte voorschotten 
'Voor den aankoop van ambtsvelden 
,voor de desa-besturen . . . . . 

404. Bijdragen in de kosten, 
'Verbonden aan de indienststelling 
'Van politiepersoneel in het belang 
wan bijzondere ondernemingen . . 

405. Verstrekking tegen betaling 

192l. 

4,000 

61,782 

van kleeding aan personeel der 
politie. . . . . . . . . . . .. f 

406. Bijdragen van het personeel 
der gewapende politie in de voe-
ding ........ . .. . . . 

407. Boeten en vergoedingen, 
opgelegd aan -personeel der politie . 

408. Terugbetaling van verple
gingskosten in de ziekeninrichting 
te Soekaboemi door het personeel 
van de gewapende politie bij het 
centraal depot der politie aldaar 

409. Hoofdgeld . . . . . . . 
410. Aikoop van heerendiensten 

in de gewesten buiten Java en 
Madoera .......... . 

411. Kadaster ..... . . 
412. Landelijke inkomsten en 

andere grondlasten . . . . 
413. Aistand van grond . . . 
414. Landbouwconcessies in de 

gewesten buiten Java en Madoera 
415. Vergunningen tot landon

derzoek in de gewesten buiten Java 
en Madoera ......... . 

416. Verhuur van · vischvijvers 
417. Aflossing en rente ter zake 

van voor de oprichting van tuin
bouwhoeven verleend landbouw-
krediet ........... . 

418 Aflossing en rente voor kapi
taalverstrekking en terugbetaling 
van uitgaven voor de aanstelling 
van personeel ten behoeve van 
bijzondere kredietbanken en desa
kredietinstellingen. . . . . . . . 

419. Centrale kas voor het volks
kredietwezen . . . : . . . . . . 

420. Inkomsten uit bestuurs
telefoonnetten . . . . . . . . . 

421. Bijdrage van den post-, tele
graaf- en telefoondienst in de uit
gaven voor het doen onderhouden 
eener geregelde stoompaketvaart 
in den Indischen Archipel . . . 

422. Betaling van adviezen en 
vertalingen door het kantoor voor 
Chineesche zaken . . . . . . . 

423. Verkoop van door het en
cyclopaedisch kantoor uitgegeven 
werken . .. . .. .... . . 

424. Inkomsten van het illu
stratiekantoor bij het encyclopae
disch bureau . . . . . 

335,000 

Memorie. 

Memorie. 

Memorie. 
9,723,400 

1,935,000 
148,000 

24,341,500 
3,163,500 

139,700 

7,500 
22,900 

4,000 

9,600 

141,750 

129,000 

100,000 

1,000 

3,000 

Memorie. 

Aideeling IV £ 42,903,172 

20 
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AFDEELING V. 

Departement van Onderwijs en Eeredienst. 

501. Onderwijs . . . . . . . f 2,659,300 
502. Toegangsgelden voor de 

bezichtiging van Hindoemo~umen-
ten . . . . . . . . . . . . . . 4,000 

503. Vergoeding voor cl,e ver
pleging en begrafenis van lijders 
in de krankzinnigengestichten en 
burgerlijke ziekeninrichtingen . . 224,000 

5Q4. Vergoeding voor het ge-
neeskundig onderzoek va.n reizigers 
van pelgrimsschepen . . . . . . Memorie. 

505. Lanp.skoepokinrichting te 
Batavia en gelegeqh~id tQt inenting 
te Semarang en Soerabajll, . . . . 28,000 

506. Geneeskundig laboratorium 7,000 
507. Belasting op het houden 

van loterij en . . . . . . . . . 100,000 
508. Ontvangsten uit den ver-

koop van kinine-tabletten . . . . 15,000 
509. Terugbetaling van ver-

leende voorschotten voor woning
verbetering in )let belaqg van de 
pestbestrijding en aankoop van 
materialen voor de woningver-
betering . . . . . . . . . . . . 955,047 

510. Terugbetaling van voorge
schoten kosten voor den qvervoer 
van Nederlandsch-Indische onder
danen van Djeddah naar Neder-
landsch-Indie in 1915 . . . . . . 3,000 

511. Rente en terugbetaling van 
aan particuliere ziekeninrichtingen 
verleende voorschotten . . . . . 3,317 

512. Terugbetaling van het aan 
het Rijnsche Zel).dinggenootschap 
verleend voorschot Memorie. 

Afdeeling V . . . . . f 3,998,664 

AFDEELING VI. 

Depariement van Larulbouw, Nijverheid en 
Handel. 

601. Inkomsten van de repro
ductie-ateliers en op brengst van 
den verkoop van uitgaven van het 
departement . . . . . . . . . f 

602. Schoolgelden van de mid
delbare landbouwschool . . . . . 

603. Inkomsten van de cultuur-
school . . . . . . . . . . . . 

604. Verkoop van de voort
breng_selen van den cultuurtuin te 
Buitenzorg . . . . . . . . . . 

4,200 

60 

3,220 

1,000 

I 
605. Verkoop van de voortbreng

selen van de proefvelden en van de 
zaadtujnen voor rijst en tweede ge-
wassen ............ f 

606. Verkoop van de voortbreng
selen van den zaadtuin voor koffie 
te Bangelan ......... . 

607. Verkoop van de voortbreng
.selen van den proef- en zaadtuin 
voor overjarige gewass.en in de 
Lampongsche districten . . . . . 

608. Opbrengst van het Lands-
rijstbedrijf in de Tjiheavlakte 
(Preanger-Regentschappen) . . . 

608 A. Opbrengst van het Lands
rijstbedrijf in Palembang 

609. E:ina ......... . 
610. Opbrengst van 's Lands 

getah pertja-ondernemi~ . . . . 
611. Opbrengst van 's Lands 

caoutchouc-onderneming 
612. Opbrengst van voortbreng

selen van 's Lands caoutchoucbe-
drijf ... . ........ . 

613. Boschweze11 . . . . . . 
614. Inkomsten uit den verkoop 

van vischbroed . . . . . . . . 
615. Verkoop van zout ten be

hoeve van vjgchzouterijen . . . 
616. Terugbetaling en rente van 

aan inlandsche visscherijvereeru
gingen verstrekte voorschotten . 

617. Inkomsten uit de parel-
visscherij . . . . . . . . . . . 

618. Inkomsten met betrekking 
tot de zeevischvangst . . . . . 

619. Inkomst en voortvloeiende 
uit de heffing van dekgelden . . . 

620. Inkomsten van den leer
gang voor hoefbeslag te Bandoeng 

621. Inkomsten van de Neder
Jancpich-Jndische veeartsenschool 

622. Inkomsten voortvloeiende 
uit het keuren van slachtvee en 
vleesch ... ....... . . 

623. Terugbetaling van de waar
de van aan de inlandsche bevol
king verstrektc paarden en fokvee 

624. Belasting op honden . . . 
625. Verhuur van vogelnest- en 

meststofgrottrm . . . . . . . . 
626. Vergunningen tot het jagen 

met vuurwapens op paradijs- en 
aanverwante vogels en kroon
duiven in de afdeeling Zuid-Nieuw
GuineaderresidentieNieuw-Guinea 

306 

10,300 

95,000 

500 

62,500 

75,000 
42,500 

946,800 

Memorie. 

4,267,100 
18,610,500 

1,000 

54,000 

Memorie. 

13,760 

10,000 

7,000 

1,050 

2,600 

13,300 

57,000 
11,600 

25,400 

17,000 
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627. Vergunning tot inzameling 
van schildpadeieren . . . . . . f 

628. Opbrengst der uitgaven van 
de afdeeling Handel . . . . . . 

629. Inkomsten van het ana
lyse-laboratorium . . . . . . . . 

630. Ontvangsten voortvloei-
ende uit kapitaalverstrekking aan 
nijverheidsonder~emingen . . . . 

631. IJk van maten en gew:ichten 
632. Ontvangsten van het hulp

kantoor voor den industrieelen 
eigendom .... ... ... . 

633. Vergoeclingen door de Ver
eerugmg ,,Nederlandsch-Inclische 
jaarbeurs" . . . . . . . . . . 

7,248 

25,000 

20,000 

M emorie. 
10,000 

8,400 

45,200 

Afdeeling VI . . . f 24,448,238 

AFDEELING VII. 
Departement der Burgerlijke Openbare Werken. 

701. Verkoop en verhuur van 
huizen en andere gebouwen, zoo
mede inhouclingen op bezoldiging 
bij aanwijzing van een ambts-
woning . . . . . . . . . . . . f 612,000 

702. Ontvangsten voortvloeiende 
uit waterleiclingen en overvaarten 33,500 

703. Schut- of doorvaartgelden 
bij enkele Landsslllizen in de resi
dentien Batavia, Semarang en 
Soerabaja . . . . . . . . . . . 53,500 

704. Vergoeclingen door onder
nemingen van landbouw en nijver
heid van de uitgaven voor het toe
zicht op de waterverdeeling tus-
schen de daarbij belanghebbenden 83,000 

705. Vergoeding der kosten van 
onderzoek en beproeving van 
stoomtoestellen en van vernieuwde 
akten van vergunning tot gebruik 
clier toestellen . . . . . . . . . 78,400 

706. Terugbetaling door de ge
meente Soerabaja van de kosten 
van den aanleg der drinkwater
leiding aldaar en van verschulclig-
de rente . . . . . . . . . . . 94,500 

707. Terugbetaling door de 
locale raden van de uitgaven voor 
t er beschikking van cue raden ge-
steld personeel . . . . . . . . . M emorie. 

708. Terugbetaling door de ver
schillende liavenbedrijven in de 
kosten van het personeel voor de 
centrale leicling van den clienst van 
het havenwezen in Nederlandsch-
Inclie . . . . . . . . . . . . . 145,055 

709. Terugbetaling door de ha
ven van Soerabaja van haar aan
deel in de kosten van den slibar-
beid in het Westgat var> Soerabaja f 20,000 

710. Ontvangsten, voortvloeien-
de uit het bedrijf der haveninrich-
tingen in Nederlandsch-Inclie. . . 10,863,750 

71 l. Opbrengst van ten behoeve 
van andere diensttakken en van 
particulieren verrichte werkzaam
heden in de laboratoria voor mate-
riaal-onderzoek . . . . . . . . 26,000 

712. Bijdragen in d'3 kosten van 
aanleg, vernieuwing, verhetering, 
uitbreicling en onderhoud van be
vloeiings- en andere waterstaats-
werken . . . . . . . . . . . . 200,000 

713. Verrekeningen ten bate 
van den baggerdienst . . . . . . 5,393,150 

714. Verrekeningen wegens uit
gaven voor onderhoud en herstel
ling van en vernieuwing en nieuwe 
werken aan gebouwen en werken 
t en behoeve van den post-, tele-
graaf- en telefoondienst l ,78!l,650 

715. Verrekeningen wegens uit
gaven voor onderhoud en herstel
ling van en vernieuwing en nieuwe 
werken aan gebouwen en werken 
ten behoeve van het zoutmiddel 247,400 

716. Verrekeningen wegens uit
gaven voor onderhoud en herstel
ling van en vernieuwing en nieuwe 
werken aan gebouwen en werken 
ten behoeve van de Landsdrukkerij 438,400 

Afdeeling VII . . . f 20,078,305 

AFDEELING VIII. 

Departement van Gouvernementsbedrijven. 

801. Postspaarbank: 
Teruggaaf door de postspaarbank 

van de te haren behoeve gedane 
uitgaven en verrekening van de 
door clie instelling verschuldigde 
vergoedingen . . . . . . . . . f 206,050 

802. Dienst voor waterkracht en 
electriciteit : . . . . . . . . . . 

803. Dienst van het toezicht op 
de spoor- en tramwegen . 

804. Opiumbereicling . . . . . 
805. Landsdrukkerij . . . . . 
S06. Dienst van 's Lands mijn-

diensten .. .. .. . . 
807. Goudontginning in Ben

koelen. 

75,000 

30,000 
7,161,170 

926,000 

1,675,700 

231,000 

20" 
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808. Tin . . .. 
809. Steenkolen . 
810. Zout .... 
811. Vervoeren te water 
812. Post-, telegraaf- en tele

foonclienst . . . . . . . . . . . 
813. Staatsspoor- en tramwegen, 

alsmede automobielcliensten 

f 42,591,000 
28,887,500 
17,896,280 

608,500 

27,087,000 

80,640,000 

Afdeeling VIII . . . f 208,015,200 

AFDEELING IX. 
De7Jartement van OO'T'wg. 

901. Boeten en andere ontvang-
sten, voortspruitende uit de over-
eenkomsten van aannerrung en uit 
leveringen . . . . . . . . . . . f 

902. Terugbetaling van verple
gings- en begraferuskosten in de 
hospita,len . . . . . . . . . . . 

903. Artillerie-construotiewinkel 
904. Baten van den Topogra-

phisohen clienst . . . . . 
905. Verkoop van bruikbare 

goederen .......... . 
906. Verkoop van bier aan de 

militaire oantines . . . . . . . 
907. Verkoop van onbruikbaar 

geworden en overtollige goederen 
908. Verstrekking van water 

tegen betaling uit waterleidingen 
van den Lande. . . . . . . . . 

909. Terugbetaling van voor
schotten v66r dit clienstjaar aan 
militairen en tot het departement 
van oorlog behoorende burgerlijke 
landsclienaren veratrekt . . . . . 

910. Terugbetaling van de voor 
den bouw van eene rrulitaire sooie-
teit voor onderofficieren te Tjimahi 
verleend renteloos voorsohot 

911. Andere ontvangsten .. 

Afdeeling IX . . • 

AFDEELING X. 
De7Jartement van Marine. 

1001. Bakengelden. . . f 
1002. Kapoeasgeld 
1003. Loodsgelden 
1004. Vergoecling voor oertifi-

oaten van schepen : . . . . 
1005. Soheepsmeting 
1006. Soheepsverklaringen 
1007. Verrekerung met het de-

partement van onderwijs en eere-

9,000 

234,000 
19,000 

1,155,700 

668,000 

121,000 

54,000 

27,000 

525,000 

5,000 
619,000 

3,436,700 

1,345,200 
60,000 

993,500 

24,200 
6,000 

13,500 

clienst ter zake van de keuring van 
reizigers op pelgrimssohepen . . . Memorie. 

1008. Vergoecling voor het ge
bruik van 's Lands Clayton-toe
stellen en andere voor het ontsmet
ten van vaartuigen aangewezen 
ontsmettingstoestellen . . . . . f 53,300 

1009. Verkoop van zeekaarten 
en boekwerken uit het depot en 
de onderdepots van kaarten en 
gidsen . . . . . . . . . . . . . 8,600 

1010. Verkoop van voor 's Lands 
clienst bestemde bruikbare goederen 
niet afkomstig uit den voorraad 
der marine-magazijnen te Soera 
baja. . . . . . . . . . . . . . 21,400 

lOll. Verkoop van onbruikbaar 
geworden en overtollige goederen, 
blijvende of tijdelijke werken, zoo
mede sohepen en vaartuigen en 
hun inventaris, een en antler voor 
zoover met afkomstig van het 
marine-etablissement en de daar
toe behoorende inriohtingen en 
van de cliensten behoorende onder 
soheepvaart . . . . . . . . . . 25,700 

1012. Verkoop van onbruikbaar 
geworden en overtollige goederen, 
blijvende of tijdelijke werken, zoo
mede schepen en vaartuigen en 
hun inventaris, een en antler afkom
stig van de cliensten behoorende 
onder soheepvaart . . . . . . . 6,100 

1013. Ontvangsten en verreke
rungen ten bate van het marine
eta b lissement en de daartoe be-
hoorende inriohtingen 4,843,000 

1014. Verrekerung ten laste van 
het marine-etablissement van het 
geldswaardig bedrag van door 
andere diensten, behoorende onder 
het departement der marine, aan 
de marine-magazijnen afgegeven 
goederen 597,100 

1015. Vergoecling door andere 
departementen van de kosten voor 
het gebruik van vaartuigen en 
andere goederen, behoorende tot 
onder het departement der marine 
in Nederlandsoh-Indie gestelde 
cliensten 1,306,300 

1016. Door andere departemen
ten terug te betalen kosten voor het 
gebruik van de ter besohikking van 
die departementen gestelde vaar
tuigen, behoorende tot onder het 
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departement der marine in Neder-
landsch-Indie gestelde diensten f 588,600 

1017. Vergoedingen door parti
culieren van de kosten voor het 
gebru.ik van vaartuigen en andere 
goederen, behoorende tot onder 
het departement der marine in 
Nederlandsch-Indie gestelde dien-
sten . . . . . . . . . . . . . 2,500 

1018. Ontvangsten in verband 
met het, op verzoek van belang
hebbenden, verrichten van som
mige werkzaamheden door haven
meesters of als zoodanig dienst
doende ambtenaren op Zon- · en 
feestdagen . . . . . . . . . . 12,700 

1019. Ontvangsten met betrek-
king tot het station voor draad-
looze telegrafie te Weltevreden . . 2,000 

1020. Verrekening der gelds
waarde van de uit den voorraad 
der opslagplaatsen, uitgezonderd 
de marine-magazijnen te Soerabaja, 
aan de onder het departement der 
marine behoorende diensten ver-
strekte steenkolen . . . . . . . 1,937,800 

1021. Verrekening der gelds
waarde van de uit den magazijns
voorraad buiten dien der marine
magazijnen te Soerabaja aan de 
onder het departement der marine 
behoorende diensten verstrekte 
verduurzaamde levensmiddelen en 

. andere goederen . . . . . . . . 
1022. Inhoudingen op de soldijen 
van de inlandsche schepelingen 
der zeemacht wegens verstrekte 
kleeding, zoomede wegens andere 
voorloopig door den Lande gedane 
betalingen, welke met de soldij 
worden verrekend . . . . . . . 

1023. Inhouclingen op · de sol
dijen van de inlandsche schepe-
lingen der gouvernementsmarine 
wegens verstrekte kleeding, zoo-
mede wegens andere voorloopig 
door den Lande gedane betalingen, 
welke met de soldij worden ver-
rekend ........... . 

1024. Terugbetaling van voor
schotten v66r dit dienstjaar aan 
landsdienaren verstrekt . . . 

1025. Andere ontvangsten 

Afdeeling X . . 

149,500 

46,200 

55,700 

18,900 
7,600 

f 12,125,500 

AFDEELING XL 

Plaatselij le en gewestelij le zelfbestuur. 

1101. Rente en terugbetaling van 
geldleeningen door plaatselijke en 
gewestelijke zelfbesturen f 1,680 

1102. Terugbetaling door de 
betrokken gemeenten van de helft 
van de kosten van indienststelling 
van burgemeesters . . . . . . . 

Afdeeling XI . . . 

AFDEELING XII. 

Gemengde ontvangsten. 

1201. Verkoop van voor 's Lands 
dienst bestemde bruH,bare goede-
ren .............• f 

1202. Verkoop van onbruikbaar 
geworden en overtollige goederen 
van den burgerlijken dienst . . . 

1203. Alie andere ontvangsten 

100,770 

102,450 

300,000 

50,000 
700,000 

Afdeeling XII . 
Hoofdstuk II der middelel}, 

f 1,050,000 
. f 711,466,986 

18 Maart 1921. WET, houdende wijziging 
en verhooging der begrooting van uitgaven 
van Nederlandsch-Indie voor het dienst
jaar 1921 ten behoeve van aanleg en 
uitbreiding van spoor- en tramwegen in 
de Preanger-Regentschappen. S. 588. 

18 Maart 1921. WET, houdende wijziging 
en nadere aanvulling der begrooting van 
middelen van Nederlandsch-Indie voor het 
dienstjaar 1920. S. 589. 

18 Maart 1921. WET, houdende naderewijziging 
en aanvulling van de Indische Tariefwet. 
s. 590. 

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

dat het wenschelijk is het Nederlandsch
Indische tarief van in- en uitvoerrechten nader 
te verhoogen en uit te breiden en tevens in 
de Indische Tariefwet eenige wijzigingen aan 
te brengen, zoomede den tekst dier wet in zijn 
geheel algemeen bekend te maken ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. De Indische Tariefwet (Neder

landsch Staatsblad 1909, n°. 341 ; Indisch 
Staatsblad 1910, n°. 79), zooals die is gewijzigd 
en aangevuld bij de wetten van 26 Februari 
1914 (Nederlandsch Staatsblad n° .. 56; Indisck 
Staatsblad n°. 245), 21 December 1914 (Neder-
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l.andsch Staatsblad n°. 588; Indisch Staatsblad 
1915, n°. 219), 15 Januari 1916 (Nederl.andsch 
Staatsblad n°. 18; Indisch Staatsblad n°. 471) 
en 7 Juni 1919 (Nederlandsch Staatsblad n°. 
292; Indisch • Staatsblad n°. 452), wordt nader 
gewijzigd en aangevuld als volgt : 

A. Artikel 1 wordt gelezen : 
Van alle goederen, welke op Java en l\fadoera, 

in de gewesten Tapanoeli, Sumatra's West
kus~, Benkoelen, Lampongsche districten, 
Palembang, Banka en Onderhoorigheden, Billi
ton, Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo, 
alsmede in de onderafdeeling Singkel van het 
gewest Atjeh en Onderhoorigheden ten ver
bruik worden ingevoerd en niet uitdrukkelijk 
zijn vrijgesteld, is invoerrecht verschuldigd 
tot de bedragen vermeld in het als bijlage A 
aan deze wet gehechte tarief. 

B. Artikel 2 ondergaat de volgende wijzi 
gingen: 

Letter a onder 1° wordt gelezen: 
alle voortbrengselen der Nederlandsch-In

dische bezittingen, waar rechten worden ge
heven vanwege het Nederlandsch-Indische 
bestuur, behalve •zout niet uit de gouverne
ments-pakhuizen afkomstig, zoomede niet door 
accijns getroffen gedistilleerd, ingevoerd wor
dende in de gewesten buiten Java en Madoera, 
Dtits, voor zooveel betreft katoenen goederen, 
tab&k en sfgaren, voorzien van een bewijs van 
uitvoer uit die bezittingen ; 

In letter b onder 1 ° wordt het op vier na 
laatste woord ,,bezittingen" vervangen door 
,,gewesten". 

C. Artikel 4 wordt gelezen : 

Bij den uitvoer uit de gedeelten van Neder 
landsch-Indie, genoemd in artikel 1, is uit
voerrecht verschuldigd van de goederen en 
tot de bedragen, vermeld in het als bijlage B 
aan deze wet gehechte tarief. 

D. Artikel 4ii vervalt. 
E. Het eerste lid van artikel 6 wordt ge

lezen: 
Van uitvoerrecht zijn vrijgesteld de goederen, 

waarvan bij een Nederlandsch-Indisch tol
kantoor uitvoerrecht is geheven. 

2. De bij Ons besluit van 20 October 1909 
(Nederlandsch Staatsblad n°. 341 ; I ndisch 
Staatsblad 1910, n°. 79) bekend gemaakte 
geldende tekst der Indische Tariefwet wordt, 
zooals zij luidt met inachtneming van de bij 
deze wet aa.ngebrachte wijzigingen, op Onzen 
last opnieuw in het Staatsblad geplaatst. 

3. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dertigsten dag na dien der dagteeke• 
ning van het Staatsblad van Nederlandsch-Indie, 
waarin zij is opgenomen, behalve voor zoover 
betreft de heffing van de in artikel 1 onder 
C bedoelde nieuwe uitvoerrechten van caout
chouc, copra, lcinabast en lcinine, klapperolie, 
en peper en de wijziging aldaar onder E ge
noemd, welke op den honderd en twintigsten 
dag na dien der bovenbedoelde dagteekening 
in werlcing treden. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 18den 

Maart 1921. 
WILHELMINA. 

De Minister van Kolonien, DE GRAAFF. 

(Uitgeg. 7 April 1921.) 
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B[ JLAGE A behoorende bij artikel 1 der Indische Tariefwet. 

TARIEF VAN INVOERREC.HTEN. 

BENAMING VAN DE GOEDEREN. 

1 Aardewerk (gebakken) en porselein 
2. ,, dakpannen, vloertegels en metsel-

steenen ... 
3. A.rakleggers . 
4. Azijn . .. . 
5. Beenzwart 
6. Bier, op fust 
7. ,. afgetapt 
8. Blik ..... . 
9. Blikwerk . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

10. Boeken, land- en zeekaarten, platen en prenten 
en muziek in bladen, ingenaaid of ingebonden 

Bij_zondere bepaling. 
Platen en prenten in lijs en, als meubalen, niet af

zonderlijk genoemd. 
11. Buskruit . . . . . . . . ......... . 
12. Cement . . ........... . .. .. . 
13. Dranken, niet afzonderlijk genoemd . . . . . . 
14. Eetwaren, niet afzonderlijk genoemd ..... . 
15. Ezels en muilezels . . . . . . . . . . . . . . 
16. Fabriek- en stoomwerktuigen, machinerieen, werk

tuigen, toestelleu en gereedschappen ten dienste 
van landbouw, fabriek- en stoomwezen, mijuont
ginningen en bandwerken of ambacbten. A.ls
mede gedeelten daarvan, mits als zoodanig door 
de ambtenaren erkend . 

17. Gambir, Riouw-
18. Gambir, andere 
19. Garen 
20. Gedi stilleerd . 

Bijzondere bepalingen. 
1. Bij hoogere of mindere sterkte wordt de hoe

veelheid herleid tot het alcoholgehalte van vijftig per
cent. De voorschriften, de werktuigen en de tafels 
voor de opneming van de sterkte en de herleiding 
worden door den Gouverneur-Generaal vastgesteld. 

2. Echter geschiedt de herleiding ten aanzien van 
likeuren en andere dergelijke gedistilleerde dranken, 
welke bereid of vermengd zijn met zelfstandigheden 
die de rechtstreeksche opneming van de sterkte, enkel 
door middel van vochtwegers en thermometers ver
hinderen, steeds in verbouding tot eene sterkte van 
vijf en zeventig percent, tenzij de ambtenaren ver
moeden, dat vloeistoffen, aangegeven a!s dergelijke 
dranken, een hooger alcoholgehalte dan van vijf en 
zeventig percent hebben. In dat geval zijn zij be
voegd de opnermng van de werkelijke sterkte te 
vorderen en geschiedt de herleiding naar de bevonden 
hoogere sterkte. 

3. Gerustilleerd, geen eigenlijke likeur zijnde, dat 
bereid of vermengd is met zelfstandigheden, die de 
rechtstreeksche opneming van de sterkte, enkel door 
middel van vochtwegers en thermometers verhinderen, 
en waarvan de ware alcobolst,erkte de schijnbare met 
niet meer dan vijf gehalte-percenten overtreft, wordt 
niet als ,,likeuren en andere dergelijke gedistilleercle 
dranken" doch naar de werkelijke steri_te belast, mits 

M:AATSTAF. 

waarde 

id. 

id. 

hectoliter 
id. 

waarde 

waarde 
vat 

waarde 
id. 

waarde 
100 kilogram 

id. 
waarde 

per hectoli ter 
vloeistof, bevat-

tende 5() Ii ters 
11lcohol bij e1me 

temperatuur van 
l 5 graden van den 
honderddeeligen 
thermometer. 

1921 

BEDRAG VAN 
HET RECHT. 

10. pet. 

6 pet. 
vrij. 

10 pet. 
vrij. 

f 7.50 
f 8.-. 

vrij. 
12 pet. 

vrij. 

6 pet. 
£ 0.40 
12 pet. 
12 pet. 

vrij. 

6 pet. 
f 5.-. 

f 20.- . 
10 pet. 

het bed.rag van 
den accijns van 
inlandsch gedis-

tilleerd. 
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BENAMING VL\N DE GOEDEREN, 

de invoerder bij zijne aangifte niet alleen de schijnbare, 
maar ook de ware alcoholsterkte juist heeft opgegeven. 

4. Voor vernis en alle andere met alcohol bereide 
vloeistoffen geen dranken zijnde, zoomede voor hout
geest en alle daaruit bereide of daarmede vermengde 
vloeistoffen, geschiedt de herleiding in verhouding 
tot eene sterkte van honderd 1rocent. 

5. De Gouverneur-Generaa kan echter, onder de 
noodige voorzieningen, vrijdom van invoerrecht ver
leenen : 1 °. voor houtgeest, en 2°. voor gedistilleerd : 
a, dat in Nederland, overeenkomstig de aldaar gel
dende bepalingen omtrent den vrijdom van acciJns, 
is vermengd met houtgeest of eene andere aldaar 
voor het ongeschikt maken tot gewoon gebruik aan° 
gewezen zelfstandigheid; b. dat in Nederlandsch
Indie, volgens de daaromtrent te geven voorschriften, 
onder toezicht van ambtenaren, door toevoeging van 
houtgeest of eene andere daarvoor door den Gouver
neur-Generaal aangewezen zelfstandigheid voor ge
woon gebruik ongeschikt gemaakt wordt ; c. tot het 
vervaardigen van azijn. 

6. Ook kan hij, onder de noodige voorzieningen, 
bepalen dat verfwaren en vernissen welke bereid 
zijn met tot gewoon gebruik ongesehlkt gemaakt 
gedistilleerd, ten invoer kunnen worden toegelaten 
tegen betaling van het volgens het tarief voor verf
waren, andere, verschuldigde invoerreeht. 

7. Het invoerrecht op aether sulfuricus, chloro
form en alle verdere dergelijke uit of met alcolrnl 
bereide stoffen wordt door den Gouvemeur-Generaal 
bij koloniale ordonnantie geregeld naar de belasting, 
die bij invoer van gedistilleerd verschuldigd is. 

8. Bij invoer van gedistilleerde dranken langs 
andere kantoren dan die daartoe door den Gouverneur
Generaal in het bijzonder zijn aangewezen, worden zij 
belast als vernis en daarmede gelijkstaande vloeistoffen. 

9. In geval van verhooging van het invoerrecht 
op gedistilleerd, ten gevolge van verhooging van den 
aeeijns in Nederlandsch-Indie, kan de Gouverneur
Generaal voorsehriften vaststellen tot bijbetaling 
van het bedrag der verhooging voor het gedistilleerd, 
dat voorhanden is in eene hoeveelheid, boven het 
door hem te bepalen maximum. 
21. Glas en glaswerk van alle soorten . . . . . . 
22. Goud en zilver, blad- . . . . . . . . . . . . 
23. Goud en zilver, in staven, baren of stukken, 

gemunt en stofgoud . . . . . . . . . . . . . 
24. Goud en zilver, goud- en zilverwerk, galon, passe

sement en draad . . . . . . . . . . . . . . . 
25. Hars ......... ..... .. ... . . 
26. Hout, gezaagd of ongezaagd, scheepsbouw- en 

timmerhout, daaronder begrepen masten, spieren, 
riemen en antler rondhout . . . . . . . . . . . 

27. Houtwerk . . . . . . . . . . . . . . . . . 
28. IJs ..... . .......... . . 
29. IJzer, in staven, stukken, roeden of platen, spoor

staven, Jasch- en verbindingsplaten voor spoor
wegen, buizen voor waterleidingen, ijzeren gas
pijpen, assen, bussen en wielen, gegoten of ge
trokken, ijzeren bruggen en gedeelten daarvan, 
bouten en spijkers, ijzerdraad, telegraaf- en tele
phoondraad en kabels . . . . . . . . . . . . 

Bijzondere be'[Jaling. 
Assen, bussen en wielen, behoorende tot rijtuigen, 

als rijtuigen. 
30. IJzer, seheepsankers, seheepskettingen, seheeps

spillen, seheepswant, ijzeren laadbooten of prauwen, 
geraamten van ijzeren gebeuwen, loodsen of pak. 

MAATSTAF, 

waarde 
id. 

waarde 

waarde 

312 

BEDRAO VAN 
HET RECHT, 

12 pet. 
12 pet. 

vrij. 

12 J.>.et. 
vr1J, 

vrij. 
6 pet. 
vrij. 
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BENAMING VAN DE GOEDEREN, 

hu.izen, ijzeren dakbedekking en goten, al dan 
niet gegalvaniseerd . . . . . . . . . . . . . 

31. IJzer, ijzerwerk, niet afzonderlijk $enoemd . . 
32. Instrumenten, mathematische, phys1sche, chirur

gicale en optische . . . . . . . . . . . . . . 
33. Juweelen, paarlen en edelgesteenten, al of niet 

gezet . . . ... 
34. Kaarsen . . . . . . . . . . . . . . 
35. Kalk ........ . . . ........ . 
36. Klappers en klapperolie. . . . . . . . . 
37. Kleederen, gemaakt, geweven of gebreid . .. . 
38. Kolen (steen-) en cokes ..... _ .... . 
39. Koper, ruw en gaar, geslagen of geplet, daaronder 

begrepen platen en bladen voor het koperen der 
schepen, gemunt koper, muntmetaal, koperen 
roeden voor binten, bouten en spijkers, zoomede 
koperen en bronzen telephoondraad en soortgelijk 
draad voor electrische geleidingen . . . . . . . 

40. Koper, opgemaakt koperwerk, al dan niet ver
lakt, ver~ld of geschilderd, bronswerk en koper
draad, ruet afzonderlijk genoemd . . . . . . . 

41. Kramerij . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Bijwndere bepaling. 

Zoo noodig wordt door den Gouverneur-Generaal 
nader aangewezen, welke artikelen behooren tot 
l,ramerij. 
42. Leder en lederwerk . . . . . . . . . . 
43. Locomotieven en locomotieftenders . 
44. Lood, ruw, geplet en gestreken . . . . . . . . 
45. Lood, bewerkt, niet afzonderlijk genoemd . . . 
46. Manufacturen, manufacturen en stoffen van ka

toen, linnen, wol of andere vezelstoffen, lint, band 
en passementwerk (niet van eeht of nagemaakt 
goud of zilver), zoomede alle andere niet anders 
belaste manufaeturen . . . . . . . . . . . . 

Bijwndere bepaling. 
De Gouverneur-Generaal is bevoegd bij Koloniale 

ordonnantie het invoerrecht van stoffen (ellegoederen) 
van katoen en halfwol, imitatiebatiks, geweven ka
toenen sarongs, kains, pandjang en slendangs, ka
toenen molton dekens, zak.ken en emballagegoed met 
ten hoogste vier percent der waarde te verlagen, 
wanneer de prijzen dezer goederen zoodanig zijn, dat 
bij heffing van het voile bedrag van het reeht een te 
zware last aan de bevollcing zou worden opgelegd. 
47. Manufaeturen, manufaeturen en stoffen van zijde, 

zijden linten, zijden band, zijden passementwerk 
en alle andere zijden waren, niet afzonderlijk 
genoemd, de fluweelen daaronder begrepen 

Bijwndere bepaling. 
Uitslu.itend van zijde. Gemengde stoffen als manu

faeturen van katoen. 
48. Mee! .. .. .. . . .. , .. 
49. Mest . .............. . 

Bijzondere bepaling. 
Zwavelzuur kan, na vermenging met. guano of 

ammoniumsulfaat, als meat . vrij ten invoer worden 
toegelaten. De Gouverneur-Generaal regelt de ver
houding waarin, en de wijze, waarop de vermenging 
zal moeten plaats hebben. 
50. Meubelen, lampen, niet dienende voor gas- of 

electrische verlichting . . . . . . . · 
51. Meubelen, niet afzonderlijk genoemd . . 
52. Mineraalwater, bron- of kunstwater 

MAATSTAF. 

waarde 
waarde 

100 kilogram 

waarde 

waarde 
waarde 

id. 

waarde 

waarde 

waarde 

id. 

wa-arde 
id. 

100 k:rwken of 
flessehen 

1921-. 
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6 pet. 
12 pet_ 

vrij. 

vrij. 
f 12.-. 

vrij. 
vrij. 

12 pct.
vrij. 

vrij. 

12 pet .. 
6 pet. 

12 pet .. 
vrij. 
id. 

12 pet-

10 pet_ 

6 pet. 

10 pet. 
vrij. 

10 pet_ 
12 pet. 
f 6.-
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BENAMlNG VAN DE GOEDEREN. 

-53. Muziek:instrumenten . . . . . . . . . . . . . 
54. Opium ..... . . . ... ..... • • • 
55. Paarden . . . . . . . . . . . . . . . . . • 

.56. Papier van alle soorten, meubel-, muziek-, chits-, 
kaart- en bordpapier, schrijfboeken en registers, 
gelijnd of ongelijnd . . . . . . . . . . 

. 57. Pek .. .............. . 
58. Petroleum . . . . . . . . . . . . . . 
59. Photograprue-toestellen, alsmede gedeelten daar-

van ................ . 
60. Planten, levend . . . . . . . . . . . . 
61. Post- en andere zegels en briefkaarten, ook buiten

landsche van Staatswege uitgegeven, al dan met 
o-ebruikt: ...... ........ . 

62. Reukwerken en parfumerieen, niet uit of met 
alcohol bereid . . . . . . . . . . . . . 

63. Rijst, gepeld of ongepeld . . . . . . . . 
•64. Rijtuigen, alsmede gedeelten van rijtuigen 

Bijzondere bepaling. 
Spoorwegrijtuigen en gedeelten daarvan zijn vrij. 

65. Sclulderijen . . . . . . . . . . . . . . . . 
66. Schrijf- en teekenbehoeften. . . 

Bijzondere bepaling. 
Uitgezonderd papier. 

67. Speelkaarten, Europeesche, los of in bladen 
68. Speelkaarten, Chineesche, los of in bladen . . . 

·69. Staal, in staven, bladen en platen, stalen assen, 
spoorstaven, lasch- en verbindingsplaten voor 
spoorwegen . . . . . . . . . . . . . . 

Bijzondere bepaling. 
Assen behoorende tot rijtuigen, als rijtuigen. 

70. Staal, Staaltrossen . . . . . . . . . . . 
71. Staal, staalwerk, niet afzonderlijk genoemd . . 

·72, Stroop, siropen uit vruchten zonder gedistilleerd 
samengesteld . . . . . . . · 

73. Tabak, tabak en snuif. 
74. Tabak, sigaren en sigaretten 

·75_ T er .......... . 
76. Thee . . ................. . 
77. Uurwerken, horloges en pendules en alle andere 

uurwerken niet afzonderlijk genoemd ... .. . 
78. Uurwerken, klokken . . . . . . . . . . . . . 
79. Vee, levend, buffels en runderen 
80. Vee, levend, varkens . . . . . 
81. Vee, levend, niet afzonderlijk genoemd . 
82. Verfwaren, natte, in verpakking van 25 K.G . .of 

minder .............. . 
-83. Verfwaren, andere, terpentijn en lijnolie . . .. 
84. Visch, gezouten of gedroogd, niet verpakt in 

bussen, flesschen, potten of dergelijke . . . . . 
85. Vleesch van alle soorten . . . . . . . . 
86. Wapens (vuur-), alsmede gedeelten van vuur-

wa:pens ..... . . . . 
·87. WiJn, op fust . . . . . . 
88. Wijn, afgetapt . . . . . 
89. Wijn, mousseerende wijnen 
90. Zaden, landbouw- . . . . 
91. Zei ldoek . . . . . . . . . . 
92. Zink, ruw en geplet, daaronder begrepen platen 

en bladen voor het bekleeden, bouten en spijkers 
93· Zink, werk van zink al dan niet vernist, verlakt 

of geschilderd . . . . . . . . . . 
1l4. Zout, tafelzout van alle soorten, zoomede klip-

of steenzout . . . . . . . 

MAATSTAF. 

waarde 
100 kilogram 

waarde 

waarde 

hectoliter 

waarde 

waarde 

waarde 

waarde 

kilogram 
kilogram 

waarde 
id. 

100 flesschen 

100 kilogram 
id. 

kilogram 

waarde 
id. 

stuk 
id. 

waarde 
id. 

id. 
id. 

id. 
hectoliter 

id. 
100 flesschen 

waarde 

waarde 

100 kilogram 
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J3EDRAG VA"!< 
HRT RECHT 

12 pet. 
f 450.-. 
12 pet. 

12 pet. 
vrij . 

f 0.40. 

6 pet. 
vrij. 

12 pet. 
vrij. 

12 pet. 

vrij. 
6 pet. 

f 1.50. 
f 0.25. 

vrij. 

6 pet. 
12 pet. 

f 20.-. 

f 8.-. 
f 100.-

vrij. 
f 0.40. 

12 pet. 
6 pet. 
f 8.-. 
f 0.50. 

vrij. 

12 pet. 
6 pet. 

10 pet. 
12 pet. 

6 pet. 
f 9.-. 

f 10.50. 
f 21.-. 

vrij. 
10 pet. 

vrij. 

12 pet. 

f 15-
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BEDRAG VAN 
HET RECHT . 

95. Zout, ander dan in de vorige ru briek genoemd, 
in de onderafdeeling Singkel van het gewest 
Atjeh en Onderhoorigheden . . . . . . . . . 

96. Zout, id., elders . . . . . . . . . . . . . . . 
100 kilogram 

id. 
f 10.-. 
f 6.50. 
f 2.-. 97. Zout, voor industrieele doeleinden . . . . . . id. 

Bijzondere bepaling. 
De voorzieningen, noodig voor de toepassing van dit 

recht, worden door den Gouverneur-Generaal vastge
steld .... 

~8. Alle andere goederen, niet in het bijzonder genoemd 
of niet onder de voorgaande begrepen . . . . . waarde 

VERWIJZINGEN. 1 

Aambeelden. 

Absinth. 

Aether sulfuricus. 
Am bachtsgereedschap-

pen. 
Amfioen. 
Ammunitie. 
Ankers. 
Arak. 
Assen, bussen en wielen. 
Automobielen. 
Band. 
Bandijzer. 
Baren. 
Beddelakens en kussen-

sloopen. 
Bedden en matrassen. 
Be.~sensap. 
Bijouterieen niet van 

goud of zil ver. 
Bladen van koper. 

staal. 
zink. 

,, ,, onbewerkt 
goud in dunne. 

Bord pa pier. 
Borduursel. 
Borduurwerk. 
Borstelmakerswerk. 
Boter. 
Bouten (koperen). 
Brandbluschgereed-

schappen en brand
reddingstoestellen. 

Brandewijn. 
Brandspuiten en het

geen daartoe hoort. 
Bri!Ienglazen, glasko

ralen en a.ndere 
snuisterijen van glas. 

Bronmineraalwater. 
Bronswerk. 
Buffels. 
Bussen, assen en wielen. 

Als fahriek- en stoom
werktuigen. 

Ais likeuren. Zie ge
distilleerd. 

Zie gedistilleerd. 
Zie fabriek- en stoom-

werktuigen. 
Als opium. 
Als buskruit. 
Zie ijzer. 
Als gedistilleerd. 
Zie ij zer en staal. 
Als rijtuigen. 
Zie manufacturen. 
Als ijzer in staven. 
Zie goud en zilver. 
Als manufacturen. 

Als meubelen n. a. g. 
Als dranken n. a. g. 
Ais kramerij. 

Zie koper. 
Zie staal. 
Zie zink. 
Als goud in staven, 

baren enz. Zie goud 
en zilver. 

Zie papier. 
Als manufacturen. 
Als manufacturen. 
Als kramerij. 
Als eetwaren, n. a. g. 
Zie koper. 
Ais fabriek- en stoom

werktuigen. 

Als gedistilleerd. 
Als fabrielc- en stoom

werktuigen. 
Als kramerij. 

Zie mineraalwater. 
Zie koper. 
Zie vee. 
Zie ijzer en staal. 

1 De afkortingen n. a. b. en n. a. g. betee
kenen re~pectievelijk niet afzonderlij k belast en 
niet afzonderlij k genoemd. 

Chirurgicale instrumen-
ten. 

Chitspapier. 
Chloor-calcium (ruw). 
Chloroform. 
Cider- of appeldrank. 
Cognac. 
Cokes. 
Dakglas. 
Dakpannen. 
Dakpannen van glas. 
Dekens. 
Doeken en shawls. 
Draad (goud- ). 

(ijzer-). 
(koper-). 
(staal-). 

(telephoon-). 
(telegraaf-). 
(zilver-). 
(zink-). 

,, voor electrische 
geleidingen. 

Drijfriemen. 

Droogplaten. 
Drukletters. 

Drukpersen. 

Edelgesteenten. 
Emballagegoed. 

Extincteurs. 

Gaarkoper. 
Galanteriewaren niet 

van goud of zilver. 
·aalon (echt). 

,, (valsch). 
Garneersel. 
Gasmeters. 

Gaspijpen. 
Gemunt goud en zilver. 
Gemunt li:oper. 
Gereedschappen. 

Geslagen want. 

6 pet. 

Zie instrumenten. 

Zie papier. 
Als beenzwart. 
Zie gedistilleerd. 
Als dranken n. a. g. 
Als gedistilleerd. 
Zie kolen ( steen- ). 
Als glas en glaswerk. 
Zie aardewerk. 
Als glas en glaswerk. 
Als rnanufacturen. 
Als manufacturen. 
Zie goud en zilver. 
Zie ijzer. 
Zie koper. 
Als staalwerk n. a. g. 

Zie staal. 
Zie ijzer en koper. 
Zie ijzer. 
Zie goud en zilver. 
Als werk van zink enz. 

Zie zink. 
Zie leaper. 

Als fabriek- en stoom
werktuigen. 

Als glas en glaswerk. 
Als gereedschappen. Zie 

fabriek- en stoom
werktuigen. 

Als fahriek- en stoom 
werktuigen. 

Zie juweelen. 
Als manufacturen en 

sto-{Jen van katoen 
enz. 

Als fabriek- en Btoom-
werktuigen. 

Zie koper, ruw en gaar. 
Als kramerij. 

Zie goud en zilver. 
Als krame1'ij. 
Als manufacturen. 
Als fabriek- en stoom-

werktuigen. 
Zie ijzer. 
Zie goud en zilver. 
Zie koper. 
Zie fahrieks- en stoom

werktuigen. 
Ais alle andere goederen. 
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Geslagen of geplet 
koper. 

Geweven of gebreide 
kleedingstukken. 

Glaskoralen. 
Glaswerk. 
Gramophonen. 

Gramophoonplaten. 

Graslinnen. 

Guano. 
Handschoenen. 
Hoeden. 
Honden. 
Horloges. 
Houtgeest. 
India-rubber voor fa-

brieken. 
IJzerdraad. 
IJzerwerk. 
J achtgeweren. 
J enever. 
Kaarten (land- en zee-). 
Kaart,Papier. 
K aas. 
Kabels (touwwerk). 
Kabels (telegraaf-). 
Kains. 
K ant en tulen. 
Kantwerk. 
Karotten. 

Kettingen (scheeps-) 
Keukensiroop. 
Klapperolie. 
Kloklrnn. 
Koffermakerswerk. 
Koperdraad. 
Koperen munt. 
Koperen roeden voor 
binten. 
Koperwerk. 
Kousen. 
Kristal. 
Kunstbloemen. 
Kunstbloemen, geen 

modewaren zijnde. 
Kunstwater. 
Kussensloopen. 
Laboratorium-artikelen 

van aardewerk of 
porselein. 

Laboratorium-artikelen 
v!l,n glas. 

Lakens. 

Lampen. 
Land- en zeekaarten. 
Landbouw-werktuigen. 

Landbouwzaden. 
Lederwerk. 
Lijnolie. 
Likeuren. 
Linnen. 

Lint. 

18 . MA ART. 

Zie koper. 

Zie kleederen. 

Al s kramerij. 
Zie g/,as en g/,aswerk. 
Als muziekinstrumen-

ten. 
Als muziekinstrumen

ten. 
Als manufacturen en 

stoff en van katoen enz 
Als mest. 
Als kleederen. 
Als kleederen. 
Als vee n . a. g. 
Zie uurwerken. 
Zie gedistilleerd. 
Als fabriek- en stoom-

werktuigen. 
Zie ijzer. 
Zie ijzer. 
Als wapens. 
Als gedistilleerd. 
Zie boeken. 
Zie papier. 
Als eetwaren n. a. g. 
Als aUe andere goederen. 
Zie ijzer. 
Als manufacturen. 
Als manufacturen. 
Als manufacturen. 
Als tabak en snuif. Zie 

tabak. 
Zie ijzer. 
Als eetwaren n. a. g. 
Zie klappers. 
Zie uurwerken. 
Als leder en lederwerk. 
Zie koper. 
Zie koper. 
Zie koper. 

Zie koper. 
Als kleederen. 
Als gla8 en g/,aswerk. 
Als kleederen. 
Als kramerij. 

Zie mineraalwater. 
Als manufacturen. 
Als aardewerk, en por

selein. 

Als gla8 en gl,aswerk. 

Als manufacturen en 
stofjen van katoen enz 

Zie meubelen. 
Zie boeken. 
Zie fabriek- en stoom-

werktuigen. 
Zie zaden (landbouw). 
Zie leder, lederwerk. 
Zie verfwaren. 
Zie gedistilleerd. 
Zie manufacturen en 

stofjen.van katoen enz 
Zie manufacturen. 

Locomotieftenders. 
Machinerieen. 

Masten. 
Mathematische instru-

menten. 
Matrassen. 
Messen- en messen-

makerswerk. 
Metaal. 
Metselsteenen. 
Meu belpapier. 
Modewaren. 
Muilezels. 
Muziek. 
Muziekpapier. 
Naaimaclµnes. 

Nieuw zilver (zooge-
naamd). 

Olie (klapper-) 
Olie (lijn- ). 
Optische instrumenten. 
Paarlen. 
Paklinnen. 

Parapluies. 
Parasols. 
Parfumerieen. 
Passementwerk van 

echt goud en zilver. 
Passementwerk van 

nagemaakt goud en 
zilver. 

Passementwerk, antler. 
Pendules. 
Perry of perensap. 
Petten. 
Phonografen. 

Phonograafrollen. 

Photographisch papier. 
Physische instrumenten 
Pianola's en dergelijke. 

Pistol en. 
Platen en prenten. 
Platen (ijzeren-). 

(koperen- ). 
(stalen). 

,, (zinken). 
Pleetwerk. 
Porselein. 
Prenten. 
Provisien. 
Registers (gelijnd of 

ongelijnd). 
Reukwerken en par

fumerieen uit of met 
alcohol bereid. 

Reukwerken en par
fumerieen, andere 

Riemen (houten). 
Roeden (ijzeren). 

,, (koperen). 
Rondhout. 
Rookmaskers. 
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Zie locomotieven. 
Zie fabriek- en stoom-

werktuigen. 
Zie hout. 
Zie instrumenten. 

Als meubelen n. a. g. 
Als kramerij. 

Als koper. 
Zie aardewerk. 
Zie papier. 
Als kleederen. 
Zie ezels. 
Zie boeken. 
Zie papier. 
Als fabriek- en stoom-

werktuigen. 
Als koper. 

Zie klappers. 
Zie verfwaren. 
Zie instrumenten. 
Zi e juweelen. 
Als manufacturen en 

stoflen van katoen enz. 
Als lcleederen. 
Als kleederen. 
Zie reukwerken. 
Zie goud en zilver. ,., 

Als kramerij . 

Zie manufacturen. 
Zie uurwerken. 
Als dranken n. a. g. 
Als kleederen. 
Als muziekinstrumen

ten. 
Als muziekinstrumen: 

ten. 
Als papier . 
Zie instrumenten. 
Als muziekinstrumen-

ten. 
Als wapens. 
Zie . boeken. 
Zie ijzer. 
Zie koper. 
Zie staal. 
Zie zink. 
Als kramerij. 
Zie aardewerk. 
Zie boeken. 
Als eetwaren n. a.f g. 
Zie papier. 

Als gedistilleerd. 

Zie reukwerken. 

Zie how,. 
Zie ijzer. 
Zie koper. 
Zie liout. 
Als fabriek- em stoom

werktuigen. 
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Rum. 
Runderen. 
Rijwielen. 
Sarongs. 
Schapen en lammeren. 
Scheepskettingen. 
Schoenmakerswerk. 
Schrijfboeken. 
Servetten. 

Sigaren. 
Sigaretten. 
Siropen. 
Slendangs. 
Snuif. 
Spllk. 
Spiauter. 
Spieren. 
Spijkers. 
Spill en ( scheeps-). 
Staalwerk. 
Staven (ijzeren). 
Staven (gouden). 
Steenkolen. 
Stoffen van katoen, 

linnen-, wol of an
dere vezelstoffen, dan 
we! van zijde. 

Stofgoud. 
Stoomwerktuigen. 

Stroop, siropen met 
gedistilleerd samen
gesteld. 

Stroop, andere. 
Tafelkleeden. 
Tafellakens. 

Tapijten en tapijten 
behangsels. 

Als gedistilleerd 
Zie vee. 
Als rijtuigen. 
Als manufacturen. 
Als vee n. a. g. 
Zie ijzer. 
Als leder en lederwerk. 
Zie papier. 
Als manufacturen en 
stoffen van katoen enz. 

Zie tabak. 
Zie tabak. 
Zie stroop. 
Als manufacturen. 
Zie tabak. 
Als vleesch. 
Als zink. 
Zie hout. 
Zie ijzer, koper of zink. 
Zie ijzer. 
Zie staal. 
Zie ijzer. 
Zie goud. 
Zie kolen. 
Zie manufacturen. 

Zie goud. 
Zie fabriek- en stoom

werktuigen. 
Als likeuren. Zie ge-

distilleerd. 

Zie stroop. 
Als manufacturen. 
Als manufacturen en 

stoOen van katoen enz. 
Als manufacturen en 
stoffen van katoen enz. 

Teekenbehoeften. 

Teekeningen. 
Tegels (vloer). 
Telegraafdraad. 
Telephoondraad. 
Theelood. 
Timmerhout. 
Toestellen (fabriek- ). 

Touw, voor scheeps-
uitrusting of voor de 
visscherij, paktouw 
en antler. 

Varkens. 
Vensterglas. 
Vernis met alcohol 

bereid. 
Veters. 
Vloertapijten. 

Vruchten op brande-
wijn of gedistilleerd. 

Vuurwapens. 
Want (geslagen). 
Waren en linten van 

zijde. 
Werktuigen. 

Wielen; bussen en assen. 
Wollen manufacturen. 

Worst. 
Zadelmakerswerk. 
Zakdoeken. 
Zakken (linnen en 

andere.) 
Zeekaarten. 
Zijden stoffen. 

,, manufacturen. 
Zilver. 

BIJLAGE B behoorende bij arlikel 4 der Indische Tariefwet. 

TARIEF VAN UITVOERRECHTEN. 

BENAMING VAN DE GOEDEREN. MAATSTAF. 

l. Aardolie en bijproducten daarvan. 

1921 

Zie achrij f- en teeken-
behoeften. 

Als schilderijen. 
Zie aardewerk. 
Zie ijzer. 
Zie ijzer of koper. 
Als lood ruw en geplet. 
Zie hout. 
Zie fabriek- en stoom

werktuigen. 
Als alle andere goederen. 

Zie vee. 
Als glas en glaswerk. 
Zie gedistilleerd. 

Als manufacturen. 
Als manufacturen en 

stoUen van katoen enz. 
Als likeuren. Zie ge-

distilleerd. · 
Zie wapens. 
Als alle andere goederen. 
Zie manufacturen. 

Zie fabriek- en stoom'. 
werktuigen. 

Zie ijzer en staal. 
Zie manufaduren en 

ato0en van kaloen enz. 
Als vleesch. 
Als leder en lederwerk. 
Als manufacturen. 
Als manufacturen en 
stoOen van katoen enz. 

Zie boeken. 
Zie manufacturen. 
Zie manufacturen. 
Zie goud en zilver. 

BEDRAG VAN 
HET RECHT. 

a. petroleum (kerosine) en alle niet onder b ge
noemde bijproducten . . . . . . . . . . . . . 
b. liquid fuel, residu-solaroil, filter persolie, 
smeerolie, vet, betchingoil, pek en wax-oil. . . . 

2. Caoutchouc . . . . . . . . . . . . . . . . . 

iooo kilogram 

id. 
waarde 

f 7.50. 

f 1.50 

Indien de marktprijs van de caoutchouc per ½ K.G . 
. bedraagt: 
f 0.825 of minder . . . . . . . .... 
meer dan f 0.826 doch minder dan f 0.90 
f 0.90 of meer doch minder dan f 1.-
,, 1.- ,, ,, ,, 1.10 
,, 1.10 ,, ,, · ,, 1.20 
,, 1.20 ,, ,, 1.30 
,, 1.30 ,, ,, ,, 1.40 
., 1.40 ,, ,, ,, 1.50 
., 1.50 ,, 

Bijzondere bepalingen. 
1. Het uitvoerrecht wordt geheven gedurende een 

nihil 
'/4 pet. 
11. pet. 
1 pet. 
2 pet. 
3 pet. 
4 pet . 
5 pet. 
7 pet . 
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tijdvak van drie jaren, gerekend van den dag van in
werkingtreding af. 

2. De gemiddelde marktprijzen worden van tijd 
tot tijd, overeenkomstig bij koloniale ordonnantie 
vast te stellen bepalingen, door of namens den Gouver
neur-Generaal vastgesteld. 

3. Voor s]abrubber wordt het overeenkomstig het 
tarief vastgesteld uitvoerrecht met twaalf ten honderd 
verminderd. 
3. Copra ......... .. . ....... . 

Bijzondere bepal-ing. 
De gemiddelde markt- en kostprijzen warden van 

van tijd tot tijd door of namens den Gouverneur
Generaal vastgesteld voor het geheele Nederlandsch
Inclische tolgebied of voor bepaalde gedeelten daarvan. 
4. Hmden ..... . _ . ....... .. . 

5. Kinabast . . . . . . . . . . . 
Indien de prijs per unit bedraagt : 

minder dan 5 cent 
5 cent of meer doch minder dan 5.10 0ent 
5.10 5.20 
5.20 5.30 
5.30 5.40 
5.40 5.50 
5.50 5.60 
5.60 5.70 
5.70 5.80 
5.80 5.90 ,, 
5.90 6.00 
6.00 6.10 
6.10 6.20 
6.20 6.30 
6.30 6.40 
6.40 6.50 
6.50 6.60 
6.60 6.70 
6.70 6.80 
6.80 6.90 
6.90 7.00 
7.00 7.10 
7.10 7.20 
7.20 7.30 
7.30 ,, 7.40 
7.40 7.50 
7.50 7.60 
7.60 7.70 
7.70 7.80 
7.80 7.90 
7.90 8.00 
8.00 8.10 
8.10 8.20 
8.20 8.30 
9.30 8.40 
8.40 8.50 
8.50 8.60 
8.60 8.70 
8.70 8.80 
8.80 8.90 

M.u.TSTAF. 

100 kilogram 

waarde 

1 K.G. zwavel
zure kinine in 
bastvorm 
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BEDRAGVAN 
HET RECHT. 

8 pet van het, 
verschil tusschen 
den gemiddeldeµ. 
marktprijs en den 
met 10 pet. ver-• 
hoogden gemid
delden kostprijs. 

2 pet. 

nihil 
f 0.02 

0.02 
0.02 
0.03 
0.04 
0.05 
0.06 
0.08 
0.10 
0.12 
0.14 
0.16 
0.19 
0.22 
0.25 
0.28 
0.31 
0.34 
0.37 
0.41 
0.45 
0.49 
0.53 
0.57 
0.61 
0.65 
0.69 
0.74 
0.79 
0.84 
0.89 
0.94 
0.99 
1.04 
1.09 
l.l4 
1.19 
1.24 
1.29 

nihil 
f 0.03· 

0.03 
0.04 
0.05 
0.06 
0.08 
0.10 
0.12 
0.15 
0.18-
0.21 
0.24 
0.28-
0.32 
0.36. 
0.41 
0.46, 
0.51 
0.56-
0.61 
0.67 
0.73-
0.79, 
0.85-
0.91 
0.97 
1.03. 
1.10· 
l.lT 
1.24 
1.31 
1.38-

!:!~·-
1.61 
1.69• 
1.7T 
1.85, 
i.93-
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8.90 cent of meer doch minder dan 9.00 cent 
9.00 9.10 
~10 ~w 
~w ~w 
~w ~w 
~w ~w 
~w ~w 
~w ~ro 
~70 ~80 
9.80 9.90 
9.90 10.00 

10.00 10.10 
10.10 10.20 
10.20 10.30 
10.30 10.40 
10.40 10.50 
10.50 10.60 
moo mro 
10.70 10.80 
·mw moo 
-10.90 11.00 

· 11.00 11.10 
11.10 11.20 
11.20 ,, ,, ,, ,, ,, ,, 11.30 ,, 
voor elk vol bedrag van 1/ 10 cent boven 11.20 cent 

wordt het bij dezen prijs gelieven recht verhoogd met 
Bijzondere bepalingen. 

1. Het u..itvoerrecht wordt geheven gedurende een 
tijdvak van drie jaren, gerekend van den dag van in
werlcingtreding af. 

2. De gemiddelde marktprijzen worden van tijd 
tot tijd, overeenkomstig bij koloniale ordonnantie 
vast te stellen bepalingen, door of namens den Gouver
neur-Generaal vastgesteld. 

6. K.inine (zwavelzure) en andere uit kinaba.st bereide 
stoffen . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

Bijzondere bepalingen. 
1. Het u..itvoerrecht wordt geheven gedurende een 

tijdvak van drie jaren, gerekend van den dag van 
inwerlcingtreding af. 

2. BiJ den uitvoer van zwavelzure lcinine in den 
vorm van tabletten, pillen, poeders of anderszins, 
wordt het uitvoerrecht berekend naar het nettogewicht 
van het daarin aanwezige kininesulfaat. 

3. Bij den u..itvoer van zuivere of gekristalliseerde. 
kirune en van andere kininezouten dan kininesulfaat, 
zoomede van u..it kinine of kirunezouten bereide pre
paraten, wordt het recht, overeenkomstig bij koloniale 
ordonnantie vast t e stellen bepalingen, geheven naar 
gelang van de hoeveelheden zwavelzure kinine, welke 
gelijkwaardig zijn aan de hoeveelheden kinine, die in 
de uitgevoerde goederen aanwezig zijn. 

7. Klapperolie . . . . . . . . . . . . . . 

MAATSTAF, 

1 kilogram 

100 liter 

1921 

BEDRAG VAN 
HET RECHT. 

1.34 
1.40 
1.46 
1.52 
1.58 
1.64 
1.70 
1.76 
1.82 
1.88 
1.94-
2.00 
2.06 
2.12 
2.18 
2.24 
2.30 
2.36 
2.42 
2.47 
2.52 
2.57 
2.62 
2.67 

0.04 

2.01 
2.09 
2.17 
2.26 
2.35 
2.44-
2.53 
2.62 
2.71 
2.80 • 
2.89 
2.98 
3.07 
3.16 , 
3.25 
3.34 
3.43 
3.51 
3.59 • 
3.67 
3.75 -
3.83 -
3.91 
3.99 

0.06 -

Het bedrag van . 
het u..itvoerrecht 
voor zwavelzure 
kirune in bast- 
vorm, van fa. 
brieks bast. 

Het bedrag van, 
het uitvoerrecht 
van l25 K.G. 

copra. 
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BENAMING VAN DE GOEDEREN. 

·8. Peper ............. .. . 

MAATSTAF. 

100 kilogram 

BEDRAG VAN 
HET RECHT. 

Bijzondere bepaling. 
De gemiddelde markt- en kostprijzen worden van 

· tijd tot tijd door of namens den Gouverneur-Generaal 
,vastgesteld voor het geheele Nederlandseh-Indisehe 
,tolgebied of voor bepaalde gedeelten daarvan. 

8 pet. van het 
versehil tussehen 
den gemiddelden 
marktprijs en den 
met 10 pet ver• 
hoogden gemid
delden kostprijs 

9. Tabak niet bereid voor de inlandsehe markt . . 100 ,kilogram £1.-
Bijzondere bepaling. 

Geen uitvoerreeht is versehuldigd voor tabak, die 
door of voor rekening van aan de Javatabaksbelasting 

-of de Sumatratabaksbelasting onderworpen onder
•nemingen wordt uitgevoerd en afkomstig is van de 
oogsten in de jaren 1919, 1920 en 1921. 

100 kilogram f 3.50 10. Tin .. . . . . ... . .... . . . .. . 
Bijzondere bepaling. 

Bij den uitvoer van tinerts wordt het reeht, over
. eenkomstig bij koloniale ordonnantie vast te stellen 
bepalingen, geheven naar verhouding van het in het 

,erts aanwezige tin. 
waarde 6 · pet. 11. Vogelnestjes . . . . . . . . . .. 

,18 Maart 1921. WET, houdende vaststelling 
van het el/de hoofdstuk der Staatsbegroo
ting voor het dienstjaar 1921. S. 591. 

Bij deze wet wordt het XIde hoofdstuk der 
, begrooting van Staatsuitga ven voor het dienst
jaar 1921, betreffende het Departement van 
Kolonien, vastgesteld, zooals hierna verkort 

-volgt: 
.Afd. 
1. Kosten van het Departement .. f 1,715,785 
2. Uitgaven ten behoeve van de 

kolonie Suriname . . • 3,250,658 
. 3. Uitgaven ten behoeve van de 

kolonie Cura<;ao. . • . 1,767,126 
. 4. Pensioenen van gewezen lands-

dienaren in d'l voormalige Ne
derlandsehe bezittingen ter kuste 
van Guinea .•.•.•..• 

. 5. Pensioenen, waehtgelden, onder
standen en gratifieatien, alsmede 
daarmede in verband staaude 
uitgaven .•••••. ... 

•6. Subsidie aan en Regeeringstoe
zieht over de Duitseh-N eder-
landsche telegraafmaatsehappij 

·.1. Onvoorziene behoeften ..... 

181 

112,923 

Memorie. 
43,000 

Totaal van het Xlde Hoofdstuk f 6,889,873 

118 Maart 1921. BESLUIT tot vernietiging van 
het besluit van den Raad der gemeente 
Poederoijen van 17 Februari 1921, waarbij 
op het verzoek van H . van Ooyen, land
bouwer t e Aalst, om een voorsehot inge

•.volge de Landarbeiderswet, goedgunstig 

is besehikt en besloten is, voor dat doel 
een renteloos voorsehot van f 1250 uit 
's Rijks kas aan te vragen. S. 591A. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordraeht van Onze Ministers van 
Landbouw, Nijverheid en H andel en van Bin
nenlandsehe Zaken van 12 Maart 1921, Direetie 
van den Landbouw, n°. 115, 4de afdeeling A, 
en van 16 Maart 1921, n°. 3545, afdeeling 
Binnenlandseh Bestuur, tot vernietiging van 
het besluit van den Raad der gemeente Poede
roijen van 17 Februari 1921, waarbij op het 
verzoek van H . van Ooyen, landbouwer te 
Aalst, om een voorsehot ingevolge de Land
arbeiderswet, goedgunstig is besehikt en be
sloten is, voor dat doel een renteloos voor
sehot van f 1250 uit 's Rijks kas aan te vragen; 

Overwegende, dat uit de overgelegde stukken 
blijkt, 

dat door H. van Ooyen aan de gemeente is 
aangevraagd een bedrag voor den bouw van 
een huisje volgens de Landarbeiderswet op 
grond, groot 3 Are, welke bouw inmiddels 
heeft plaats gehad ; 

dat eehter de aanvrage betre!t den bouw 
van eene Jandarbeiderswoning op grond, welke 
reeds aan den aanvrager in eigendom toebe.: 
hoort; -

dat verder de woning met den grond niet 
voldoen aan de eischen, bij de wet voor een 
plaatsj e gesteld ; 

Gelet op de artikelen 1, 2, onder c, 4 en 13 
der Landarbeiderswet; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
bovenvermeld besluit van den Raad der 
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gemeente Poederoijen van 17 Februari 1921 
te verrnetigen wegens strijd met de wet. 

Onze Minister van , Landbouw, Nijverheid 
aen Handel is be!ast met de uitvoering van dit 
besluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden 
-geplaatst. 

's-Gravenhage, den 18den Maart l!l21. 
WILHELMINA. 

De Min. van Landhouw, Nijverheid en Handel, 
H. A. VAN IJssELSTEIJN. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
CH. RUYS DE BEERENBR0UCK. 

(Uitgeg. 21 April 1921.) 

;8 Maart 1921. BESLUIT, strekkende tot uit
voering van artikel 13 der Warenwet 
(Staatsblad 1919, n°. 581). S. 592. 

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

.Arbeid van 2 Februari 1921 n°. 387 D, Afdeeling 
Volksgezondbeid ; 

Gelet op artikel 13, lste lid der Warenwet 
<Staatsblad 1919, n°. 581) ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
22 Februari 1921, n°. 30) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen Minister 
van Arbeid van 16 Maart 1921, n°. 573 D, Af
deeling Volksgezondheid ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
.te bepalen : 
.Art. 1. In dit besluit wordt verstaan onder: 
,a. ,,Onze Minister", de Minister van Arbeid; 
b. ,,de wet", de Warenwet (Staatsblad 1919 

n°. 581); 
c. ,,de centrale gemeente", de gemeente, 

waar de keuringsdienst is gevestigd ; 
d. ,,de kringgemeenten", de overige binnen 

het gebied van den keuringsdienst gelegen ge
meenten; 

e. ,,Gedeputeerde Staten", de Gedeputeerde 
Staten van de provincie waarin de centrale ge
meente is gelegen. 

2. De toekenning van een Rijksbijdrage als 
bedoeld in artikel 13 der wet geschiedt onver
minderd het bepaalde in artikel 4 der wet onder 
de volgende voorwaarden : 

1°. De Raad van de centrale gemeente stelt 
met toepassing van artikel 114 bia van de Ge
meentewet voor den keuringsdienst een af
wnderlijk financieel en administratief beheer 
in. Met dit beheer worden belast burgemeester 
en wethouders der centrale gemeente. 

Bij de begrooting voor den keuringsdienst 
kan het bestuur der centrale gemeente zich de 
bevoegdheid voorbehouden tot af- en over
schrijving op de posten der begrooting. 

192[. 

2°. De dienst werkt zonder onderscheid van 
gemeente of personen in het geheele gebied ter 
uitvoering van de wet en van de krachtens de 
wet gegeven voorschriften. 

3°. De dienst moet staan onder leiding van 
een directeur-scheikundige. Aan den dienst 
moeten zijn verbonden : 

a. twee of meer scheikundigen, die eene 
wetenschappelijke opleiding hebben genoten. 

Bovendien moet, tenzij aan het bestuur der 
centrale gemeente door Gedeputeerde Staten 
of in het geval bedoeld bij artikel 8 der wet door 
Ons ontheffing van deze verplichting wordt 
verleend, de dienst de besc hikking hebbenover 
Mn of meer veeartsen (die geen particuliere 
praktijk uitoefenen) en we!, hetzij uitsluitend 
ten eigen behoeve, hetzij gezamenlijk met een 
a.nderen dienst. 

b. Een voldoend aantal keurmeesters . 
Onze Minister kan nadere voorschriften geven 

met betrekking tot de bevoegdheid om als 
keurmeester op te treden. 

4. Aan de goedkeuring van Onzen Minister 
zijn onderworpen : 

a. de algemeene organisatie van den dienst ; 
b. het koopen, huren of stichten van gebou

wen voor den dienst, benevens alle verbouwin
gen of uitbreidingen van de tot den dienst be
hoorende gebouwen, alsmede het koopen, in 
erfpacht of opstal nemen van den voor de 
stichting der dienstgebouwen benoodigden 
grond, onderscheidenlijk de aanwijzing van 
reeds aan de gemeente krachtens eenig zakelijk 
recht toebehoorenden grond en de terzake 
voorgenomen overeenkomsten ; 

c. de benoeming van den directeur-schei
kundige, welke evenals die van den scheikundige 
en den veearts geschiedt door den Raad der 
centrale gemeente. 

5°. De Raad der centrale gemeente draagt 
zorg, dat het aan den dienst te verbinden per
soneel v66r zijn aanstelling geneeskundig wordt 
onderzocht op lichamelijke geschiktheid en 
dat geen personeel in dienst wordt genomen of 
gehouden, dat gevaar oplevert voor versprei
ding van nader door Onzen Minister aan te 
wijzen ziekten, alsmede dat personeel, zoolang 
dat gevaar aanwezig is, geen dienst doet. 

Onder lichamelijke geschiktheid wordt, voor 
zoover het personeel van den keuringsdienst 
betreft, dat met onderzoek of met opsporing 
van overtredingen is belast, ook verstaan : 
,,het afwezig zijn van kleurenblindheid". 

De Raad der centrale gemeente stelt onder 
goedkeuring van Gedeputeerde Staten bepalin
gen vast betreffende het toekennen van wacht-

21 
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geld aan personeel, dat op grond van de voor- stukken hun opmerkingen deswege aan Gedepu
gaande bepaling uit den gemeentedienst is teerde doen toekomen. 
ontslagen. 11°. Jaarlijks v66r den eersten Juni, zendt 

60. Aan den hoofdinspecteur en aan de be- het bestuur van de centrale gemeente aan Onzen, 
trokken inspecteurs van het Staatstoezicht op Minister, aan den betrokken Hoofd-inspecteur 
de Volksgezondheid, die belast zijn met het en den betrokken inspecteur van de volksge
toezicht op de naleving van de Warenwet, wordt zondheid, aan Gedeputeerde Staten en aan de 
te alien tijde toegang verleend tot de terreihen besturen van de kringgemeenten een door den, 
en gebouwen van den dienst. directeur van den keuringsdienst opgemaakt. 

70, Het bestuur van de centraie gemeente is en onderteekend verslag omtrent de bevindin
gehouden Onzen Minister benevens de onder 6 gen · en handelingen van den keuringsdienst in, 

bedoelde ambtenaren van het Staatstoezicht het afgeloopen kalenderjaar. Aan het voor 
op de Volksgezondheid, desgevraagd, alle ver- Onzen Minister bestemde exemplaar van dit;.. 
langde inlichtingen den dienst betreffende, des- verslag wordt toegevoegd een staat van het aan, 
gewenscht ook schriftelijk, te verschaffen. den dienst verbonden personeel, benevens een 

so. Het bestuur der centrale gemeente is staat' van de gebouwen en goederen van den, 
gehouden de gebouwen en goederen, tot den dienst. 
keuringsdienst behoorende, behoorlijk te on- In dit verslag bevindt zich een verzamelstaat., 
derhouden, en zorg te dragen, dat de dienst waarin. wordt opgenomen : 
naar behooren blijft werken. De gebouwen, a. het totaal aantal onderzoekingen van 
voor zoover eigendom der centrale gemeente, iedere waar in het afgeloopen dienstjaar ver
en de goederen moeten ten genoegen van On- richt, in de centrale gemeente en in iedere der 
zen Minister worden verzekerd tegen brand- kringgemeenten; 
schade. b. het totaal aantal partijen van iedere waar, 

90, Aan het Rijk moet worden uitgekeerd de dat ter plaatse en dat naar aanleiding van het 
helft van den opbrengst van gebouwen en grond, onderzoek in het laboratorium werd afgekeurd; 
welke niet meer voor den keuringsdienst worden c. het totaal aantal inspectien van winkels, 
gebruikt en aan derden zijn verkocht, doch opslagplaatsen, pakhuizen, fabrieken, enz. door 
alleen voor zoover het Rijk de helft van de het personeel van den dienst in het afgeloopen 
kosten van aankoop of de helft van de stich- jaar verricht, in de centrale gemeente en in 
tingskosten heeft gedragen. I iedere der kringgemeenten ; 

100. Jaarlijks zendt het bestuur der centrale d. het totaal aantal der bijzondere onder-
gemeente de begrooting van den keuringsdienst zoekingen als bedoeld onder n°. 12 van dit 
voor het volgend dienstjaar alsmede de balans artikel met vermelding van den aard en de 
en verlies- en winst-rekening van dien dienst bijzonderheden van die onderzoekingen_ 
voor het afgeloopen dienstjaar met de toe- Onze Minister is bevoegd nadere voorschrif
lichting tot die stukken ter goedkeuring, res- t en te geven nopens de inrichting van het boven
pectievelijk vaststelling aan Gedeputeerde genoemd verslag. 
Staten toe. 12°. De Raad der centrale gemeente draagt 

Deze toezending geschiedt niet later dan de zorg, dat van alle diensten, door den keurings
toezending der gemeentebegrooting en van dienst ten behoeve van de centrale gemeente,. 
de rekening en verantwoording van de centrale van een kringgemeente of van particulieren, 
gemeente aan Gedeputeerde Staten. die ingezetenen zijn van de centrale gemeente 

Gelijktijdig zendt bet hestuur der centra\e of een der kringgemeenten, bewezen, welke 
gemeente een afschrift der in het eerste lid be- buiten verband staan met de uitvoering van de 
doelde stukken aan de besturen der kring- bepalingen krachtens de wet gegeven, afzon
gemeenten. derlijk aanteekening wordt gehouden en dat 

Eventueele aanvullingsbegrootingen voor den afzonderlijk boek wordt gehouden van alle 
keuringsdienst worden zoo spoedig mogelijk vergoedingen deswege genoten. 
met de toelichtende stukken in twee-voud aan Bedoelde vergoedingen zijn verschuldigd 
Gedeputeerde Staten toegezonden en in af- volgens een bijzonder tarief, dat de Raad der 
schrift aan de besturen der kringsgemeenten 

I 
centrale gemeente, met inachtneming van de 

medegedeeld. ! artikelen 232--236 en 254 der Gemeentewet, 
De besturen der kringgemeenten kunnen I vaststelt. 

binnen een maand na de toezending van de in Indien naar het oordeel van Gedeputeerde 
het derde en vierde lid van dit nummer bedoelde , Staten, of in het geval, bedoeld bij artikel S. 
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der wet van Ons, door het verleenen van bij
zondere diensten als bovenbedoeld de keurings
dienst te zeer aan zijne bestemming wordt ont
trokken, zijn Gedeputeerde Staten, respectie
velijk Wij bevoegd te bepalen, dat het verleenen 
van bedoelde diensten telkens vooraf aan hun, 
respectievelijk Onze goedkeuring moet worden 
onderworpen. 

3. De verzoeken om eene Rijksbijdrage als 
bedoeld in artikel 13, lste lid der wet, worden 
door het bestuur der centrale gemeente met 
de daarbij behoorende stukken binnen drie 
maanden na goedkeuring door Gedeputeerde 
Staten van de begrooting voor den keurings
dienst voor het jaar, waarop het jaar, waarop 
het verzoek betrekking heeft, daaronder be
grepen eventueele aanvullingsbegrootingen ge
richt tot Onzen Minister. 

Onze Minister beslist binnen drie maanden 
nadat het verzoek inkwam en stelt het bedrag 
der bijdrage vast na den betrokken inspecteur 
van d!) volksgezondheid te hebben gehoord. 

De bijdrage wordt vastgesteld op den grond
sla.g van het bedrag, waarmede het totaal der 
voor het betrokken jaar geraamde uitgaven 
het totaal der geraa.mde inkomsten ( 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 den keuringsdienst, die na 
den gestelden termijn worden ingediend blijven 
buiten behandeling. 

4. Bij het verzoek om een Rijksbijdrage 
moet worden overgelegd : 

a. eene volledige en uitgewerkte opgave 
van a.lie voor het betrokken dienstjaar geraamde 
exploitatiekosten, onderscheiden in : 

1 o. sa.larissen en bijdragen in en toeslagen 
op pensioenen voor het personeel alsmede even
tueel te verleenen wachtgelden aan op grond 
van artikel 2 onder 5 buiten dienst gesteld 
personeel; 

20. chemicalien; 
3°. instrumenten en utensilien ; 
40, boeken en tijdschriften ; 
50_ water, gas en electriciteit ; 
60. administratiekosten ; 
70. kosten van bewaring van in beslag ge

nomen goederen ; 
so. transportmiddelen ; 
9°. herstel eri onderhoud, zoowel van gebou

wen als labora.toriuminrichting en transport
middelen; 

100. brandstoffen; 

11°. aa.nkoop van monsters, a.ls bedoeld in 
artikel 21, 2de lid der wet ; 

12°. reis- en verblijfkosten van het perso
neel; 

3°. huishuur of rente van stichtingskosten 
van het la.boratorium en verdere gebouwen van 
den dienst overeenkomstig het bepaalde in 
a.rtikel 5, alsmede rente van de a.anschaffings
kosten van den inventaris der dienstgebouwen; 

14°. afschrijving wegens waardevermindering 
van de tot den dienst behoorende gebouwen, 
voor zoover deze laatste eigendom zijn van de 
centrale gemeente, e. w. overeenkomstig het be
paalde in a.rtikel 5 ; 

15°. kosten van verzekering tegen brand
sohade; 

16°. grondlasten, voor zoover de gebouwen 
van den dienst en de daartoe behoorende grond 
krachtens eigendom of eenig zakelijk recht 
in het bezit zijn van de centrale gemeente 
alsmede voor het geval de bij de dienstgebou
wen behoorende grond in erfpacht of opsta.l is, 
verkregen, het bedrag van den jaa.rlijkschen, 
canon; 

17°. diverse uitgaven, voor zoover niet 
vallende onder een der voorgaande posten ; 

18°. onvoorziene uitgaven; 
b. eene volledig\:l en uitgewerkte opgave van 

a.lie voor het betrokken dienstjaa.r terzake van 
den keuringsdienst geraamde ha.ten, daaronder 
begrepen de vergoedingen wegens door den 
keuringsdienst te verrichten onderzoekingen ; 
van de bijdragen der centrale gemeente en der 
kringgemeenten als bedoeld in artikel 13, 
le lid der wet, benevens ontvangsten voor 
buiten dienst gestelde goederen, behoorende 
tot den keuringsdienst. 

De noochge bewijsstukken worden ingeva! 
en voor zoover Onze Minister zulks verlangt, 
aan dezen overgelegd. 

5. Bij de raming van de ja.arlijksche kosten 
van den dienst als bedoe\d in artikel 13, le lid, 
der wet, worden de volgende voorschriften in 
acht genomen : 

a. wordt de dienst gevestigd in een huurhuis, 
dan wordt de huurprijs op de exploita.tiebe
grooting gebracht ; 

b. wordt de dienst gevestigd in een perceel, 
dat reeds vroeger eigendom van de gemeente 
was, dan wordt een nader door Onzen Minister 
aan te wijzen percentage van de geschatte 
waarde van het perceel alsmede van den daarbij 
behoorenden grond, voor zoover aan de ge
meente in eigendom behoorende, als vergoeding 
van rente van het stichtingskapita.al op de 
exploitatiebegrooting gebracht. 

21* 
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De schatting van de waarde van het perceel 
en eventueel van den daarbij behoorenden 
grond geschiedt door drie deskundigen, waar
van een wordt aangewezen door Onzen Minis
ter, een door Burgemeester en Wethouders 
der centrale gemeente en de derde door Onzen 
Commissaris in de provincie, waarin de centrale 
gemeente is gelegen ; 
, c. wordt de dienst gevestigd in een opzette

lijk daarvoor gebouwd perceel, dan wordt op 
qe exploitatiebegrooting gebracht een nader 
door Onzen Minister aan te wijzen percentage 
der stichtingskosten als vergoeding van rente 
van het stichtingskapitaal ; 

d. wordt de dienst gevestigd in een perceel, 
dat reeds vroeger eigendom van de gemeente 
was, doch dat na het in werking treden van 
de wet verbouwd of uitgebreid is, dan wordt 
een nader door Onzen Minister aan te wijzen 
percentage van de geschatte waarde van het 
p.erceel v66r de verbouwing of uitbreiding op 
de exploitatiebegrooting gebracht, vermeerderd 
met een nader door Onzen Minister aan te 
wijzen percentage van de verbouwings- of uit. 
breidingskosten ( daaronder begrepen kosten 
van eventueel voor de verbomving of uit
breiding of aan te koopen grond). 

, De schatting van de waarde van het perceel 
v66r de verbouwing of uitbreiding geschiedt 
overeenkomstig het bepaalde onder b, 2de lid, 
van dit artikel ; 

e. aflossing ,an de kosten van gebouwen 
of van de inrichting daarvan mag niet op de 
exploitatiebegrooting worden gebracht ; 

/. wegens waardevermindering mag als af
schrijving op de exploitatiebegrooting worden 
gebracht een bedrag van ten hoogste 1 ½ pCt. 
ten honderd van : 

a) de waarde van de bestaande gebouwen 
berekend naar de geschatte waarde ; 

b) de kosten van nieuw gebouwde perceelen 
en van verbouwing of uitbreiding sedert het in 
werking treding van de wet van bestaande 
gebouwen; 

g. afschrijving op de waarde van de inrich
ting van de laboratoria en verdere dienstge
bouwen mag niet op de exploitatiebegrooting 
wor<ien gebracht ; 

6. Voor de vaststelling van de bijdrage uit 
's Rijks kas in de jaarlijksche kosten van den 
dienst, als bedoeld in artikel 13, lste lid der 
wet, worden bedoelde kosten, geraamd overeen• 
komstig het bepaalde in artikel 5, na aftrek van 
de terzake van den dienst geraamde baten met 
uitzondering van de bijdrage der centrale ge• 
meente en die der kringgemeenten gedeeld door 

twee ; van de aldus verkregen uitkomst wordt 
afgetrokken de rente en afschrijving van de 
helft der kosten van oprichting en eerste in
richting, respectievelijk van verbouwing of 
uitbreiding, indien het Rijk in genoemde kosten 
voor de helft heeft bijgedragen. De kringge
meenten dragen in geen geval in de rente en 
afschrijving dezer kosten bij. 

7. Onverwijld na goedkeuring van de be
grooting van den keuringsdienst ( daaronder be
grepen eventueele aanvullingsbegrootingen) 
door Gedeputeerde Staten, geven deze aan de 
besturen der centrale gemeente en der kring
gemeenten kennis van het bedrag, dat als bij 
drage in de kosten van den keuringsdienst voor 
het volgend dienstjaar ten laste van elke ge. 
meente komt. 

Wordt het besluit van Gedeputeerde Staten 
tot goedkeuring van de begrooting van den 
keuringsdienst (daaronder begrepen eventueele 
aanvullingsbegrootingen) door Ons vernietigd, 
dan zenden Gedeputeerde Staten eene nadere 
kennisgeving, als bedoeld in het voorgaande 
lid onverwijld na de definitieve goedkeuring 
van de begrooting. 

8. De berekening van de bijdrage die ten 
laste van iedere gemeente komt, zal geschieden 
volgens het bevolkingscijfer op den laatsten 
December van het jaar voorafgaande aan dat 
waar n de begrooting is samengesteld. 

Bij verschil van meening over het bedrag 
der door ieder der kringgemeenten verschul
digde bijdrage tusschen Gedeputeerde Stat-e.n 
en een of meer der kringgemeenten of de cen
trale gemeente, kunnen de besturen dier kring
gemeenten of van de centrale gemeente binnen 
twee weken na de ontvangst der kennisgeving, 
bedoeld in artikel 7, bij Ons tegen de beschikking 
van Gedeputeerde Staten in beroep komt .. 

Onze beslissing wordt in afschrift aan Gede
puteerde Staten en aan de besturen der centrale 
gemeente en der betrokken kringgemeenten 
medegedeeld. 

9. De bijdragen der kringgemeenten moeten 
in haar geheel worden voldaan v66r of op den 
lsten Juli van het jaar, waarop de bijdragen 
betrekking hebben of, voor het geval Gedepu
teerde Staten de kennisgeving, bedoeld in ar
tikel 7, eerst na dezen datum hebben gedaan, 
binnen een maand nadat de besturen der 
kringgemeenten bedoelde kennisgeving hebben 
ontvangen. 

Bij verzuim van tijdige voldoening is over 
de verschuldigde bijdrage 1 / 10 ten honderd aan 
rente verschuldigd voor iederen dag, welken 
het betrokken gemeentebestuur in gebreke is. 
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10. Blijkt uit de verlies- en winstrekening 
van den keuringsdienst over het afgeloopen 
dienstjaar, dat de uitgaven over dit jaar na 
aftrek der ontvangsten lager zijn geweest dan 
de raming, dan zullen Gedeputeerde Staten 
onverwijld na vaststelling van de balans en 
verlies- en winst-rekening aan Onzen Minister 
en aan de besturen der centrale gemeente en 
der kringgemeenten kennis geven, welk bedrag 
het Rijk en ieder der hiergenoemde gemeenten 
over het voorafgaande jaar te veel betaald 
heeU. 

Dit bedrag wordt in mindering gebracht van 
de eerstvolgende jaarlijksche storting of stor
tingen. 

Wordt in den loop van het dienstjaar de ra
ming der uitgaven overschreden of blijkt na 
afloop van het dienstjaar uit de verlies- en 
winstrekening, dat de ontvangsten beneden de 
raming zijn gebleven, dan wordt, voor zoover 
geen aanvullingsbegrooting is opgemaakt, het 
eventueel nadeelig saldo na vaststelling van de 
balans en verlies- en winstrekening door Ge
deputeerde Staten, overgebracht op de begroo
ting voor het volgend dienstjaar. 

11. Wanneer het bestuur van de centrale 
gemeente een der in dit besluit genoemde voor
waarden niet naleeU, kan, na schriftelijke aan
zegging daarvan, door Onzen Minister aan het 
bestuur der centrale gemeente iedere toezegging 
van een bijdrage worden teruggenomen. 

12. Ons besluit van 30 September 1920 
(Staatsblad n°. 766) vervalt. 

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

's-Gravenhage, den 18den Maart 1921. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, AALBERSE. 

(Uitge,g. 12 April 1921.) 

18 Maart 1921. BESLUIT tot nadere vast
stelling van buitengewone maatregelen 
tot afwending van de pest en tot wering 
harer uitbreiding en gevolgen. S. 593. 

WrJ WILHELMINA, ENZ. 

Overwegende, dat, onverminderd Ons be
s\uit van 30 December 1919 (Staatsblad n°. 1153), 
nader buitengewone maatregelen noodzakelijk 
zijn tot afwending der pest en tot wering harer 
uitbreiding en gevolgen ; 

Op de voordracht van Onze Ministers van 
Arbeid, van Financien, van Waterstaat en 
van Landbouw, Nijverheid en Handel van 

8 Januari 1921 n°. 180H, afd. Volksgezond. 
heid; van 20 Januari 1921, n°. .132, afd: 
Invoerrechten; van 22 Januari 1921, La. M, 
afd. Spoorwegen ; 26 Januari 1921, n°. 672, 
afd. Nijverheid; 

Gelet op de wet van 26 April 1884 (Staatsblad 
n°. 80), laatstelijk aangevuld en gewijzigd bij 
de wet van 9 Juli 1915 (Staatsblad n°. 314) ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
22 Februari 1921, no. 29) ; 

Gelet op het nader rapport van Onze Mi
nisters van Arbeid, van Financien, van Water
staat en van Landbouw, Nijverheid en Handel 
van 4 Maart 1921, n°. 917H, afdeeling Volks
gezondheid; van 8 Maart 1921, n°. 192, afd. 
Invoerrechten; van 11 Maart 1921, La. D, 
afdeeling Spoorwegen, en van 16 Maart 1921, 
n°. 2039, afdeeling Nijverheid; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 

HOOFDSTUK I. 
ALGEMEENE BEPALINGEN. 

Art. l De gemeeotebestureo en de burge
meesters ieder voor zoovee\ bunaaogaat,dragen 
nauwletteod zorg voor eeoe doeltreffende toe
passing van de bepalingen der wet van 4 De
cember 1872 (Staatshlad n°. 134), gewijzigd bij 
de wetten van 3 December 1874 (Stnatsblad 
n°. 188), 28 Maflrt 1877 (Staatsblacl n°. 36 J, 
15 April 1886 (Sfaatsblacl n° . 64), 8 April 1893 
(Staatsblad n°; 64), 21 Juli 1889 (Sfaatsblad 
n°. 166), 21 Juni 1091 (Staatsblad n°. 157), 
14 Juli 1910 (Sfaatsblacl n°. 204), 17 Juli 1911 
(Staatblad n° . 208), en 27 April 1912 (Staatsblad 

n°. 165). 
uittreksels uit den tekst dier wet, voor zoo 

ver de bepalingen op pest toepasselijk zijn , 
en de herinnerin~ daarvan aan de ingezetenen 
van belang moet worden geacht, benevens uit 
den tekst van dit besluit worden vanwege 
Onzen Minister van Arbeid, zoodra deze dit 
noodig acht, a~n de gemeenttJbesturen verzonden 
ten einde in elke gemeente te worden aan
geplakt. 

· 2 . Een ieder is verplicht de inlichtingen, 
door ambtenaren of geneeskundigen van hem 
verlaogd ter zake van de uitvoering van dit 
besluit, nauwkeurig en naar waarheid onver
wijld te geven. 

3. Een ieder, die waarneemt, dat een per-· 
soon aan pest lijdt of verschijnselen vertoont, 
welko doen vermoeden, dat hij door die ziekte 
is besmet, is verplicht daarvan onverwijld 
kennis te geven aan den burgemeester of den 
meest nabijzijnden ambtenaar van l{ijks- of ge
meentepolitie. 
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Deze verplichting rust in het bijzonder op 
houders van vervoermiddelen en daarbij geem
ployeerden. 

4 . De burgemeester is bevoegd, op de 
person en, die aan pest lijden of, op grond van 
een ingewonnen advies van den ambtenaar 
van het Staatstoezicht op de volksgezondheid 
of van een geneeskundige, doen vermoeden 
dat zij door die ziekte besmet zijn of de be
smetting op anderen kunnen overbrengen, de 
door hem noodig geachte maatregelen van 
onderzoek, afzondering en ontsmetting te doen 
toepassen en hen naar eene open bare inrichting 
of andere verblijfplaats in de gemeente ter 
verpleging te doen overbrengen, wanneer bun 
toestand overeenkomstig de verklaring van den 
behandelenden geneeskundige dit gedoogt. 

De personen, waarop de in de vorige alinea 
bedoelde maatregelen worden toegepast, zijn 
verplicht zich aan die maatregelen te onder
werpen en mogen zich niet zonder vergunning 
van den burgemeester naar eene andere plaats 
begeven. 

Indien bet gemeentebestuur aan personen, 
die inkomsten derven ten gevolge van krachtens 
het eerste lid van dit artikel genomen maat
regelen van afzondering, Jeswege schadeloos
stelling verleent, wordt door den Staat aan 
de gemeente eene bijdrage verleend van vijftig 
ten honderd van de uitgavcn voor die schade 
loosstelling. 

5. De burgemeester is bevoegd, na inge
wonnen advies van den ambtenaar van bet 
Staatstoezicht op de volksgezondheid of van 
eeu geneeskundige, hetuitvoeren van verdachte 
of voor bet overbrengen van besmetting vat
bare voorwerpen van welken aard ook, uit bet 
huis, erf, voer- of vaartuig, waar een geval of 
een verdacht geval van pest voorkwam, anders 
dan met inachtneming van de door hem te 
geven voorschriften, te verbieden. 

6 . In spoedeischende gevallen zijn de be
stuurders van Rijksinrichtingen, voor zoover 
de dienst in hunne · inrichting het toelaat, 
verplicht, op verzoek van een burgemeester 
aan deze onmiddellijk te doen toekomen of ten 
gebruike af te staan tot hunne inrichting be
hoorend materieel, noodig voor behandeling, 
verpleging, afzondering, ontsmetting of vervoer 
van lijders aan pest of daarvan verdachten, of 
voor ontsmetting - waaronder is begrepen 
bet onschadelijk maken van besmet of van 
besmetting verdacht ongedierte - of voor 
vervoer van besmette goederan of voorwerpen. 

Bij weigering of geschil wordt onverwijld 
de beslissing ingeroepen van het hoofd van 

bet Departement, waaronder de inrichting res 
sorteert. 

7 De burgemeester doet de hand houden 
aan een nauwkeurig bijhouden van bet in 
artikel 438 van bet Wetboek van Strafrecht 
bedoelde register in slaapsteden en logementen, 
en doet , voor zoover hem dit uoodig voorkomt, 
toezicht houdcn op deze inrichtingen en op 
de aldaar nachtverblijfhoudende reizigers. 

Indien vanwege het gemeentebestuur een 
gcneeskundige met het houden van toezicht 
op de in het eerste lid van dit artikel bedoelde 
reizigers be last is , zijn deze verplich t dien 
geneeskundige bij zich te ontvangen en hem 
alle verlangde inlichtingen ter zake van de uit
voering van dit besluit, hetzij mondeling, 
hetzij schriftelijk, te verschaffen, tenzij zij 
kunnen aantoonen binnen de !aatste vijf dagen 
niet in eene met pest besmette plaats vertoefd 
te hebben. 

De burgemeester doet van hetgeen door hem 
ter bestrijding der pest of van verdachte ge
vallen dier ziekte wordt of is verricht, ten 
spoedigste mededeeling aan den ambtenaar 
van het Staatstoezicbt op de volksgezondheid. 

HOOFDSTUK II. 

§ 1. Van het toezicht op landverlmizers en 
dergelijken. 

8. ln de aan de grenzen des lands gelegen 
gemeenten, door Onze Ministers van Arbeid 
en van .Financien aan te wij zen, worden : 

a. landloopers en zigeuners (bohemiens), b. 
laudverhuizers en personen, die bij troepen 
reizen of de grens overtrekken, niet toegolaten, 
dan na geneeskur.dig onderzoeht te zijn en 
zoo noodig, na ontsmetting der kleederen en 
reiniging der personen. 

Uitzonderingen op het hepaalde in het eerste 
lid worden niet toegestaan, dan met inacht
neming van de voorschriften, daaromtrent 
door Onzen Ministers van Arbeid en van 
Financien gegeven. 

Onze Minister• van Arbeid, van Finuncien, 
van Waterstaat en van Landbouw, Nijvorheid 
en Handel kunnen bepalen, dat personen, 
bedoeld sub b van bet ee,ste lid van dit ar
tikel, in Nederlaud slecbts worden toegelaten, 
langs de wegen en casu quo met de 'treinen, 
daartoe door hen aan te wijzen. 

De beschikkingen tot aanwijzingvan bedoelde 
gemeenten, wegen en casu quo treinen, worden 
in de Nederlandsche Staatscourant geplaatst 
ten minste een dag, voordat zij in werking 
treden. 

9. Het onderzoek geschiedt aan het grens-
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station of den eersten N ederlandschen grens
l)OSt, waar de in bet vorig artikel bedoelde 
'Personen aankomen, door eenen geneeskundige, 
-d ie daartoe door Onzen Minister van Arbeid 
met toekenning van een door dezen te bepalen 
vergoeding tot wederopzeggens wordt aan
·gewezen, met inachtneming van bet bepaalde 
in de artikelen 10, 11 en 12 van <lit besluit. 

10. H et onderzoek valt steeds imoveel mo
cgelijk samen met bet douane-onderzoek en 
wordt verricbt op de wijze , die door den 
-geneeskundige bet meest doeltreffend wordt 
,geoordeeld. 

Deze treedt omtrent bet onderzoek in overlcg 
met den boogst in rang zijnden der aanwezige 
-ambtenaren van de Invoerrecbten en Accijnzen, 
•en, indien bet onderzoek gescbiedt op een 
.spoorweg, of tramstation, tevens met den chef 
-daarvan . 

11 . Personen, die door den geneeskundige 
bevonden worden niet aan pest te lijden, noch 
verschijnselen vertoonen, welke doen ver
moeden , dat zij door die ziekte besmet zijn, 
mogen niet worden aangebouden , maar worden 

·terstond tot voortzetting van bunne reis toe
g elaten. 

Aan de vergunning tot voortzetting van do 
-reis kunnen voorwaarden worden verbonden, 

Aan hen wordt zoo spoedig mogelijk een 
~chriftelijk bewijs afgegeven, volgens door 
-Onzen Minister van Arbeid vastgesteld model, 
vermeldendedat zij, Nederland binnengekomen, 
,geen ziekteverschijnselen vertoonden, welke 
bet bestaan van pest deden vermoeden. 

12. Personen, die' door den geneeskundige 
bevonden worden aan pest te lijden , worden 

-onverwijld, met inachtneming van artikel 9 
-der wet van 4 December 1872 (Staatsb lad 
n°. 134), overgebracbt naar eene door den 
burgemeester der grensgemeente, waarin bet 
-0nderzoek plaats beeft, volgens artikel 20 van 
-dit besluit aan te wijzen inrichting voor ver-
pleging van lijders aan besmettelijke ziekte en 
daar afgezonderd en verpleegd. 

Gelijke maatregelen worden genomen, indien 
de geneeskundige dit noodig oordeelt, ten op
·zichte van personen, die verscbijnselen ver
toonen. welke doen vermoeden, dat zij door 
-die ziekte besmet zijn. 

De kosten van vervoer en verpleging worden 
-door de verpleei:den of bu!lne erfgenamen 
vergoed. llehoeftigen worden op 's Rijks kosten 
vervoerd of verpleegd. 

Person en, wier licbamen of klecderen besruet 
=oeten worden geacbt, worden niet tot voort
:zetting hunner reis toegelaten, dan na reiniging 

en ontsmetting, waaronder bet onschadelijk 
maken van ongedierte is begrepen . . 

§ 2. Van het grensverkee,·. 

13. In de aan de grenzen des l11nds gelegen 
gemeenten , door Onzen Min isters van Arbeid 
en van Financien aan te wijzen, worden geen 
personen toegelaten, komende uit door Ooze 
Ministers aangewezen naburige, met pest be
smette, buitenlandsche gemeenten, dan na ge
neeskundig onderzocbt en zoo noodig ontsmet 
te zijn. 

De beschikkingen tot aanwijzing van be
doelde gemeenten worden in de N ederlandsche 
Sfaatscourant geplaatst tenminste een dag 
v66rdat zij in werking treden. 

Uitzonderingen op bet bepaalde in bet late 
lid worden niet toegestaan, dan met inacbt
neming van de voorscbriften,daaromtrentdoor 
Ooze Ministers van Arbeid en van Financien 
gegeven. 

Op dit onderzoek is toepasselijk het bepaalde 
in de artikelen 9, 10, 11 en 12 van dit besluit. 

§ 3. Van het goederenvervoer. 

14. Onverminderd de bestaande bepalingen 
omtrent bet verbod van in- , door- en vervoer 
van lompen, gebruikte kleedingstukken en 
ongAwasschen lijf- en beddegoc,d uit landen en 
plaatsen, door Ooze Ministers van Arbeid en 
van Financien aan te wijzen, is verboden in- , 
door- en vorvoer van onbewerkte wol en haar, 
buiden, bontwerk en andere voor bet over
brengen van besmetting vatbare voorwerpen, 
uit landen of plaatsen, mede door Ooze Mi
nisters aan te wijzen . 

De aanwijzingen worden door plaatsing in 
de Nederlandsche Staafscournnf ter algemeene 
kennis gebracht. 

Bij aanwijzi::gen betreffende den in- of door
voer uit landen, die toegetreden zijn tot de op 
17 Januari 1912 te Parijs gesloten en bij de 
wet van 26 Februari 1914 (Staatsblad n°. 57) 
goedgekeurde internationale sanitaire overeen_
komst, gedragen Ooze genoemde l\liinisters 
zich naar de bepalingen van die overeenkomst. 

15. Een ieder , die waarneemt, dat van 
goedernn, waarvan in -. door- of vervoer ver
boden is , in-, door- of vervoer plaats heeft, is 
verplicht daarvan onverwijld kennis te geven 
aan den burgemeestc r of den meest nabij 
zijnden ambtenaar van Rijks- of gemeente
politie of van 's Rijks belastingen. 

Deze verplicbting rust in het bijzonder op 
bouders van vervoermiddelen en daarbij geem
ployeerden. 
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Op de goederen, van welke, niettegenstaande 
daarvan in-, door- of vervoer verboden is , in•, 
door- of vervoer plaats heeft, is artikel 5 der 
wet van 4 December 1872 (Staatsblad n°. 134) 
toepasselijk. 

16 . Brieven en correspondentie, drukwerken, 
boeken. dagbladen, dienstst ukken enz. (post
pakketten niet inbegreper.) worden aan geen 
enkele belemmering of ontsmetting onder
worpen. 

17. Spoor• of tramwagens (zoo personen
als goederenwagens) uit het buitenland binnen
komende, worden aan de grenzen niet aan
gehouden, behoudens dat wagens, waarin 
pestlijders of personen, die verdacht worden 
aan pest te lijden of waarin besmette of van 
besmetting verdachte goederen aangebracht 
zijn - indien de geneeskundige het noodig 
oordeelt - van den trein worden gehaakt en 
op de wijze door den geneeskundige voor
geschreven, worden ontsmet eu zoo noodig 
van ongedierte worden gezuiverd. 

18. Bagages en lijfgoederen van personen, 
als bedoeld in de artikelen 8 en 13, zijn on• 
derworpen aan het onderzoek, bedoeld in 
genoemde artikelen. 

Deze bagages en lijfgoec.eren worden niet 
aangehouden dan voor zoover en voor zoo
Jang dit ter ontsmetting noodig is. 

Bagages en lijfgoederen, voor ontsmetting 
aangehouden, worden desverlangd aan de 
eigenaars op hunne kosten door den burge
meester nagezonden. 

19. Koopmans- en andere goederen, uit het 
buitenland aangevoerd, waarvan de in- of 
doorvoer niet verboden is, worden niet aan
gehouden en aan ontemetting onderworpen, 
tenzij zij. naar het oordeel van den met het 
onderzoek belasten geneeskundige, geacht kun
nen worden besmet te zijn. 

§ 4. Verdere bepalinqen. 

20. De burgemeestervan elke grensgemeente, 
als in artikel 8 en artikel 13 van dit besluit 
is bedoeld, zorgt zoo spoedig mogelijk, op 
R ijkskosten, in overleg met den ambtenaar van 
het Staatstoezicht op de volksgezondheid of 
met den krachtens artikel 9 aangewezen des
kundige : 

a. voor do inrichting vau een gelegenheid 
tot afzondering en verpleging van de in de 
artikelen 8 en 13 van dit hesluit bedoelde 
personen. lijdende aan of verdacht van pest ; 

b. voor een geschikte plaats voor de ont
smetting - waaronder is begrepen het on
schadelijk maken van bes met of van besmetting 

verdacht ongedierte - van de in de artikelen 
18 en 19 van dit besluit bedoelde goederen ; 

c. voor het personae!, noodig tot hulp of 
opzicht bij het onderzoek, de afzonder ing, de 
ontsmetting - waaronder is begrepen het on
schadelijk maken van besmet of van besmett ing 
verdacht ongedierte - of het vervoer van 
personen of van goederen, bedoeld in de ar
tikelen 8, 13, 18 en 19 van dit besluit; 

d. voor de noodige geneesmiddelen, ont• 
smettingsmiddelen, middelen tot het onscha
delijk maken van besmet of van besmetting 
verdacht ongedierte, vervoermiddelen, meu
belen en antler noodig materieel. 

Zoo gebruik gemaakt wordt van de inrichting 
van gemeentewege tot stand gebracht ter vol
doening aan artikel 7 van de wet van 4 Decem
ber 1872 (Staatsblad n°. 134), bepaalt Onze 
Minister van Arbeid de som deswege aan de 
gemeente te vergoeden. 

21. De ambtenaren van Rijks- en gemeen
tepolitie, de nmbtenaren der invoerrechten en 
accijnzen, de stationchefs en alle geemployeer
den aan een spoor- of tramwegonderneming 
zijn, voor zooveol hun dienst het toelaat, 
verplicht met al de hun ten dienste staande 
middelen, onverwijld mede te werken tot de 
uitvoering van d9 door den krachtens artikel It 
van dit besluit aangewezen geneesknndige 
voorgeschreven maatregelen. betreffende het 
onderzoek, de afzondering, de ontsmetting -
waaronder is begrepen het onschadelijk maken 
van besmet of van besmetting verdacht onge
dierte - behandeling en verpleging en het 
vervoer van personen of van goederen. 

Onverminderd het bepaalde in artikel 3, 
zijn conducteurs van elken uit het buitenland 
binnenkomenden trein of tram verplicht, deo 
geneeskundige zoo spoedi1\' mogelijk na aan
komst van den trein of tram aan het station, 
kennis te geven van deverdachteverschijnselen , 
die :dj bij personen als bedoeld in de artikelen, 
8 en 13, hebben waargenomen en van hunne
bevinding omtrent de aanwezigheid in den 
trein of tram van voor het overbrengen van 
besmetting vatbare voorwerpen. 

22. De kosten, vallende op de maat regelen-, 
voorgesch reven in de artikelen 9, 11, 1:.l , 13,. 
18 en 19 van dit be~luit, komen ten laste van 
het Rijk, voor zoovcr in genoemde artikelen 
niet anders is bepaald, en die kosten niet 
ingevolge eenige andere wettelijke bepalir.g ten 
laste van anderen moeten worden gebracht. 

23. De krachtens artikel 9 van dit besluit. 
aangewezen geneeskundige volgt in de uit
oefening van zijn ambt de aanwijzingen, die-
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Onze Minister van Arbeid of de ambtenaar 
van het Staatstoezicht op de volksgezondheid, 
tot wiens dienstkring zijne standplaats behoort, 
hem geven. 

Hij staat den burgemeester, elken ambtenaar 
van Rijks- of gemeentepolitie, of van invoer
rechten en accijnzen, de stationschefs en de 
overige geemployeerden bij eene spoor- of 
tramwegonderneming met zijn ad vies ter zijde, 
wanneer zij dit behoeven bij de uitvoering 
van wettelijke voorschriften betreffende de 
wering of bestrijding der pest. 

Ontdekt hij dreigend gevaarvoorde open bare 
gezondheid, dan geeft hij daarvan, onvermin 
derd artikel 16 der wet · van 4 December 
1872 (Sfaatsblad n°. 134), on.verwijld kennis 
aan den burgemeester en aan bovengenoemden 
ambtenaar van het Staatstoezicht op de 
volksgezondheid. 

§ 6. Van het scheepvaartverkeer. 

24. Onze Minister van Arbeid i8 bevoegd 
om, waar noodig, met medewerking van Onze 
Ministers van Financien, van Waterstaat en 
van Landbouw, Nijverheid en Bandel, tot 
wering van de besmetting v,an pest, toezicht 
te doen houden op schepen, die langs binnen
wateren het land binnenvaren, en zulks met 
toepassing, voor zoover mogelijk en noodig, 
van de artikelen 8 tot en met 12 en 20 tot en 
met 23 van dit besluit. 

25. Schippers van vaartuigen, komende uit 
landen of plaatsen door Onzen Minister van 
Arbeid wegens pest besmet verklaard of aan 
boord waarvan een geval dier ziekte tijdens 
de jongste zeereis is voorgekomen, mogen 
geen andere N ederlandsche havens of reeden 
dan die van Vliasingen, Hoek van Holland, 
I;Tmuiden, Helder, Harlingen, Delfzijl, HeUe
voe fsluis of Neuzen of die nad er door Onzen 
Minister van Arbeid zullen zijn aangewezen, 
aandoen, of elders in Nederland landen, dan 
na bun schip in eene der genoemde havens 
of op eene der genoemde reeden het gezond
h eidsonderzoek, voorgeschreven bij de wet van 
28 Maart 1877 (Staatsblad n°. 36), te hebben 
doen ondergaan. 

De schipper van een vaartuig, na aankomst 
uit zee in Nederland elders liggende, dan in 
een van bovengenoemde havens of op een van 
bovengenoemde reeden, en waarop de pest 
wordt waargenomen, is verplicht op de eerste 
aanzegging van den burgemeester van de 
havenplaats, waar hij ligt, of van de gemeente, 
die het naast aan zijn ankerplaats ligt, naar 
eene der genoemde havens of reeden te ver-

trekken, tenr.ij hij verkiest weder zee te kiezen. 
Onder ,,reede" wordt verstaan elke anker

plaats voor uit zee komende s<'hepen binnen 
de" zeegaten en op de rivieren en stroomen . 

26. Aan elk der door Ooze Ministers van 
Arbeid en van Waterstaat aan te wijzen plaatsen, 
gelegen aan stroomen, rivieren, kanalen 0£ 
andere binnenwateren, wordt geneeskundig toe
zicht gehouden op de daarlangs varende schepen 
en hunne opvarenden door een of meer ge
neeskundigen, die daartoe door Onzen Minister 
van Arbeid, met toekenning van een door 
dezen te bepalen vergoeding, tot wederopzeg
ging worden aangewezen. 

De beschikking tot aanwijzing van bedoelde 
plaatsen wordt in de NederlandscheStaafsr,ouranf
gep\aaist ten minste een dag v66rdat zij in 
werking treedt. 

Onverminderd bet bepaalde in rle beide
'l'oorgaande leden, is de burgemeester bij bet 
verschijnen of dreigen der pest bevoegd, ten 
koste van de gemeente geneeskundig toezicht 
te doen houden op de opvarenden van de in 
de gemeente vertoevende vaartuigen. De per
sonen, waarop dit toezicht wordt uitgeoefend, 
zijn verplicht zich daaraan te onderwerpen. 

27. Onverminderd artikel 10 der wet van 
4 December 1872 (Staatsblad n°. 134). zooals dat 
luidt volgens de wet van 28 Maart l877(Staats
blad n°. 36), wordt elk schip, varende langs 
of aankomende aan eene der in artikel 26-
van dit besluit bedoelde plaatsen, onderworpen 
aan een gezondheidsonderzoek. 

De schipper is verplicht met zijn scbip de 
door den burgemeester aan te wijzen ligplaats• 
in te nemen en aldaar zonder gemeenscbap 
met den wal of met andere vaartuigen te 
blijven, totdat bet gezondheidsonderzoek ell' 
de naar aanleiding daarvan bevolen gezond. 
heidsmaatregelen toegepast zijn. 

Op dit verbod van gemeenschap met de!} 
wal is toepasselijk bet tweede lid van artikel 
10 der wet van 4 December 1872 (Staatsblad 
n°. 134), zooals dat luidt volgens de wet van 
28 Maart 18i7 (Staatsblad n°. 36). 

De schipper zorgt met al de te zijner be 
schikking staande middelen voor de stipte 
naleving van de gegeven bevelen en is verplicht 
de vragen, hem door of namens den met bet 
gezondheidsondorzoek belasten geneeskundige 
gedaan, nauwkeurig en naar waarheid te be
antwoorden . 

28. De geneeskundige verricht bet gezond
heidsonderzoek van bet scbip, van de opva
renden en var: de lading of andere op bet 
scb ip aanwezige goederen, op de wijze, die 
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1hem, na overleg met den burgemeester, bet 
meest doeltreffend voorkcmt. 

lndien bet blijkt, dat bet schip binnen de 
laatste 24 uren een gezondheidsonderzoek over
,eenkomstig de voorschriften van dit besluit 
beeft ondergaan, km hij het van verder 
-onderzoek vrijstellen, indien de toestand van 
bet scbip of van de opvarenden hem tot zoo-· 
-danig onderzoek overigens geen aanleiding 
geeft. 

29. De geneeskundige, · die bet onderzoek 
verricht heeft, geeft den burgemeester advies 
omtrent de in bet belang der volksgezondbeid 
t e nemen maatregelen, aan welk advies de 
burgemeester verplicht is onverwijld gevolg 
te geven, beb•)Udens beroep op Onzen Minister 
van Arbeid. 

De kosten op deze maatregelen vallende, 
komen ten Jaste van bet Rijk. 

Ontsmetting - waaronder is begrepen het 
onscbadelijk maken van besmet of van be
smetting verdacht ongedierte - gescbiedt. zoo 
noodig. volgens de regelen, krncbtens artikel 
25 der wet van 4 December 1872 (8/aatsblad 
n°. 134) vastgesteld. 

den geneeskundige afgegeven in het geval, 
bedoeld in het tweedo lid van artikel 28 van 
<lit besluit, in welk geval daarvoor ook de 
bevestiging van eene vroegere verklaring in 
de plaats kan treden . 

32. De burgemeester van elke gemeente, 
waarin eene plaats ligt, als in artikel 26 van 
<lit besluit bedoeld, zorgt zoo spoedig mogelijk, 
op Rijkskosten, in overleg met den ambtenaar 
van bet Staatstoezioht op de volkgezondheid 
of den krachtens genoemd artikel aangewezen 
geneeskundige. voor bet personeel en bet ma
terieel, dat de genecskundige voor het gezond
heidsonderzook behoeft en dat noodig is voor 
de uitvoering van de naar aanleiding van bet 
g:ezondheidsonderzoek voorgescbreven maat. 
regelen. 

33. Op de kracbtens artikel 26 van dit 
besluit aangewezen geneeskundigen zijn toe
paoselijk het eerste en bet derde lid van artikel 
23 van dit besluit. 

Zij staan den burgemeester en elken ambtenaar 
vnn Rijks• of gemeentepolitie met bun advies 
ter zijdo, wanneer dezen dit behoe-ven bij de 
uitvoering van wettelijke voorsohriften be
treffende de wering of bestrijding der pest. 

De ambtenaren· van Rijks-en gemeentepolitie 
ij n, voo r zooveel bun dienst bet toelaat, ver

pliobt met al de hun ten dienste staande 
middelen, onverwij ld mede te werken tot de 
uitvoering van de door bedoelde geneeskun 
digen voorgesohreven maatregelen. 

HOOFDSTUK III. 

30. Het scbip wordt dadelijk tot den verderen 
doortocbt toe11:elaten en het verbod van ge
meenscbap met den wal opgeheven, hetzij na 
afloop van het gezondheidsonderzoek, indien 
<lit tot geen verdere maatregelen aanleiding 
geeft, hetzij , nadat aan de maatregelen naar 
11anleiding van het gezondheidsonderzoek voor 
g-eachreven, uitvoering is geg-even. In het 
laatste geval kunnen evenwel de opvarenden, 
die bij het gezondheidsonderzoek bevonden SLOTBEPALINGEN. 
word en, niet te lijden aan pest, noch ver- 34. Onza ir.. dit besluit genoemde Ministers 
schijnselen van die ziekte te vert(lonen, met zijn bevoegd de door hen krachtens <lit besluit 
toestemming van den met bet onderzoek be- gen omen beschikkingen of gedane aanwijzingen, 
lasten geneeskundige, terstond onbelemmerd zoo dikwijls de omEtandigheden dit gedoogen 
aan den wal worden toegelaten. Vooraf heeft of noodig makon, op dezelfde wijze als zij 
ontsmetting der kleederen en reiniging der zijn tot stand gekomen, te wijzigen of in te 
personen plants, indien dit door den genees- trekken. 
kundige noodig wordt geoordeeld. 35. Waar in dit besluit sprake is van den 

31. Ten bewijze. dat het schip tot den ambtenaar van het Staatstoezicht op de volks
-verderen doortooht is toegelaten. en bet verbod gezondheid, wordt daaronder ve rstaan de 
van gemeenschap met den wal is opgeheven, Inspeoteur, kracbtens de Gezondheidswet belast 
ontvangt de sohipper van den met bet gezond- met bet toezicbt op de bandhaving van de 
'hoidsonderzoek belasten geneeskundige eene wettelijke bepalingen bet reffende besmettelijke 
schriftelijke verk:laring volgons bet model door ziekten. 
Onzen Minister van Arbeid vast te stellen 36. Dit besluit, dat, tenzij h,:it eerder wordt 
-en waaruit zal moeten blijken ·van den toestand ingetrokken, gedurend'.3 eeu jaar van kracht 
van bet scbip, van <lien der opvarenden en plijft, treedt in werking met ingang van den 
v,;n dien der lading of andere op het schip tweeden dag nn dien der dagteekening van 
,aanwezige goederen, benevens van bet aantal 

I 
het Staatsblad waarin bet geplaatst is. 

der opvarenden. Onze Mrnisters van Arbeid, van Financien, 
Eene dergelijke verklaring wordt ook door , van Waterstaat en van Landbouw, .Nijverheid 
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en Handel zijn belast met de uitvoering van 
d it besluit, dat in het Staatsblad zal worden 
geplaatst, en waarvan afschrift zal worden 
gezonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, · den 18den Maart 1921. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, AALBERSE. 

_ De Minister van Financien, DE VRIES. 

De Minister van W aterstaat, A. A. H . W. Komo. 
De Min. van Landbouw, Nijverheid en Handel, 

H. A. VAN l JSSET.STEIJN . 

I Uitgeg. 20 April 1921. ) 

18 Maart 1921. BESLUIT tot nadere vast
stelling van bwtengewone maatregelen tot 
afwending der Aziatische cholera en tot 
wering harer wtbreiding en gevolgen. 
s. 594. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Overwegende, dat, onvernunderd Ons be
s luit van 30 December 1919 (Staatsblad n°. 1155), 
nader buitengewone maatregelen noodzakelijk 
zijn tot afwending der Aziatische cholera en 
tot wering harer uitbreiding en gevolgen ; 

Op de voordracht van Onze Ministers van 
Arbeicl, van Financien, van Waterstaat en 
van Lanclbouw, Nijverheicl en Handel van 
8 _ Januari 1921 n°. 180H, afdeeling Volks
ge71<>ndheid; 20 Januari 1921, n°. 133, afd. 
In-J-oerrechten; 22 Januari 1921, afd. Spoor
wegen, La. L; 26 J anuari 1921, afd. Nijverheid 
no. 671 ; 

Gelet op de wet van 26 April 1884 (Staatsblad 
n°. 80), laatstelijk gewijzigd bij de wet van 
'9 Juli 1915 (Staatsblad n°. 314), en op de wet 
yan 26 Februari 1914 (Staatsblad no. 57) ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
22 Februari 1921, no. 29) ; 

'· Gelet op het nader rapport van OnzeMinisters 
van Arbeid, van Financien, van Waterstaat 
-en van Landbouw, Nijverheid en Handel van 
4 Maart 1921, n°. 917H, afdeeling Volksge
zondheid; van 8 Maart 1921, n°. 192, afd. 
Invoerrechten; van 11 Maart 1921, La. D, 
afdeeling Spoorwegen, en van 16 Maart 1921, 
n°. 2039, afdeeling Nijverheid; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 

HOOFDSTUK 1 

ALOE:ME ENE :Bll!P.A.LINOEN. 

Art. 1. De gemeentebesturen en de burge
meesters, ieder voor zooveel hen aangaat, dra
gen nauwlettend zorg voor eene doeltreffende 
toepassing van de bepalingen der wet van 1, 

December 1872 (Btaatsblad n°. 184), gewijzigd 

bij de wetten van 3 December 1874 (Staatsblad 
n°. 188), 28 Maart 1877 tStaatsblad n° 36), Hi 
April 1886 tStaafsblad n°. 64), 8 April 1893 
(Staatsblad n•. 64), 21 Juli 1899 (Sfaatsblad n•. 
166), 21 Juni 1901 (Staatsblad n°. 157), 14 Juli 
lqlO (Btaatsblad n°. 204), 17 Juli 1911 (Sfaats
blad n°. ~08), en 27 April 1912 (Staatsblad 
n°. 165). 

Uittreksels uit den tekst dier wet, voor zoo
ver de bepalingen op Aziatische cholera toe
passelijk zijn, en de herinnering daarvan aan 
de ingezetenen van belang moet worden geacht, 
benevens uit den tekst van dit besluit worden 
vanwege Orn,;en Minister van Arbeid, zoodra 
deze dit noodig acht, aan de gemeentebesturen 
verzonden, ten einde in elke gemeente te wor
den aangeplakt. 

2, Een ieder is verplicht de inlichtingen, 
door ambtenaren of geneeskundigen van hem 
verlangd ter zake van de uitvoering van dit 
besluit, nauwl:eurig en naar waarheid onver
wijld te geven . 

3. Een ieder, die waarneemt, dat een per
soon aan Aziatische cholera lijdt of verschijn
selen vertoont, welke doen vermoeden dat hij 
door die ziekte is besmet, is verplicht daar
van onverwijld kennis te geven aan den bur
gemeester of den meest nabij zijnden ambte
naar van Rijks- of gemeentepolitio. 

Deze verplichting rust in het bijzonder op 
houders van vervoermiddelen en daarbij geem 
ployeerden. 

4. De burgemeester is bevoegd, op personen, 
die aan Aziatische cholera lijden of, op grond 
van een ingewonnen advies van den ambtenaar 
van het Staatstoezicht op de volksgezondheid 
of van een geneeskundige, doen vermoeden dat 
zij door die ziekte besmet zijn of d!! besmetting 
op anderen kunnen overbrengen, de door hem, 
gehoord genoemden ambtenaar of geneeskun
dige, noodig geachte maatregelen van onderzoek, 
afzondering en ontsmetting te doen toepassen 
en hen naar eene openbare inriohting of andere 
verblijfplaats in de gemeente ter verpleging 
te doen overbrengen, wanneer hun toestand 
overeenkomstig de verklaring van den behan
delenden geneeskundige dit gedoogt. 

De personen, waarop de in de vorige alinea 
bedoelde maatregelen worden toegepast, zijn 
verµli cht v. ich aan die maatregelen te onder
werpen en mogen zich niet zonder vergunning 
van den burgemeester naar een andere plaats 
begeven. 

Indien het gemeentebestuur aan personen, 
die inkomsten derven ten gevolge van krachtens 
het eerste lid van d it nrtikel genomen maat-
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regelen van afzondering, deswege schadeloos
stelling verleent, wordt door den Staat aan 
de gemeente eene bijdrage verleend van vijftig 
ten honderd in de uitgaven voor die schade
loossteUing. 
• 5 . .De burgemeester is bevoegd, na ingewon
nen advies van den ambtenaar van het Staats
toezicht op de volksgezondheid of van een ge
neeskundige, het uitvoeren van verdachte of 
voor het overbrengen van besmetting vatbare 
voorwerpen, van welken aard ook, uit het huis, 
voer- of vaartuig, waar een geval of een ver
dacbt geval van Aziatische cholera voor
kwam. anders dan met inacbtneming van 
de door hem te geven voorschriften, te ver
bieden. 

6. In spoedeischende gevallen zijn de be
stuurders van Rijksinrichtingen, voor zoover 
de dienst in bunne inricbting het toelaat, 
verplicht, op verzoek van een bu rgemeester 
aan dezen onmiddellijk te doen toekomen of 
ten gebruike af te staan tot hunne inricbting 
behoorend materieel, noodig voor bebandeling, 
verpleging, afzondering, ontemetting of vervoer 
van lijders aan Aziatische cholera of daarvan 
verdachten, of voor ontsmetting of vervoer 
van besmette goederen. 

Bij weigering of geschil wordt onverwijld 
de beslissing ingeroepen van bet hoofd van 
bet Departement, waaronder de inrichting 
ressorteert-

7. De burgemeester doet de hand bouden 
aan cen nauwkeurig bijbouden van het in 
artikel 438 van het Wetboek van Strafrccht 
bedoelde register in slaapsteden en logementen, 
en doet, voor zoover hem dit noodig voor
komt, toezicbt houden op deze inrichtingen 
en op de aldaar nacbtverblijfboudende reizi
gers. 

lndien '\"anwege het g-emeentebestuur een 
geneeskundige met bet houden van toezicht 
op de in het eerste lid van dit artikel bedoelde 
reizigers belast is, zijn dezen '7erplicht dien 
geneeskundige bij zicb te ontvangen en hem 
alle verlangde inlichtingen ter zake van de 
uitvoeriag van dit besluit, hetzij mondeliag, 
betz ij schriftelijk, te verscbaffen, tenzij zij 
kunnen aantoonen binnen de laatste vijf dagen 
niet in ·eene met Aziatische cholera besmette 
plaats vertoefd te hebben. 

De burgemeester doet van betgeen door hem 
ter bestrijding der Aziatische cholera of van 
verdacbte gevallen dier ziekte wordt of is 
verricbt, ten spoedigste mededeeling aan den 
ambtenaa r van het t:ltafttstoozich t op de Volks
gezondheid . 

HOOFDSTUK II. 

§ 1. Van het toezicht op landverhuizers en 
dergelijken. 

8. In de aan de grenzen des lands gelegen ge
meenten, door Onze Ministers van Arbeid en 
van Financien aan te wijzen, worden : a, land
loopers en zigeunerB (bohemians), b. landver
huizers en personen, die bij troepen reizen of 
de grens overtrekken, niet toegelaten, dan na 
geneeskundigonderzocht te zijn en zoo noodig, 
na ontsmettil!g der kleederen en-reinigiag der 
person en . 

Uitzonderingen op bet bepaalde in de eerste 
alinea worden niet toegestaan, dan met inacbt
neming van de voorschriften, daaromtrent 
door Onze Ministers van Arbeid en van Fi
nancien gegeven. 

Onze Ministers van Arbeid, van Finan
cien, van Waterstaat en van Landbouw, 
Nijverbeid en Handel kunnen bepalen, dat 
personen, bedoeld sub b van bet eerste lid van 
dit artikel, in Nederland slechts worden toe, 
gelaten, langs de wegen en casu quo met de 
treinen, daartoe door hen aar, te wijzen. 

De bescbikkingen tot aanwijzing van bedoelde 
gemeenten, wegen en casu quo treinen, worden 
in de Nederlandsche S1'aatscourant geplaatst ten
minste een dag, v66rdat zli in werking treden. 

9. Het onderzoek gescbiedt aan bet grens
station of den eersten N ederlandschen grens
post, waar de in het vorig artikel bedoelde 
personen aankomen, door eenen geileeskundige, 
die daartoe door Onze Minister van Arbeid 
met toekenning van een door dezen te bepalen 
vergoeding tot wederopzeggens wordt aange
wezeI', met inachtneming van bet bepaalde in 
de artikelen 10, 11 en 12 van dit besluit. 

10. Hbt onderzoek valt steeds zooveel moge. 
lijk samen met bet douane-onderzoek en wordi 
verricht op de wijze, die door den geneeskundige 
bet meest doeltreffend wordt geoordei,ld. 

Deze treedt omtrent bet onderzoek in over leg 
met den boogst in rang zijnden der aanwezige 
ambtenaren van de Invoerrechten en Accijnzen 
en, indien bet onderzoek geschiedt op een 
spoorweg- of tramstation, tevens met den chef 
daarvan. 

11. Personen, die door den geneeskundige 
bevonden ,vorden, niet aan Aziatische cholera 
te lijden, nocb verscbijnselen vertoonen, welke 
doen vermoeden. dat zij door d ie ziekte besmet 
zijn, mogen niet worden aangehouden, maar 
worden terstond tot voortzetting van hunne 
reis toegelaten. 

Aan de vergunning tot voortzetting van de 
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reis kunnen voorwaarden worden verbonden. 
Aan hen wordt zoo spoedig mogelijk een 

schriftelijk bewijs afgegeven, volgens door 
Onzen Minister van Arbeid vastgesteld model, 
vermeldendedat zij, Nederland binnengekomen, 
geen ziekteverschijnselen vertoonden, welke 
het bestaan van Aziatische cholera deden 
vermoeden. 
- 12. Personen, die door den geneeskundige 
bevonden worden aan Aziatische cholera te 
lijden, worden onverwijld, met inachtneming 
van artikel 9 der wet van 4 December 1872 
(Staa tsblad n°. 134'), overgebracht naar eene 
door den burgemeester der grensgemeente, 
waarin het onderzoek plaats heeft, volgens 
artikel 20 van dit besluit aan te wijzen inrich
ting voor verpleging van lijders aan besmet
telijke ziekte, en daar afgezonderd en verpleegd. 

Gelijke maatregelen worden genomen, indien 
de geneeskundige dit noodig oordeelt, ten op
zichte van personen, die verschijnselen ver
toonen, welke doen vermoeden, dat zij door 
die ziekte besmet zijn, 

De kosten van vervoer en verpleging worden 
-door de verpleegden of hunne erfgenamen 
vergoed. Behoeftigen wordeu op 's Rijks kos
ten vervoerd en verpleegd. 

l'ersonen, wier lichamen of kleederen besmet 
moeten worden geacht, worden niet tot voort
·zetting van hun reis toegelaten , daIJ na reini
ging en ontsmetting. 

~ 2. Van het grensverkeer. 

13. In de aan de grenzen des lands gelegen 
gemeenten, door Onze Ministers van Arbeid 
-en van Financien aan te wijzen, worden geen 
personen toegelaten. komende uit door Onze 
genoemde Ministers aangewezen naburige, met 
Aziatische cholera besmette, buitenlandsche 
gemeenten, dan na geneeskundig onderzocht 
-en zoo noodig ontsmet te zijn. 

De beschikkingen tot aanwijzingen van 
bedoelde gemeenten worden in de Nederlandsche 
Staafscourant geplaatst ten minste een dag, 
v66rdat zij in werking treden. 

Uitzonderingen op het bepaalde in het lste 
lid worden niet toegestaan, dan met inacht
neming van de voorschriften, daaromtrent 
door Onze Ministers van Arbeid en van Finan
cien gegeven . 

Op dit onderzoek is toepasselijk het bepaalde 
in de artikelen 9, 10, 11 en 12 van dit besluit. 

§ 3. Van het goederenvervoer. 

14. Onverminderd de bestaande bepalingen 
omtrent het verbod van in-, door• en vervoer 

van lompen, gebruikte kleedingstukken en 
0ngewasschen lijf- en beddegoed uit landen 
en plaatsen, door Onze Ministers van Arbeid 
en van .B'inancien 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 
Ooze genoemde Ministers aan te wijzen. 

De aanwijzingen worden door plaatsing in 
de Nederlandsrhe Staatscourant ter algemeene 
kennis gebracht. 

Bij aanwijzingen betreffende den in- of door
voer uit landen, die toegetreden zijn tot de 01-, 

17 J anuari 1912 te Parijs gesloten en bij de 
wet van 26 Februari 1914 (Staatsblad n°. 57) 
goedgekeurde internationale sanitaire overeen
komst, gedragen Onze genoemde Ministers 
zich naar de bepalingen van die overeenkomst. 

15. Een ieder, die waarneemt, dat van goe
deren, waarvan in-, door- en vervoer verboden 
is, in-, door- of vervoer plaats heeft, isverplicht 
daarvan onverwijld kennis te geven aan den 
burgemeester of den meest nabijzijnden amb
tenaar van Hijks- of gemeentepolitie of van 
's Rijks belastingen. 

Deze verplichting rust in het bijzonder o 
houders v•m vervoermiddelen en daarbij ge
employeerden. 

Op de goederen, van welke, niettegenstaande 
daarvan in-, door- of vervoer verboden is, in-, 
door- of vervoer plaats heeft, is artikel 5 der 
wet van 4 December 1872 (Staatsblad no. 134) 
toepasselijk. 

16. Brieven en correspondentie, drukwerken, 
boeken, dagbladen, dienststukken enz. (post
pakketten niet inbegrepen) worden aap geen 
enkele belemmering of ontsrnetting onder
worpen. 

17. Spoor- of trumwagens (zoo personen- als 
goederenwagens) uit het buitenland binnen
komende worden aan de grenzen niet aange
houden, behoudE>ns dat wagens, die bevnild 
zijn - indien de geneeskundige het noodig 
oordeelt - van den trein worden gehaakt en 
op de wijze. door den geneeskundige voor
geschreven, worden ontsmet. 

18. Bagages en lijf goederen van personen, 
als bedoeld in de artikelen 8 en 13, zijn onder
worpen aan het onderzoek, bedoeld in genoem
de artikelen. 

Deze bagages en I ijfgoederen worden niet 
aangehouden dan voor zoover en voor zoolang 
dit ter ontsmetting noodig is. 
Bagages en lijfgoederen, voor ontsmettin_g 
aangehouden, worden, desverlangd, aan de 
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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
gebouden en aan ontsmetting onderworpen, 
tenzij zij, naar het oordeel van den met het 
onderzoek belasten geneeskundige, geacht kun 
nen worden besmet te zijn. 

§ 4. Verdere bepalingen. 

20. De burgemeestcr van elke grensgerneente, 
als in artikel 8 en artikel 13 van dit besluit 
is bedoeld, zorgt, zoo spoedig mogelijk, op 
Rijkskosten, in over\eg met den ambtenaar 
van het Staat&toezicht op de volksgezondheid 
of met den krachtens artikel 9 aangewezen 
deskund ige : 

a. voor de inrichting van cen ge\ege nheid 
tot afzondering en verplegiug van de in de 
artikelen 8 en 13 van <lit besluit bedoelde 
personen, lijdende aan of verdacht van Azi
atische Cholera ; 

b. voor een geschikte plaats voor de ont
smetting van de in de artikelen 18 en 19 van 
dit besluit bedoelde goederen; 

c. voor het person eel, noodig tot hulp of 
opzicht bij het onderzoek, de afzondering, de 
ontsmetting of het vervoer van personen en 
goederen, bedoeld in de artikelen 8, 13, 18 en 
19 van dit besluit : 

d. voor de noodige geneesmiddelen, ont
Bmettingsmiddelen, vervoermiddelen, meubelen 
en ander noodig materieel. 

Zoo gebruik gemaakt wordt vande inrichting 
van gemeentewege tot stand gebracbt ter 
voldoening aan artikel 7 van do wet van 
4 December 1872 (Staatsblad n°. 134), bepaalt 
Onze :Minister van Arbeid de som deswege 
aan de gemeente te vergoeden. 

21. De ambtenaren van Rijks- en gemeente
politie, de ambtenaren dtlr invoerrechten en 
accijnzen, de stationschefs en alle geemploy
eerden aan een spoor- of tramwegonderneming 
zijn, voor zoover hun d ienst het toeiaat, verplicht 
met al de hnn ten dienste staande middelen, 
onverwijld mede te werken tot de uitvoering 
van de door den krachtens artikel 9 van dit 
besluit aangewezen geneeskundige voorgeschre
ven maatrejle[en, betreffende het onderzoek, 
de afzundcring, de ontsmetting, behandeling 
en vcrpleging en het vervoer van personen of 
van goederen. 

Onverminderd het bepaalde in artikel 3, 
zijn conducteurs van elken uit het buitenland 
binnenkomenden trein of tram verplicht, den 

geneeskundige, zoo spoedig mogelijk na aan
komst van den trein of tram aan bet station, 
kennis te geven van de verdachte verschij nselen , 
die zij bij personen, als bedoeld in de art ikelen 
8 en 13, hebben waargenomen en van hu nne 
bevinding omtrent de aanwezigheid in den 
trein of tram van voor het overbrengen van 
besmetting vatbare voorwerpen . 

22. De kosten, vallende op de maatregelen; 
voorgeschreven in de artikelen 9, 11, 12, la, 
18 en 19 van dit besluit, komen ten laste van 
het Rijk, voor zooveel in genoemde artikelen 
niet anders is bepauld, en d ie kosten niet inge
volge eenige andere wettelijke bepaling, ten 
taste van anderen moeten worden gebracht. 

23. De krachtens artikel 9 van d it besluit 
aangewezen geneeskundige volgt in de uit 
oefening van zijn ambt de aanwijzingen, die 
Onze Minister van Arbeid of de ambtenaar 
van het Staatstoezicht op de volksgezond beid, 
tot wiens dienstkring zijne standplaats behoort . 
hem geven. 

Hij staat den burgemeester, elken ambtenaar 
van Rijks- of gemeentepolitie, of van de in
voerrecbten en accijnzen, de stationschefs en 
de overige geemployeerden bij eene spoor - of 
trarawegonderneming met zijn ad vies ter zijde, 
wanneer zij dit behoeven bij de uitvoering 
7an wettelijke voorscbriften betreffende de 
wering of bestrijding der Aziatische cholera. 

Ontdekt hij dreigend gevaar voor de open
bare gezondheid, dan geeft hij daarvan, onver
minderd artikel 16 der wet van 4 December 
1872 (Staatsblad n°. 134), on verwijld kennis. 
aan den burgemeester en aan bovengenoemden 
ambtenaar van het Staatstoezicht op de volks
gezondheid. 

§ 5. Van het scheepvaartverkeer, 

24. Onze Minister van Arbeid is bevoegd 
om, waar noodig, met medewerking van Onze
Ministers van Financien, van Waterstaat en 
van Landbouw, Nijverheid en Handel, tot. 
wering van de besmetting van Aziatische
cbolera, toezich t te doen houden op schepen , 
die langs de binnenwateren het land binnen 
varen, en zulks met toepassing, voor ;10over
mogelijk en noodig, van de artikelen 8 tot en 
met 12 en 20 tot en met 23 van dit besluit. 

25; Schippers van vaartuigen, korncnde uit 
landen of plaatsen door Onze Minister van 
Arbeid wegens Aziatische cholera besmet 
verklaard of aan boord waarvan een geval dier 
ziekte tijdens de jongste zeereis is voorge
komen, mogen geen and ere N ederlandsche 
havens of reeden dan die van Vlissingm, Hoek 
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van Holland, IJmuiden, Helder, Harlingen, 
Delj zijl, H el/evoetsluis of Neuzen of die nader 
door Onzen Minister van Arbeid zullen zijn 
aangewezen, aandoen, of elders in Nederland 
landen, dan na bun scbip in eene der genoemde 
haven s of op eene der genoemde reeden bet 
gezondbeidsonderzoek, voorgescbreven bij de 
wet van 28 Maart 1877 (Stnatsblad n°. 36), te 
liebben doen ondergaan. 

De scbi pper van een vaartuig, na aankomst 
uit zee in Nederlnnd elders liggende, dan in 
een van bovengenoemde havens of op een van 
bovengenoemde reeden, en waarop de Aziatische 
cholera wordt waargenomen, is verplicbt op 
de eerste aanzegging van den burgemeester 
van de bavenplaats, waar hij ligt, of van de 
gemeente, die bet naast aan zijn ankerplaats 
ligt, naar eene der genoemde havens of reeden 
te vertrekken, tenzij hij verkies t weder zee te 
kiezen. 

Onder .,reede" wordt verstaan elke anker
plaats voor uit zee komende schepen binnen 
de zeegaten en op de rivieren en stroomen. 

26. Aan elk der door Onze Ministers van 
Arbeid en van Waterstaat aan te wijzen plaatsen, 
gelegen aan stroomen, rivieren, kanalen of 
andere binnenwater.en, wordt geneeskundig 
toezicbt gehouden op de daarlangs varende 
schepen en bunne opvarenden door een of 
meer geneeskundigen, die daartoe door Onzen 
Minister van A rbeid, met toekenning van 
een door dezen te bepalen vergoeding, tot 
wederopzegging worden aangewezen. 

De bescbikking tot aanwijzing van bedoelde 
plaatsen wordt in de Neder/andsche Staats 
courant geplaatst ten minste een dag, v66rdat 
zij in werking treedt. 

Onverminderd bet bepaalde in de beide voor
gaande leden, is de burgemeester bij bet ve·r. 
scbijnen of dreigen der Aziatiscbe cholera 
bevoegd, ten koste van de gemeente, genees
kundig toezicht te doen houden op de opva. 
renden van de in de gemeente vertoevende 
vaartuigen. De personen, waarop dit toezicht 
wordt uitgeoefend, zijn verplicht zicb daaraan 
te onderwerpen . 

27. Onverminderd artikel 10 der wet van 
4 December 1872 (Staatsblad n°. 134), zooals 
dat luidt volgens de wet van 28 Maart 1877 
(Staatsblad n°. 36), wordt elk scbip, va r~nde 
langs of aankomen<le aan eene der in artikel 26 
van dit besluit bedoelde plaatsen, onderworpen 
aan een ge:.ondbeidsonderzoek. 

De scbipper is verplicht .net zijn schip de 
door den burgerneester aun te wijzen ligplaats 
in te nemen en aldaar zonder gemeenscha p 

I 

met den wal of met andere vaartuigen te
blijven, totdat he gezondheidsonderzoek en 
de naar aanleiding daarvan bevolen gezond
beidsrnaatregelen toegepast zijn . 

Op dit verbod van gemeenscbap met den 
wRl is toepasselijk bet tweede lid van artikell 
10 der wet van 4 December 1872 (Staatsblalf 
n°. 134), zooals dat luidt volgens de wet van, 
28 Maart 1877 (Staatsblad n•. 36). 

De schipper zorgt met al de te zijner be
echikking staande middelen voor de stipte· 
r:aleving van de gegeven bevelen en is ver• 
plicht de vragen, hem door of namens den 
met bet gezondheidsonderzoek belasten ge• 
neeskundige gedaan, nauwkeurig en naar
waarbeid te beantwoorden. 

:.!8. De geneeskundige verricbt bet gezond
heidsonderzoek van bet schip, van de opva• 
renden en van de lading of andere op bet 
schip aanwezige goederen, op de wijze, die· 
hem, na overleg met den burgemeester, bet. 
meest doeltreffend voorkomt. 

lndien bet blijkt, dat bet sch ip binnen de
laatsto 24 uren een gezondheids0nderzoek 
overeer.kornstig de voorscbriften van dit besluit 
heeft onderguao, kan bij bet van verder onder
zoek vrijstellen, indien de toestand van bet 
scbip of van de opvarenden hem tot zoodan ig· 
onderzoek overigens geen aanleiding geeft. 

29. De geneeskundige, die bet onderzoek 
verricht heeft, geeft den burgemeoster advies 
omtrent de in bet belaog der volksgezondbeid 
te nemeL maatregelen, aau welk advies de 
burgemeester verplicbt is onverwijld gevolg, 
te geven, behoudens beroep op Onzen Minister 
van A.rbeid. 

De kusten op deze maatregelen vallende, 
komen ten laste van bet Rijk. 

Ontsmetting geschiedt, zoo noodig, volgens. 
de regelen, krachtens artikel 25 der wet van 
4 December 1872 (Staatsblad n°, 134) vast 
gesteld. 

30. Het scbip wordt dadelijk tot den verderen 
doortocbt toegelaten en bet verbod van ge
meenscbap met den wnl opgebeven, betzij na 
afloop van het gezondheidsonderzoek, indien 
dit tot geen verdere maatregelen aanleiding 
geeft, hetzij, nadat aan de maatregelen naar 
aanleiding van het gezondheidsonderzoek 
voorgescbreven, uitvoering is gege1,en. In bet 
laatste geval kunnen evenwel de opvarenden, 
d ie bij bet gezondheidsonderzoek bevonden 
worden, niet te lijden aan Aziati sche cholera, 
noch verschijnselen van die ziekte te vertoonen, 
met tocstemm ing van den met hot onderzoek 
belasten geneeskundige, terstond onbelemmerd 
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aan den wal worden toegelaten. Vooraf beeft 
ontsmetting der kleederen en reiniging der 
personen plaats, indien dit door den genees
kundige noodig wordt geoordeeld. 

31. Ten bewijze dat het schip tot den ver
•dernn doortocht is toegelaten, en bet verbod 
van gemeenscbap met den wal is opgeheven, 
ontvnngt de schipper van den met bet gezond
beidsonderzoek belasten geneeskundige eene 
scbriftelijke verklaring volgens het model door 

·Onzen Minister van Arbeid vast te stellen 
en waaruit zal moeten blijken van den toestand 
van het scbip, van dien der opvarenden en 
van <lien der lading of andere op bet schip 
aanwezige goederen, benevens van bet aantal 
der opvarenden. 

Eene dergelijke verklaring wordt ook door 
-den geneeskundige afgegeven in bet geval, 
bedoeld in bet tweede lid van artikel 28 van 
dit besluit, in welk geval daarvoor ook de 
bevestiging van een vroegere verklaring in 
de plaats kan treden. 

32. De burgemeester van elke gemecnte, 
waarin eene plaats ligt als in artikel 26 van 
dit besluit bedoeld, zorgt zoo spoedig moge
'Jijk, op Rijkskosten, in overleg met den amb
tenaar van het Staatstoezicbt op de vnlksge

·zondheid of den kracbtens genoemd artikel 
aangewezen geneeskundige, voor bet personae! 

-en bet materieel, dat de geneeekundige voor 
bet gezondbeidsonderzoek behoeft en dat 
noodiv; is voor de uitvoering van de naar 
aanleiding van bet gezondbeidsonderzoek voor

_-.geschreven maatregelen, en voorts voor de 
·voortdurende sanwezigheid van zuiver drink
water en water voor buishoudelijke doeleinden, 
opdat dit aan de schippers, indien de g~nees
kundige bet nnodig oordeelt, kunne worden 
verstrekt. 

Onverminderd bet in bet voorgaande lid 
bepaalde, zorgt de burgemeester van elke 
gemeente, waarin eene plaats ligt, daartoe door 
Onzen Minister van Arbeid aangewezen, zoo 
spoedig m0gelijk op 's Rijks kosten voor de 
verstMkking van zuiver drinkwater en water 
voor buisboudelijke doeleinden aan de scbippers 

-der laugs de plaats varende schepen. 
33. Op de kracbtens artikel 26 van dit besluit 

aangewezen geneeskundigen zijn toepasselijk bet 
eerste en derde lid van artikel 23 van dit besluit. 

Zij staan den burgemeester en elken amb
tenaar van Rijks- of gemeentepolitie met bun 
advies ter zijde, wanneer dezen dit beboeven 
bij de uitvoering van wettelijke voorscbriften 
betreffende de wering of bestrijding van de 

.Aziatische cholera. 

De ambtenaren van Rijks- en gemeente
politie zijn, voor zooveel de dienst bet toelaat, 
verplicht, met al de bun ten dienste staande 
middelen, onverwijld mede te werken tot de 
uitvoering van de door bedoelde geneeskun
digen voorgeschreven maatregolen. 

HOOFDSTUK III. 

8LOTBEP ALINGEN. 

34. Onze in dit besluit genoemde Ministers 
zijn bevoegd de door hen krachtens dit besluit 
genomen bes0bikkingen of gedane aanwijzingen, 
zoo dikwijls de omstandigbeden dit gedoogen 
of noodig maken, op dezelfde wijze llis zij zijn 
tot stand gekomen, te wijzigen of in te trekken. 

35. Waar in dit besluit sprake is van den 
ambtenaar van bet Staatstoezicbt op di Volks
gezondheid, wordt daaronder verstaan de In
specteur, krachtens de Gezondheidswet belast 
met het toezicht op de handhaving van de 
wettelijke bepalingen betreffende besmettelijke 
ziekten. 

36. Dit besluit, dat, tenzij het eerder wordt 
ingetrokken, gedurende een jaar van kracbt 
blijft, treedt in werking met ingang van den 
tweeden dag na <lien der dagteekening van 
bet 8ta,dsblad, waarin het geplaatst is. 

Onze Minister van Arbeid, van Financien, 
van Waterstaat en van Landbouw Nijverhefd 
en Handel zijn belast met de uitvoering van 
dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden 
geplaatst, en wa.arvan afschrift zal worden 
gezonden aan den .Raad van State. 

's-Gravenbage, den 18den Maart 1921. 
WILHELMINA. 

De Minister van .Arbeid, AALBERSE. 

De Minister van Financien, DE VRIES. 

De Minister van Waterstaat, A. A. H. W. Komo. 
De Min. van Landbouw, Nijverheid en Handel, 

H. A. VAN !JsSELSTEIJN. 

(Uitgeg. 20 .April 1921. ) 

18 M aart 1921. BxsL UIT tot vaststelling 
van buitengewone maatregelen tot afwen
ding van vlektypbus en tot wering zijner 
uitbreiding en gevolgen. S. 595. 

WIJ WILHELMINA, XNZ . 

Overwegende, dat toepassing der wet van 
26 April 1884 (8taatsblad n° 80), aangevuld 
door de wet van 20 Juli 1884 (Staatsblad n•. 
164) en gewijzigd bij art. 19 van de wet van 
15 April 1886 (Staatsblad n°. 64) en bij de 
wet van 9 Juli 1916 Staatsblad n•. 314), tot 
v11ststelling van buitengewone maatregelen 
tot afwending van eenige besmettelijke ziekten 
en tot wering barer uitbreiding en gevolgen, 



:337 18 MA ART. 1921 

noodzakelijk is wegens het voorkomen van vertoont, welke doen vermoeden dat hij door 
vlektypbus in het buitenland ; die ziekte is besmet, is verplicht daarvan 

Op de voordracht van Onzen Ministers van onverwijld kennis te geven aan den burge
Arbeid, van ··Financien, van Waterstaat en meester of den meest nabij zijnden ambtenaar 
van Landbouw, Nijverheid en Handel van van Rijks- of gemeentepolitie. 

:8 Januari 1921, n°. 180 H, afdeeling Volks- Deze verplichting rust in het bijzonder op 
gezondbeid van 20 Januari 1921, n°. 134, af. houders van vervoermiddelen en op het daar
deeling Invoerrechten , van 22 ,J anuari 1921, bij werkzame person eel. 
La. K ., afdeeling Spoorwegen ; 26 Januari 4. De burgemeester is bevoegd, op de 
1921, n• 670, afdeeling Nijverbeid; personen, die aim vlektyphus lijden of, op 

Gelet op de wet van 26 April 1884 (Staats- grond van een ingewonnen ad vies van den 
clad n°. 80) ; I ambtenaar van het Staatstoezicht op de volks-

Den Raad van State gehoord (advies van gezondheid of van een geneeskundige, doen 
:22 Februari 1921, n°. 29); vermoeden dat zij door die zickto zijn besmet 

Gelet op het nader rapport van Onze Mi- of de besmetting op anderen kunnen over
_nisters van Arbeid, van Financien, van brengen, de door hem noodig geachte maat
Waterstaat en van Landbouw, Nijverheid en regelen van onderzoek, afzondering en ont
Handel vun 4 Maart 1921, n•. 917 H, afdeeling smetting - waaronder mede is begrepen het 
-Volksgezondheid; van 8 Maart 1921, afdeeling verdelgen van ongedierte - te doen toepassen 
Invoerrechten. n°. 192 ; van 11 Maart 1921, en hen naar een openbare inrichting of andere 
La D, afdeeling Spoorwegen, en van 16 Maart verblijfplaats in de gemeente ter verpleging 
1921, n°. 2039, afdeeling Nijverheid; te doen overbrengen, wanneer hun toestand 

Hebben goedgevonden en verstaan : overeenkomstig de verklaring van den beban-
te bepalen : delenden geneeskundige dit gedoogt. 

HOO.FDSTUK I . 

A.LGEMEICNE BEPALINGEN. 

Art. 1. De gemeentebesturen en de burge
meesters, ieder voor zooveel hun aangaat, 
-<iragen nauwlettend zorg voor eene doeltreffende 
,toepassing van de bepalingen der wet van 4 
December 1872 (Staafsblad u0 • 134), gewijzigd 
lbij de wetten van 3 December 1874 (Staats
blad n•. 188), 28 Maart 1877 (Sfaatsblad n°. 
·,36), 15 April 1886 (Staafsblad n°. 64), 8 April 
1823 (Staatsblad n° . 64), 21 Juli 1899 (Staats 
-blad n•. 166), 21 J uni 1901 (Staatsblad n°. 157), 
14 Juli 1910 (Sfaafsblad n°. 204), 17 Juli 1911 
{ Sfaafsblad n°. 208) en 27 April Hll2 (Staafs
<blad n°, 165 ). 

Uittreksels uit den tekst dier wet, voor 
-zoover de bepalingen op v lektyph us toepasse
lijk zijn, en de herinnering daarvan aan de 
ingezetenen van belang moet worden geacht, 
benevens uit den tekst van dit besluit worden 
vanwege 0nzen Minister van Arbeid ver
:zonden aan de besturen der gemeenten, waar 
•dit noodig wordt geacht, ten einde in elk 
van die gemeenten te worden aangeplakt. 

2. Een ieder is verplicht de inlichtingen, 
-door ambtenaren of geneeskundigen van hem 
verlangd ter zake van de uitvoering van dit 
,besluit, nauwkeurig en naar waarbeid onver
'Wijld te geven. 

3. Een ieder, die waarneemt, dat een per
,aoon aan vlektyphus Jijdt of verschijnsi,len 

1921. 

De personen, waarop de in de vorige alinea 
bedoelde maatregelen worden toegepast, zijn 
verplicht zich aan die maatregelen te onder
werpen en mogen zich niet zonder vergunning 
van den burgemeester naar eene andere plaats 
begeven. 

Indien het gemeentebestuur aan personen, 
die inkomsten derven ten gevolge van krach
tens bet eerste lid van dit artikel genomen 
maatregelen van afzdrtderii:Jg, deswege scbade
loosstelling verleent, wordt door den Staat 
uan de gemeente eene bijdrage verleend van 
vijftig ten bonderd van de uitgaven voor d ie 
scbadeloosstelling. 

5 . De burgemeester is bevoegd, na inge
wonnen addes van den ambtenaar van het 
Staatstoezicht op de volksgezcndheid of van 
cen geneeskundige, bet uitvoeren van verdachte 
of voor bet overbrengen van besmetting vat
bare voorwerpen van welken aard ook, uit 
het buis, erf, voer- of vaartuig, waar een ge
val of een verdacht geval van vlektyphus 
voorkwam, anders dan met inacbtneming van 
de door hem te geven voorschriften, te ver
bieden. 

6 . In spoedeiscbende gevallen zijn de be
stuurders von Rijksinricbtingen, voor zoover 
de dienst in hunne inricbting bet toelaat, 
verplicbt, op verzoek van een burgemeester 
aan deze onmiddellijk te doen toekomen of ten 
gebruike af te staan tot hunne inricbting be
hoorend rnaterieel, noodig voor bebandeling, 

22 
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verpleging, afzondering , ontsmetting of ve r
voer van Jijders aan vlektypbus of daarvan 
verdacbten, of voor ontsmetting of voor 
vervoer van besmette of van besmetting ver
dacbte goederen of voorwerpen. 

Bij weigering of gescbil wordt onverwijld 
de beslissing ingeroepen van bet boofd van 
het Departement, waaronder de ioricbtiog 
ressorteert. 

7. De burgemeester doet de hand bouden 
aan een nauwkeurig bijbouden van bet in 
arti kel 438 van bet Wetboek vau Strafrec:bt 
bedoelde register in slaapsteden en logemeuten, 
en doet, voor zoover hem dit noodig voorkornt, 
toezicht bouden op deze inrichtingen en op 
de alda:tr nachtverblijfboudende reizigers, 
zoomede op woonwagens eri woonschepen en 
op de daarin verblijfboudende personen. 

Inclien vanwege het gemeentebestuur een 
genecskundige met bet bouden van toezicht 
op de in het eerste lid van dit artikel bedoelde 
personen belast is, zijn deze verplicbt dien 
geueeskundige bij hem te ontvangen en hem 
alle verlangde inlicbtingen ter zake van de 
uitvoering van dit besluit bctzij mondeling, 
betzij schriftelijk, te verscbaffen. 

De burgemeester doet van hetgeen door 
hem te r bes trijding van vlektyphus of van 
verdachte gevallen dier ziekte wordt of is 
verricbt, ten spoedigste mededeeling aan den 
ambtenaar '7an het Staatstoezicbt op de volks
gezondbeicl . 

HOOFDSTUK II. 

§ I. Van liet toezicM op landverhuizers en 
dergelijken. 

8. In de aan de grenzen des lands gelegen 
gemeenten, door Onze Ministers van Arbeicl 
en van Financien aan te wijzen, worden : a. 
landloopers en personen die met woonwagens 
reizen, b. landverhuizers en "personen, d ie bij 
troepen reizen of de grenzen overtrekken, 
niet toegelaten clan na geneeskundig onderzocht 
te zijn en, zoo noodig, na ontsmetting. 

Uitzonderingen op het bepaalde in het eerste 
lid worden niet toegestaan dan met inacbt
nem ing van de voorschriften, daaromtrent door 
Onze Ministers van Arbeid en van F inancien, 
gegoven. 
· Onze Ministers van Arbeid, van Financien, 

van Waterstaat en van Landbouw, Nijverheid 
en Handel kunnen bepalen, dat personen, 
bejoeld sub b. van het eerstA lid van dit ar
t ikel, in Nederland slecbts worden toegelaten, 
langs de wegen en met de treinen, daartoe 
door hen a,m te wijzen . 

De beschikk ingen tot aanwijzing van bedoelde
gemeenten, wegen en t reinen , worden in de 
Nederlandschc Staafscourant geplaatst tenminste . 
een dag, voordat zij in werking treden. 

9 . Het onderzoek geschiedt aan het grens
station of den eersten ederlandschen g renspost', 
waar de in het vorig \jrtikel bedoelde personen 
aankomen , door eenen geneeskundige, die 
daartoe door Onzen Minister van Arbeid met 
toekenning van een door deze te bepalen ver
goeding tot wederopzeggens wordt aangewezen . 
met inachtneming van het bepaalde in de' 
artikelen 10, 11 en 12 van dit besluit. 

10. Het onderzoek valt steeds zooveel mo; 
gelijk saruen met het douane-onderzoek en 
wordt verricbt op de wijze, die door derr 
geneeskundige, met inacbtneming van bet 
bepaalde in het eerst-: lid van artikel 23, het 
meest doeltreffend wordt geoordeeld. 

Deze treedt omtrent bet onderzoek in. overleir 
met den hoogst in ranl!' zijnden der aanwezige
ambtenaren van de Invoe~rechten en Accijnzen. 
en, indien het onderzoek geschiedt op een 
spoorweg- of tramstation, tevens met den chef 
daarvan. 

11 . Personen, die door den geneeskundige 
bevonden worden niet aan vlektyphus te lijden, 
noch verschijnselen vertoonen, welke doen 
vermoeden, dat zij door die .z1ekte zijn aan
getast of de besmetting op andereu kunnen 
overbrengen of behept zijn met onged ierte o f 

daarvan verdacht, mogen niet worden aan
gehouden, maar worden terstond tot voort -' 
zetting van bunne reis toegelaten. 

Aan de vergunn ing tot voortzetting van de-° 
reis kunnen voorwaarden worden verbonden. 

Aan hen wordt zoo spoedig mogelijk een 
scbriftelijk bewijs afgegeven, volgens door
Onzen Minister van Arbeid vastgesteld model, 
vermeldende dat zij, N_ederland binnengekomen, 
geen ziekteverschijnselen vertoonden. welke bet 
bestaan van vlektyphus deden vermoeden. 
· 12 . Personen, d ie door den geneeskundige

bevonden worden aan vlektypbus te lijden . 
worden onverwijld, met inacbtneming van 
artikel 9 der wet 4 December 1872 (Staatsblat1 
n°. 134), overgebracbt naar eene door den· 
burgemeester der grensgemeente, waarin het· 
onderzoek plaats heeft, volgens artikel 20 van 
dit besluit aan te wijzen inricht ing voor ver
pleging van lijders aan besmettelijke ziekten 
en daar afgezonderd en verpleegd. 

111ede worden maatregelen van afaondering en 
ontsmetting genomen, indien de geneeskundige 
dit noodig oordeelt, ten opzichte van personen, 
die verschijnselen vertoonen, welke doen 
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vermoeden. dat zij door die ziekte zijn aan 
getast of de besmetting op anderen kunnen 
overbrengen of behept zijn met ongedierte 
of daarvan verdacht. 

De kosten van vervoer en verpleging worden 
door de verpleegden of erfgenamen vergoed. 
Behoeftigen worden op 's Rijks kosten vervoerd 
of verpleegd. 

Personen, wier lichamen of kleederen besmet 
moeten worden geacht, worden niet tot voort
zetting bunner reis toegelatcn, dan na ont
smetting. 

§ :l. Van het grensverkeer. 
13. In de aan de grenzen des lands gelegen 

gemeenten, door Onze Ministers van Arbeid 
en van J!'inancien aan te wijzen, worden geen 
personen toegelaten, komende uit door Onze 
genoemde Ministers aangewezen naburige, met 
v lektyph us besmette, bui tenlandscbe gemeen ten, 
dan na geneeskundig onderzocht en zoo noodig 
ontsmet te zijn. 

De beschikkingen tot aanwijzing van be
doelde gemeenten worden in de Nederlandsche 
Staatscoura»t geplaatst tenminste een dag 
v66rdat zij in werking treden. 

Uitzonderingen op het bepaalde in h et lste 
lid worden niet toegestaan, dan met inacht
neming van de voorschriften, daaromtrent 
door Onze Ministers van Arbeid en van Fi
nancien gegeven. 

Op dit onderzoek is toepasselijk het bepaalde 
in de artikelen 9, 10, 11 en 12 van dit besluit: 

§ 3. Van het goederenvervoer. 

14. Onvermind'lrd de bestaande bepalingen 
omtrent het verbod van in-, door- en vervoer· 
van lompen, gebruikte kleedingstukken en 
ongewasschen lijf- en beddegoed uit landen en 
plaatsen, door Onze Ministers van Arbeid en 
van ]!'inancien aan te wijzen, is verboden in-, 
door- en vervoer van onbewerkte wol en haar, 
huiden, bontwerk en andere voor het overbren
gen van voor besmetting vatbare voorwerpen, 
uit Janden of plaatsen, mede door Onze ge
noemde Ministers aan te wijzen. 

De aanwijziogen worden door plaatsing in 
de Nederlandsche Staatscoumnt ter algemeene 
kennis gebracht. 

15. Een ieder, die waarneemt, dat van 
goederen, waarvan in-, door- en vervoer ver
boden is , in -, door- of vervoer plaats heeft, 
is verplicht daarvan onverwijld kennis te 
aan den burgemeester of den meestnabij zijnden 
ambtenaar van Rijks- of gemeentepolitie of 
van 's Rijks belastingen. 

Deze verplichting rust in bet bijzonder op 

houders van vervoermiddelen en op het daarbij 
werkzame personeel. 

Op de goederen , van welke, niettegenstaande 
daarvan in-, doo r- of vervoer verboden is, in-, 
door- of vervoer plaats heeft, is artikel 6 der 
wet van 4 December 1872 (Staatsblad no. 134) 
toepasselijk. 

16. Brieven en correspondentie, drukwerken, 
boeken, dagb\aden, dienststukken enz. (post
pakketten niet inbegrepen) worden aan geen 
enkele belemmering of ontsmetting onder 
worpen. 

17. Spoor- of tramwagens (zoo personen
als goederenwagens) nit het buitenland binnen
komende, worden aan de grenzen niet aange
houden, behoudens dat wagens, waarin \ijders 
aan vlektyphus of personen , die verdacht. 
worden aan vlektypbus te lijden of doen 
vermoeden, dat zij de idekte op anderen kunnen 
overbrengen, of behept zijn met ongedierte of 
daarvan vordacbt, of . waarin besmette of van 
besmetting verdacbte goederen aangebracbt 
zijn - indien de geneesknndige het noodig
oordeelt - van den trein worden gehaakt en 
op de wijze, door den geneeskundige voorge
scb reven, worden ontsmet. 

18. Bagages en lijfgoederen van personen,. 
als bedoeld in de artikelen 8 en 13, zi~n 
onderworpen aan bet onderzoek, bedoelq in, 
genoemde artikelen. 

Deze bagages en lijfgoederen worden niet 
aangehonden dan voor zoover en voor ?:oolang· 
dit ter ontsmetting noodig is. 

Bagages en lijfgoederen, voor ontsmetting
aangehouden, worden de.sverlangd door den 
bnrgemeester op Rijkskosten aan de eigenaars 
nagezonden. 

19. Koopmans- en andere goederen, uit bet. · 
buitenland aangevoerd, waarvan de in- of 
doorvoer niet verboden is, worden niet aange
honden en aan ontsmetting onderworpen, tenzij; 
zij naar het oordeel van den met bet onderzoek 
belasten geneeskundige, geacbt worden besmet. 
te kunnen zijn. 

§ 4. Verdere bepalingen. 

20. De burgemeester van elke grensgemeente,. 
als in artikel 8 en artikel 13 van dit besluit 
is bedoeld, zorgt, zoo spoedig mogelijk, op
Rijkskosten, in overleg met den ambtenaar 
van bet Staatstoezicht op de volksgezondheid ' 
of met den kracbtens artikel ~ aangewezen 
geneeskundige : 

a. voor de inrichting van een gelegenheid: 
tot afzondering, ontsmetting an verpleging van 
van de in de artikelen 8 en 13 van dit besluit 

22~ 
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bedoelde personen, lijdende aan of verdacbt 
van vlektypbus, zoomede van een gelegenbeid 
tot buisvesting van gezonde verdacbte personen 
en tot bet reinigen van personen : 

b. voor een geacbikte plaats voor de ont
smetting van de in de artikelen 18 en 19 vnn 
dit besluit bedoelde goederen ; 

c. voor bet personeel, noodig tot bulp of 
opzicbt bij bet onderzoek, de afzondering, de 
verpleging, de ontsmetting, of het vervoer 
van personen of van goederen, bedoeld in de 
artikelcn 8, 13, 18 en 19 van dit besluit; 

d. voor de noodige geneesmiddelon, ont
smettingsmiddelen, vervoermiddelen, meubelen 
en ander noodig materieel, en voor alles wat 
noodig is voor een behoorlijke verzorging van 
hen, die zijn afgezonderd. 

Zoo gebruik gemaakt wordt vau de inrichting 
van gemeentewege tot stand gebracbt ter vol. 
doening aan artikel 7 ,an de wet van 4 Decem
ber 1872 (Staatablad n•. 134), bepaalt Onze 
:Minister van Arbeid do som deswege aan de 
~meente te vergoeden. 

21. De ambtenaren van Rijks- en gemeente• 
politie, de ambtenaren der invoerrechten en 
acoijnzen, de stationscbefs en bet personeel 
werkzaam aan een spoor• of tramwegonder
neming zijn, voor zooveel hun dienst bet 
toell\at, vetplicbt met al de hun ten dienste 
staande middelen, onverwijld mede te werken 
tot de uitvoering van de door den kraobtens 
artikel 9 van dit besluit aangewozen genees
kundige voorgesobreven maatregelen, betref
fende het onderzoek, de afzondering, de ont
smetting, de bebandeling en verpleging er. bet 
vervoer van personen of van goederen. 

Onverminderd het bepaalde in artikel 3, zijn 
conducteurs van elken uit het buitenland 
binnenkomenden trein of tram verpliobt, den 
gAneeskundige zoo spoedig mogelijk na aan 
komst van den trein of tram aan bet station, 
kennis te geven van de verdaohte verscbijnselen, 
die zij bij personen, als bedoeld in de artikelen 
8 en 13, hebben waargenomen en van bunne 
bevinding omtrent de aanwezigheid in den 
trein of tram van voor het overbrengen van 
voor bosmetting vat bare voorwerpen. 

22. De kosten, vallende op de maatregelen, 
voorgeschreven in de artikelen 9, 11, 12, 13, 
18 en 19 van dit besluit, komen ten laste van 
hot Rijk, voorzoovor in genoemde artikelen 
niet anders is bepaald en die kosten niet, 
ingevolge eenige andere wetteli,ike bepaling, 
ten laste van andeten moeten worden gebracht. 

23. De kraobtens artikel 9 van dit besluit 
anngewezen geneeskundige volgt in de uit-

oefening van zijn ambt de aanwijzingen, die 
Onze Minister van Arbeid of de ambtenaar 
van het Staatstoezicht op de volksgezondheid, 
tot wiens dienstkring zijne standplaats beboort, 
hem geven. 

.Hij staat den burgemeester, elken am btenaar 
van Rijks- of gemeentepolitie, of van invoer
reohten en accijnzen, de stationsohefs en het 
overige personeel werkzaam bij eene spoor- of 
tramwegonderneming met zijn ad vies ter zijde, 
wsnneer zij dit behoeven bij de uitvoering van 
wettelijke voorschriften betreffende de wering 
of bestrijding van vlektyphus. 

Ontdekt hij dreigend gevaar voor de open
bare gezondheid, dan geeft hij daa rvan, on
verminderd artikel 16 der wet van 4 December 
1872 (8 taatsblad n°. 134), on verwijld kennis 
aan den burgemeester en aan bovengenoernden 
ambtenaar van het Staatstoezicbt op de 
volksgezondheid. 

§ 5. Van het scheepvaartverkeer. 

24. Onze Minister van Arbeid is bevoegd 
om, waar noodig, met medewerking van Onze 
Ministers van Financien, van Waterstaat en 
van Landbouw, Nijverheid en Handel, tot 
wering van de besmetting door vlektyphus, 
toezioht te doen houden op sohepen , die langs 
binnenwateren het land binnenvaren, en zulks 
met toepassing voor zoover mogelijk en noodig, 
van de artikelen 8 tot en met 12 en 20 tot en 
met 23 van dit besluit. 

25 . Aan elk der door Ooze Ministers van 
Arbeid en van Waterstaat aan te wijzen ge
meenten, gelegen aan stroomen, rivieren, 
kanalen of undere binnenwateren, wordt ge
neeskundig toezicht gebouden op de aaarl,mgs 
varende schepen on hunne opvarenden door 
een of mcer geneeskundigen, die daurtoe door 
Onzen Minister van Arbeid, met toekeuning 
van een door dezen te bepalen vergoeding, 
tot wederopzegging worden aangewezen. 

De beschikking tot aanwijzing van bedoelde 
gemeenten wordt in de Nederla.nd.9che Sta.afs
courant geplnatst ten minste een dag v66rda~ 
zij in werking treedt. 

Onverminderd het bepaalde in de beide 
voorgaande leden, is de burgemeester hij het 
verscbijuen of dreigen van vlektyphus bevoegd, 
geneeskundig toezicht te doen houden op de 
opvarendeu van de in de gerneente vertoevende 
vaartuigen. De personen, waarop dit toezicbt 
wordt uitgeoefend, zijn verplicbt zich daaraan 
te onderwerpen . 

26 . Onverminderd artikel 10 der wet van 
4 December 1872 (Staatsblad n•. 134), zooals 
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d!it luidt volgens de wet van 28 Maart 1877 
(Staatsblad n°. 36), wordt elk schip, varende 
langs of aankomende aan eene der in artikel 26 
van dit besluit bedoelde gemeenten, onder
worpen aan een gezondheidsonderzoek. 

De schipper is verplicht met zijn schip de 
door den burgemeester aan te wijzen ligplaats 
in te nemen en aldaar zonder gemeenscbap 
met den wal of met andere vaartuigen te 
blijven, totdat het gezondheidsonderzoek en de 
naar aanleiding daarvan bevolen gezondheids
maatregelen toel!'epast zijn. 

Op dit verbod van gemeenschap met den 
wal is t;iepasselijk het tweede lid van artikel 
10 der wet van 4 December 1872 (Staatsblad 
n•. 134), zooals dat luidt volgens de wet van 
28 Maart 1877 (Staatsblad no, 36). 

De schipper zorgt met al de te zijner be
schikking staande middelen voor de stipte 
naleving van de gegeven bevelen en is verplicht 
de vragen, hem door of namens den met het 
gezondbeidsonderzoek belasten geneeskund ige 
gedaan, nauwkeurig en naar waarheid te be
antwoorden. 

27. De geneeskundige verricht, behoudens 
het bepaalde in artikel 23, lste lid, het ge
zondbeidsonderzoek van het schip, van de 
opvarenden en van de lading of andere op 
het scbip aanwezige goederen, op de wijze, 
die hem, na overleg met den burgemeester, 
het meest doeltreffond voorkomt. 

Indien het blijkt, dat het schip binnen de 
laatste 24 uren een gezondheidsonderzoek 
overeenkomstig de voorschriften van dit besluit 
heeft ondergaan, kan bij het van verder 
onderzoek vrijstellen, indien de toestaI.td van 
het schip of van de opvarenden hem tot zoo
danig onderzoek overigens geen aanleiding 
geeft. 

28. De geneeskundige, d ie het onderzoek 
verricht heeft, geeft den burgemeester advies 
omtrent , de in het belang der volksgezond
heid te nemen maatregelen, aan welk advies de 
burget:leester verplicht is onverwijld gevolg 
te geven, behoudens beroep op Onzen Minister 
van Arbeid. -

De kosten op deze maatregelen vallende 
komen ten laste van het Rijk. 

29. Het schip wordt dadelijk tot den verderen 
doortocht toegelaten en het verbod van ge
meenschap met den wal opgeheven, hetzij na 
afloop van het gezondheidsonderzoek, indien 
dit tot geen verdere maatregelen aanleiding 
geeft, hetzij, nadat aan de maatregelen, naar 
aanleiding van het gezondheidsonderzoek voor
geschreven, uitvoering is gegeven. In bet laatste 

geval kunnen evenwel de opvarenden, die bij 
bet gezondheidsonderzoek bevonden worden , 
niet te lijden aan vlektyphus, 11och verscbijn 
selen van die ziekte te vertoonen, noch doen 
vermoeden dat zij de besmetting op anderen 
kunnen overbrengen, nocb behept zijn met on
gedierte of daarvan verdacht, met toestemming 
van den met het onderzoek belasten genees
kundige terstond zonder verdere belemmering 
aan den wal worden toegelaten. Vooraf beefl 
ontsmetting der kleederen en reiniging der 
personen plaats, indien dit door den genees
kundige noodig wordt geoordeeld. 

30. Ten bewijze, dat bet schip tot den 
verderen doortocbt is toegelaten en bet verbod 
van gemeenschap met den wal is opgehevon, 
ontvangt de schipper van den met bet gezond
beidsonderzoek belasten geneeskundige eene 
schriftelijke verklaring volgens bet model door 
Onzen Minister van Arbeid vast te stellen en 
waaruit zal moeten blijken van den toestand 
van het scbip, van dien der opvarenden en 
van dien der lading of andere op het scbip 
aanwezige goederen, benevens van bet aantal 
der opvarenden. 

Eene dergelijke verklaring wordt ook door 
den geneeskundige afgegeven in het geval, 
bedoeld in bet tweede lid van artikel 27 van 
dit besluit, in welk geval daarvoor ook de 
bevestiging van eene vroegere verklaving in de 
plaats kan treden. 

31. De bur~emeester van elke gemeente, als. 
in artikel 26 van dit besluit bedoeld, zorgt, 
overeenkomstig bet bepaalde in art. 20, zoo 
spoedig mogelijk, op Rijkskosten, in overleg 
met den ambtenaar van bet Staatstoezicbt op 
de Volksgezondbeid of den krachtens eerst , 
genoemd artikel aangewezen geneeskundige, 
voor het personeel en bet materieel, dat de 
geneeskundige voor het gezondbeidsonderzoek 
behoeft en dat noodig is voor de uitvoering 
van de naar aanleiding van het gezondbeids
onderzoek voorgeschreven maRtregelen. 

32. Op de krachtens Rrtikel 26 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 ambte
naar van Rijks- of gemeentepolitie met bun 
advies ter zijde, wanneer dezen dit behoeven 
bij de uitvoering van wettelijke voorschriften 
betrefl'ende de wering of bestrijding van vlek
typbus. 

De ambtenaren van Rijks- en gemeentepolitie 
zijn, voor zooveel bun dienst het toelaat, 
verplicht met al de bun ten dienste staande 
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iniddelen, onverwijld mede te werken tot de 
uitvoering van de voorgeschreven maatregelen. 

HOOFDSTUK III. 

SLOTBE>ALINGEN. 

33. Onze in dit besluit genoemde MinisterR 
zijn bevoegd de door hen kracbtens dit besluit 
genomen beschikkingen of gedane aanwijzingen, 
zoo dikwijls de omstandigbeden dit gedoogen 
of noodig maken , op dezelfde wijze als zij zijn 
tot stand gekomen, te wijzigen of in te trekken. 

34. Waar in dit besluit sprake is -van den 
ambtenaar van bet Staatstoezicht op de volks
gezondbeid wordt daaronder verstaan de In
specteur, krachtens de Ge:,:ondheidswet belast 
met bet toezicht op de handhaving van de 
wettelijke bepalingen betreffende besmettelijke 
ziekten. 

Waar in dit besluit sprake is van ontsmet
ten of ontsmetting, wordt daaronder mede 
verstaan het verdelgen van ongedierte. 

35. Dit besluit, dat, tenzij h et eerder wordt 
ingetrokken, gedurende een jaar van kracht 
blijft, treedt in werking met ingang van den 
tweeden dag na dien der dagteckening van 
het Staatsblad, waarin het geplaatst is. 

Onze Ministers van Arbeid, van Financien, 
van Waterstaat en van Landbouw, Nijverheid 
en Handel zijn belast met de uitvoering van 
dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden 
geplaatst en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 18den Maart 1921. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, AALBERSE. 
De Minister van Financien, DE VRIES. 

De Minister van Waterstaat, A. A. H . W. KiiNIG. 
De Min. van Landbouw, Nijverheid en Handel, 

H. A. VAN lJSSELSTEIJN. 
(Uitge,g. 20 April 1921.) 

18 Maart 1921. WETTEN, houdende natu
ralisatie van : 

Johannes Theodor Wilhelm Biltges, geboren 
te W esel (P,ruisen) den 26 J anuari 1880, schipper, 
wonende t e Rotterdam, provincie Zuidholland. 
s. 596. 

Ferdinand J oseph Colon, geboren te Harbach 
(Pruisen) den 22 September 1861, fabrikant, 
wonende te Amsterdam, provincie Noordholland 
en Albert Colon, geboren te Amsterdam (Noord
holland) den 29 September 1899, kantoorbe
diende, wonende te Amsterdam, provincie 
Noordholland. S. 597. 

Franciscus Xaverius van Dam, geboren te 
Olinge (Zeeland) den 4 Mei 1896, rijwielhande-

Jaar, wonende te Nieuw-Namen, gemeente 
Olinge, provincie Zeeland. S. 598. 

Heinrich Johann J oseph Fischer, geboren 
te Bigge (Pruisen) den 5 November 1887, 
assuradeur, wonende te Groningen, provincie 
Groningen. S. 599. 

Joseph Maria Andreas Gerlach, geboren te 
Rotterdam, provincie Zuidholland, den 30 April 
1881, schipper, wonende te Dordrecht, provincie 
Zuidholl,and. S. 600. 

Johann Friedrich Gi\nther von Goeckingk, 
geboren te Klee/ (Pruisen ) den 27 April 1856, 
hoofd.inspecteur bij de Maatschappij t ot Ex
ploitatie van Staatsspoorwegen, wonende te 
Utrecht, provincie Utrecht. S. 601. 

Eugen Hannesen, geboren te Ruhrort (Pruisen) 
den 23 Februari 1873, steenkolenhandelaar, 
wonende te 's-Gravenhage, provincie Zuid
holland. S. 602. 

J ohann Honekamp, geboren te Ahaus 
(Pruisen) den 16 J anuari 1863, aannemer, 
wonende te Amsterdam, provincie Noordholland. 
s. 603. 

Johann Heinrich Anton K utscheidt, geboren 
te Dulken (Pruisen) den 4 December 1863, 

1 
horlogemaker, wonende te Utrecht, provincie 
Utrecht. S. 604. 

J ean Fran9ois van Langenhuysen, geboren 
te Brussel (Bel{Jie) den 6 Maart 1881, handels
vertegenwoord.iger, wonende te Antwerpen 
(Bel{Jie). S. 605. 

Gerardus J ohannes Leferink, geboren te 
Tubbergen (Overijssel) den 24 Juni 1883, fa
brieksarbeider, wonende te Glanerbrug, gemeen
te Lonneker, provincie Overijssel. S. 606. 

Conrad Wilhelm Lotters, geboren te Orefeld 
(Pruisen) den 27 ovember 1872, fabriekschef, 
wonende te Gaanderen, gemeente Doetinchem, 
provincie Gelderland ; August Conrad Johannes 
Lotters, geboren te Ambt-Doetinchem (Gelder
land) den 18 Mei 1896, fabrieksarbeider, 
wonende te Gaanderen, gemeente Doetinchem, 
provincie Gelderland en Maria Gesina Catharina 
Lotters, geboren te Ambt-Doetinchem (Gelder
land) den 1 Mei 1898, dienstbode , wonende te 
Aalten, provincie Gelderli:md. S. 607. 

J acobus Nyst, geboren te Tongeren (Belgie) 
den 15 Novemb~r 1849, Jandbouwer, wonende 
te Tongeren (Bel{Jie). S. 608. 

Hermann Carl Schafer, geboren te Bremen 
(Duitschland) den 26 September 1866, tand
meester, wonende te Overveen, gemeente 
Bloemendaal, provincie Noordholland. S. 609. 

Carl Friedrich Schmid, geboren te Bochum 
(Pruisen) den 13 Juli 1874, bandagist, wonende 
te Rotterdam, provincie Zuidholland. S. 610. 
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.19 Maart 1921. BESLUIT, houdende wijziging 
van de ,,Oorlogsinstructie Stellingcom
mandanten". S. 611. 

WrJ WILHELMINA, ENZ, 
Op de voordracht van Onze Ministers van 

,Oorlog en van Marine 'a.i. dd. 8 Maart 1921, 
Geheim, Litt. A 24 en van 17 Maart 1921, 
lmreau S n°. 53 ; 

Gezien het sedert herhaaldelijk gewijzigde 
Koninklijk besluit van 8 September 1909 
{Staatsb/,ad n9. 305), houdende nadere vast
stelling van de Instructie voor Stellingcomman
,danten en Commandanten van Afzonderlijke 
Jt'orten voor tijd van oorlog of van oorlogs
.gevaar; 

Hebben goedgevonden en verstaan te 
bepalen: 
Art. 1. 1 °. De bijlage I van de meerge

noemde Instructie voor Stellingcommandanten 
-enz. , zooals die bijlage opnieuw is vastgesteld 
bij Kon.inklijk besluit van 5 November 1913 
~Staatsb/,ad n9. 406) en sedert gewijzigd, laatste
lijk bij Kon.inklijk besluit van 10 Mei 1920 
{Staatsb/,ad n°. 232), wordt nader gewijzigd 
.a ls volgt.: 

I. DE . STELLING VAN AMSTERDAM:. 
Het gestelde onder : B. T e water. te ver

:vangen door : 
Het gedeelte van de Zuiderzee, grenzende ten 

..oosten · aan eene lijn, getrokken van het punt 
van samenkomst van de westgrens van het ge
bied der Nieuwe Hollandsche Waterlinie met 
de kust, naar een punt, gelegen op 10 K.M. 
recht oostelijk van den toren der Zuiderkerk 
te E.,;,khuizen ; en grenzende ten noorden aan 

-eene lijn, getrokken van laatstbedoeld punt 
naar het Licht te L eekerhoek (bij Oosterleek). 

:II. DE NIEUWE HOLLANDSCHE WATER-
LINIE. 

Boven de lijst der gemeenten te plaatsen: 
A. T e /,and. 

op die lijst te doen volgen : 
B. T e water. 

Het gedeelte van de Zuiderzee, gelegen tus
schen . de . lijnen, getrokken van een punt, ge

flegen op 10 K.M. recht oostelijk van den toren 
-der Zuiderkerk te Enkhuizen naar de punten 
van samenkomst van oost- en westgrens van 
het ge.bied der Nieuwe Hollandsche Water

flinie met de kust, en de kust. 
.Het gestelde onder: 

;III. DE STELLING VAN DEN HELDER. 
te vervangen door : 

. .&. T e land. 
;en de provincie Noordhol/,and de gemeenten: 

Anna-Paulowna, Callantsoog, Helder, Ter-
schelling, Texel en Vlieland ; · 

in de provincie Friesl,and de gemeenten : 
Ameland en Scruermonnikoog ; 
in de provincie Groningen : 
het dee! Rottumeroog der gemeente Warffum. 

B. T e water. 
Het noordelijk gedeelte van het territoriaal 

zeegebied van a£ de lijn, in recht westelijke 
richting getrokken van het punt, waar de grens 
tusschen de gemeente Call,antsoog en P etten 
de kust ontmoet. 

Bovendien als watergebied het gedeelte van 
de Zuiderzee en de Wadden, begrepen tusschen 
de lijn, loopende van de Noordhollandsche kust 
bij de schutsluis te van Ewijksluis naar de aan
legplaats op Wieringen ten noordwesten van 
Westerland, vervolgens Jangs de noordkust 
van Wieringen tot aan de noordoostelijke 
punt van dit eiland en daarna naar paal 30 
aan de Friesche kust bij Piaam, en de lijn, 
getrokken in recht noordoostelijke richting 
vanaf het punt, waar de grens tusschen de 
gemeenten Uithuizermeeden en 't Z andt de kust 
ontmoet. 

2°. In de bijlage II van meergenoemde 
Instructie voor Stellingcommandanten enz., 
zooals deze bijlage is vaatgesteld bij Koninklijk 
besluit van 7 December 1914 (Staatsb/,ad 
n°. 550) en sedert gewijzigd, laatstelijk bti 
Koninklijk besluit van 10 Mei 1920 (Staatsblad 
n°. 232) vervallen de onder I, III, IV en V 
genoemde verdedigingswerken en worden de 
onder II, VI en VII vermelde verdedigings
werken genu=erd respectievelijk : I, II en III. 

3°. De bijlage III van meergenoemde In
structie voor Stellingcommandanten enz., zoo
als deze bijlage is vastgesteld bij Koninklijk 
besluit van 5 November 1913 (Staatsb/,ad 
n°. 406) en sedert gewijzigd, Jaatstelijk bij 
Koninklijk besluit van 10 Mei 1920 (Staatsb/,ad 
no. 232), wordt nader gewijzigd als volgt : 

Na het gestelde onder 
III. DE STELLING VAN DEN HELDER. 

te doen volgen : 
Het werk bij Oosterlid op Vlieland. 
In het .gestelde onder : 

IVb. De werken aan de Wester-Scheide. 
te doen vervallen : 
De kustbatterij bij Neuzen. 
2. Dit besluit treedt in werking 1 April 1921. 
Onze Ministers van Oorlog en van Marine 

a.i. zijn, ieder voor zooveel hem betreft, be
last met de uitvoering van dit besluit, waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan Onze 
Ministers van Justitie, van Binnenlandsche 
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Zaken, van Waterstaat, van Landbouw, 
Nijverheid en Handel en van Arbeicl, en dat 
in het Staatsb/,ad zal worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den 19clen Maart 1921. 
WILHELMINA. 

De Minister van Oorlog, W. F. PoP. 
De Minister van Marine a. i., W. F. PoP. 

( Uitgeg. 7 April 1921.) 

19 Maart 1921. WET, houdende goedkeuring 
van het op 30 Jun.i 1920 te Bern geteekend 
internationaal verclrag, betreffende het 
behoud of het herstel van de door den 
wereldoorlog getroffen industrieele eigen
domsrechten. S. 612. 

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

dat het verclrag van 30 Juni 1920 betreffende 
het behoud of het herstel van de door den wereld
oorlog getroffen industrieele eigendomsrechten 
bepalingen inhoudt, welke wettelijke rechten 
betreffen; 

Gelet op artikel 59, 2de lid, der Grondwet : 
Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. I. Wordt goedgekeurd het nevens 

cleze wet in afdruk gevoegde, door de weder
zijdsche gevolmachtigden geteekende, te Bern 
op 30 Juni 1920 tusschen Duitschland, Frank
rijk, Nederland, Polen, Portugal, Zweden, 
Zwitserland, Tchecho-Slowakije en Tunis ge
sloten verclrag. 

Art. II. Deze wet treedt in werking met 
ingang van den dag na clien van hare afkon
diging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 19den Maart 

1921. 
WII~HELMINA. 

De Minister van Buitenlandsche Zaken, 
VAN KAltNEBEEK. 

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

De Minister van Justitie, HEEMSKERK. 
De Minister van Kownitn, D E GRAAFF. 

(Uitgeg 22 Maart 1921.) 

ARRANGEMENT CONCERNANT la conser
vation ou le retablissement des droits de 
propriete industrielle atteints par la guerre 
monaiale. 

Les Plenipotentiaires soussignes des Pays 
membres de !'Union intemationale pour la 
protection de la propriete industrielle, dument 
autorises par leurs Gouvernements respectifs, 
ont, d'un commun accord et sous reserve de 
ratification, arrete le texte suivant destine 

a garantir et a faciliter l'exercice normal des, 
droits de propriete industrielle atteints par la. 
guerre mondiale : 

Article premier. Les delais de priorite,. 
prevus par !'article 4 de la Convention inter
nationale de Paris du 20 mars 1883, revisee 
a Wasrungton en 1911, pour le depot OU l'enre
gistrement des demandes de brevets d'invention. 
ou modeles d'utilite, des marques de fabrique 
ou de commerce, des dessins et modeles, qui 
n'etaient pas encore expires le l er aout 1914 et:. 
ceux qui auraient pris naissance pendant la. 
guerre ou auraient pu penclre naissance si la. 
guerre n'avait pas eu lieu, seront prolonges. 
par chacune des Hautes Parties contractantes. 
en faveur des titulaires des clroits reconnus. 
par la Convention precitee, ou leurs ayants. 
cause, jusqu'/J. !'expiration d'un delai de six._ 
mois a partir de la mise en v:igueur du present. 
Arrangement. 

Toutefois, cette prolongation de delai ne 
portera pas atteinte aux clroits de toute Haute
Puissance contractante ou de toute personne 
q ui seraient, de bonne foi, en possession, au:; 
moment de la mise en vigueur du present 
Arrangement, de clroits de propriete industrielle 
en opposition avec ceux demandes en reven, 
diquant le delai de priorite. Elles conserveront. 
la jouissance de leurs clroits, soit personnelle
ment, soit par tous agents ou titulaires de· 
licence auxquelles elles les auraient concedes. 
avant la m.ise en vigueur du present Arrange
ment, sans pouvoir, en aucune maniere, etre
inquietees ni poursuivies comme contrefacteurs. 

Art. 2. Un delai d'une annee a partir de la. 
m.ise en vigueur du present Arrangement, 
sans surtaxe ni penalite d'aucune sorte, sera
accorde aux titulaires des droits reconnus par 
la Convention pour accomplir tout acte, rem-
plir toute formalite, payer toute taxe et gene
ralement satisfaire a toute obligation prescrite· 
par les lois et reglements de chaque Etat, 
pour conserver ou obtenir les clroits de pro
priete industrielle deja acquis au ler aout 1914 
ou qui, si la. guerre n'ava.it pas eu lieu, auraient 
pu etre acquis depuis cette date, a la. suite 
d'une demande faite avant la. guerre ou pen
da.nt sa duree. 

Les droits de propriete industrielle qui 
auraient ete frappes de decheance par suite d1L 
defaut d'accomplissement d'un acte, d'exe
cution d'une formalite ou de pa.yement d'une 
taxe seront rem.is en vigueur, sous reserve des 
clroits que des tiers possedent de bonne foi 
sur des brevets d'invention ou modeles d'utilit& 
ou sur des dessins et modeles industriels_ 
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Art. 3. La periode comprise entre le l er 
aout 1914 et la date de la mise en vigueur du 
present Arrangement n 'entrera pas en ligne 
de compte dans le delai prevu pour la mise en 
exploitation d'un brevet ou pour !' usage de 
marques de fabrique ou de commerce ou !'ex
ploitation de dessins et modeles industriels ; 
en outre, ii est convenu qu'aucun brevet, 
marque de fabrique ou de c9m,merce· ou dessin 
ou modele industriel qui etait encore en vigueur 
au l er aout 1914 ne p9urra etre frappe de 
decheance ou d' annulation du seul chef de 
nonei-ploitation ou de non-usage avant !'ex
piration d'un delai de deux ans a partir de la 
mise en vigueur du present Arrangement. 

Art. 4. Les dispositions du present Arrange
ment ne comportent qu'un minimum de pro
tection; elles n'empechent pas de revendiquer 
l'a_ppHcation de prescriptions plus lai;ges qui 
seraient edictees par la legislation interieure 
d'un pays contractant ; elles laissent egalement 
ijub ister les accords plus favorables et non 
contraires que Jes Gouvernements des pays 
si,g.nataires auraient conclus ou concluraient 
entre eux sous forme de traites particuliers 
ou de clauses de reciprocite. 

Art. 5. Les dispositions du present Arrange
ment n 'affectent en rien Jes stipulations con
venues entre les paY,S belHge_rants dans les 
Traites de paix signes ~ Versailles le 28 jcin 
1919 et a St. Germaifi le 10 septembre 1919, 
pour autant que ces stipulations contiennent 
des reser-ves ,_de_s exce];>tions ou des restrictions. 

I;,e present_ A~rangement sera ratifie et les 
ratifi,cations en aeront deposees a B!lrne dans 
un delai maximum de trois mois. Il entrera 
en vigueur .1,e jour meme oil. le proces-verbal 
du depot des ratifications aura ete dresse, 
entre les Hautes Parties contractantes qci 
l'auront ainsi ratifie, et pour toute autre Puis
sance a la date du depot de sa ratification. 

Les pays qci n'auront pas signe le present 
Arrangement pourront y acceder sur leur 
demande. Cette accession sera not ifiee par 
ecrit au Gouvernement de la Confederation 
suisse et par celui-ci a tous les autres. Elle 
emportera, de plein droit et sans delai, adhesion 
a toutes les clauses et admission a tous Jes avan
tages stipules dans le present Arrangement. 

It aura la meme force que la Convention 
generale et ii sera m.is hors d' effet, par simple 
decison d'une Conference (art. 14 de la Con
vention), lorsqu'il aura rempli son but transi -
oire. 
Le present Arrangement sera signe en un 

seul exemplaire lequel sera depose aux archives 

du Gouvernement de la Confederation suisse. 
Une copie certifiee sera rernise par ce dernier 
a chacun des Gouvernements des pays sig
nataires. 

Fait a Berne, le 
Pour l' A llemagne : 
Pour la France : 
Pour les Pays-Bas : 
Pour la Pologne : 
Pour le Portugal : 

Pour la Sue.de : 

30 juin 1920. 
KoCHER. 

H. ALLIZE. 
VAN P ANHUYS. 

J. PERLOWSKI. 

A.M.BARTHOLOMEU 

FERREIRA. 

P. DE AnLEROREUTZ, 

(Sous la reserve indiquee au proces-verbal) .. 
Pour la Suisse : MOTTA. 

Pour la Tcheco-Slovaquie : DR. CYRILL DucEK .. 
Pour la Tunisie : H. ALLIZE. 

PROCES-VERBAL DE SIGNATURE. 

Les Plenipotentiaires soussignes, a ce dument
autorises, se sont reunis ce jour a l'effet de 
proceder a la signature de !'Arrangement con
cernant la conservation ou le retablissement 
des droits de propiete industrielle att eints par 
la guerre mondiale. 

Avant la signature, its ont pris connaissance 
de la Declaration explicative suivante lue par· 
M. le Plenipotentiaire de la Suisse : 

,,A la demande de plusieurs Gouvernements. 
adressee a u Conseil federal suisse, ii est con-• 
state formellement que, comme celni-ci !'a. 
expose, dans sa note du 29 mai 1920, la date· 
du premier echange des ratifications sera con
sideree pour tous les pays adherents au present 
Arrangement ou qui y adhereront dans l'avenir, 
comme le point de depart des divers delais. 
qci y sont prevus". 

M. le Plenipotentiaire de la Suede a lu ensuite, 
la Declaration suivante : 

,,La Suede adhere au present Arrangement. 
seulement en ce qni concerne les brevets 
d' invention et Jes modeles d'utilite, a !'ex-· 
clusion des marques de fabrique ou de commerce 
et des dessins et modeles industrials et cela 
sous Jes restrictions suivantes : 

1. D'apres Ja, Jegislation en vigueur en Suede,. 
laquelle ne peut etre modifiee sans le concours 
du Parlement, le delai de priorite dont ii est 
question a !'article p11emier du present Arrange-
ment, expire le 30 juin 1920. 

2. Conformement a une loi suedoise qui 
vient d' etre adoptee, la demande tendant 
a ce qu'une demande de brevet d'invention 
qci aura ete frappee de decheance OU rejetee, 
soit examinee a. nouveau, devra etre deposee 
avant le premier ja,nvier 1921 ou, lorsque la. 
Declaration de decheanoe ou de rejet inter--
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viendra apres le 30 juin 1920, dans les six 
mois qui suivront la decision. 
' D'apres la meme loi, la demande tendant 

a la restauration d'un brevet d'invention devra 
etre deposee avant le premier janvier 1921. 

Toute foi s, il est prevu que, par une mesure 
generale, ces delais pourront etre proroges de 
six mois" . 

En foi de quoi, les Plenipotentiaires sous. 
signes ont adopte le present proces-verbal. 

Fait a Berne, le trente juin 1920. 
Pour l' A llemagne : KocHER. 
Pour la France : H. ALLIZE. 
Pour les Pays-Bas: VAN PANHUYS. 
Pour la Pologne : J. PERLOWSKI. 
Pour le Portugal: A.M.BARTHOLOMEU 

FERREIRA. 
Pour la Suede : 
Pour la Suisse : 

P. DE ADLEROREUTZ 
MOTTA. 

Pour la Tcheco-Slovaquie : 
Pour la Tunisie : 

DR. CYRILL DUCEK. 
H. ALLIZE. 

19 Maart 1921. WET, houdende vaststelling 
van het vierde hoofdstuk der Staatsbe
grooting voor het dienstjaar 1921. S. 613. 

B ij deze wet word t bet IVde hoofdstuk der 
begrooting van de Staatsuitgaven voor het 
dienstjaar 1921, betreffende bet Departement 
van Justitie, vastgesteld, zooals hierna verkort 
volgt: 
Afd. : 
1. Kosten v. b. Departement. f 595,853.66 
2. Kosten van de recbterlijke 

macbt . . • • • • . . • • 5 ,863,531.26 
3. Kosten van bet 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 v'ln Beroep en van de 
Raden van Beroep • • . 

-0. Gerecbtskosten • • • . , . 
,6, Kosten van Rijkspolitie . . 
7. Kosten van gevangenissen 

en Rijkswerkinricbtingen • 
i3. Kosten van bet Rijkstucb t. 

en opvoedingswezen 
9. Reclasseering. 

11.0. Gebouwen . . . . . 

275,490.-

371,491.-
521,000.-

10,304,879.-

8,118,067.-

7 ,560,886.-
461,200.-

2,623,332.-

11. Pensioenen, wachtgelden, 
gratificatien, enz. . f 

12. Verscbillende uitgaven .. 
13. Onvoorziene uitgaven. • • 

977,126.90 
919,300.-
50,000.-

Totaal van het 4de hoofdstuk f 38,641,645.82 

19 Maart 1921. WET tot a-anvulling en ver
hooging van het vierde hoofdstuk · der 
Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1920. 

,::s. 614. 
Bij deze wet wordt een artikel verhoogd en 

wordt de omscbrijving van een artikel gewijzigd. 
Tengevolge hiervan wordt het totaal van 

de VIde afdeeling, zoomede het eindcijfer van 
het IV l e bo·1fdstuk der St11,atsbegrootmg voor 
bet 1ien..,tjaar 1920 verhoogd met f 154,000. 

19 Maart 1921. WET tot vaststelling van 
hoofdstuk VA der Sta.atsbegrooting voor 
het dienstjaar 1921. S. 616. 

Bij deze wet wordt bet hoofdstuk VA der 
begrooting van Staatsuitgaven voor het dienst• 
jaar 1921, betreffende het Departement van 
Onderwi.js, Kunsten en Wetenschappen, vastge. 
steld, zooals hierna verkort volgt : 
Afd. 
1. Kosten van het Departement en 

van bet ondcrwijs in het alge-
meen. . . . . . . . . f 

2. Rooger onderwijs . . . . . . 
3. Middelbaar onderwijs, . . .. 
4. J)I ijverheids- en Handelsonder-

wijs ......•.•... 
6. Lager Onderwijs Algemeen . 
6. Lager Onderwijs Financieel . 
7. Kunsten en W etenscbappen. 
8. Pensioenen, toelagen, gratifica

tien, wachtgelden, enz. • . . . 
9. Onvoorziene beboeften . . . . 

635,972 
10.633,176 
5,991,535 

12,337,018 
10,079,020 
84,440,000 

3,203,570 

6,281,142 
31,000 

Totaal bed.rag van Roofdstuk VA f 133,632,433 

19 Maart 1921. WET tot verbooging \tan 
het tiende hoofdstuk der Staatsh\)grooting 
voor het dienstjaar 1918. ( Verschillende 
onderwerpen). S. 616. 

Bij deze wet wo1 den eenige artikelen ver
boogd . . 
. Tengevolge ,iiervan wordt verboogd bet 
t oi,aal de1 Iste afdeeling met f 36,!;62.50 ; dat 
der Ilde afdeeling met f 112,900; dat der IIIde 
afdeeling met f . 1300 ; dat der IV de afdeeling 
met f 1500; dat der Vlde afdeeling met f 2~0; 
terwijl bet eindcijfer van het Xde boofdstuk 
der Staatsbegrooting voor bet dienstjaar 1918 
wordt v~rhoogd met · f 152,892.50. 
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l9 Maart 1921. WET tot aanvulling en ver- I eene uitkeering aan 's Rijks middelen van 
hooging van het tiende hoofdstuk der een telkens voor 5 jaren vast te stellen percen
Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1919. I tage van de waarde van de houtopstanden als 
(Kosten Proefinstallatie tot verwerking van premie voor de door den Staat te dragen risico 
afvalproducten tot veevoeder). S. 617. van brand. 

Bij deze wet wordt een artikel ingevoegd. Lasten en bevelen, enz. 
Tengevolge hiervan wordt het totaal der Gegeven te 's-Gravenhage, den 19den 

Ude afdeeling, alsmede het eindcijfer van voor- Maart 1921. 
meld hoofdstuk, verhoogd met f 854,000. WILHELMINA. 

l9 Maart 1921. WET tot aanvulling en ver
hooging van het tiende hoofdstuk der 
Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1919. 
(Bereiding veevoeder uit afvalproducten). 
s. 618. 

Bij deze wet wordt een artikel ingevoegd. 
Tengevolge hiervan wordt verhoogd het 

totaal der Ude afdeeling, alsmede het eind
cijfer van voormeld hoofdstuk, met f 6,500,000. 

J9 Maart 1921. WET, houdende aanwijzing 
van het Staatsboschbeheer als Staatsbe
drijf. s. 619. 

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

dat het wenschelijk is, den tak van Staats
dienst, omvattende het Staatsboschbeheer, aan 
te wijzen als Staatsbedrijf in den zin der wet 
van 16 ]'ehruari 1912 (Staatsblad n°. 85); 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. De tak van Staatsdienst, omvat

.tende het Staatsboschbeheer, waarvan de or
ganisatie laatstelijk is vastgesteld bij Konink
~ik besluit van 8 November 1916 (Staatsblad 
n°. 496), wordt, voor zooveel betreft het dienst
jaar 1922 en volgende dienstjaren, aange
wezen als Staatsbedrijf in .den ziu der wet van 
16 Februari 1912 (Staatsblad n°. 85). 

2. De uitgaven wegens werken of leveran
tiiin ten dienste van het Staatsboschbeheer, 
bedongen bij in 1921 aangegane contracten en 
waarvoor gelden op de Staatsbegrooting voor 
1921 zijn uitgetrokken, worden, voor zoover 
de oplevering in ]!)22 mocht plaats hebben,. 
gebracht · ten laste van de begrooting van het 
in artikel 1 genoemde Staatsbedr.ijf. 

3. De bezittingen van dit Staatsbedrijf 
worden geschat op de waarde, die zij op 1 
J'anuari 1922 voor het bedr~jf hebben. De 
schatting geschiedt door Onze Ministers van 
Landbouw, Nijverheid en Handel en van 
Financien. 
- · 4. Bij de uitgaven, bedoeld in artikel 3, 
onder d., der wet van 16 Februari 1912 (Staats
blad n°. 85), wordt ten laste van de begrooting 
van dit Staatsb~drijf nog gebracht: 

De Jfin. van Landboww, Nij11erheid en Ilandel, 
H. A. VAN IJSSELSTEIJN. 

De Minister van Financien, DE VRIES. 

(Uitgeg. 11 Apil 1921.) 

19 Maart 1921. WET tot aan.ulling en ver
hooging van het derde hoofdstuk der 
Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1920. 
s. 620. 

Bij deze wet wordt een artikel verhoogd. 
Tengevolge hiervan wordt het totaal der 

derde afdeeling van gezegd hoofdstuk en het 
eindcijfer van hoofdstuk III der Staatsbegroo
ting voor het dienstjaar 1920 met f 100,000 
verhoogd· 

19 Maart 1921. WET tot wijziging en ver
hooging van het tweede hoofdstuk der 
Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1920. 
s. 621. 

Bij deze wet worden eenige artikelen ver
hoogd . 

Tengevolge hiervan wordt verhoogd het 
totaal van de Iste Afdeeling met f 250 ; het 
totaal van de IIIde Afdeeling met f 30,235 
en het eindcijfer van het hoofdstuk met f 30,485. 

!9 Maart 1921. WET, houdende nadere ver-
hooging van het zevende hoofdstuk A der 
Staatsbegrooting voor het clienstjaari1918. 
s. 622. 

Bij deze wet wordt een artikel verhoogd. 
Tengevolge hiervan wordt het totaal van 

de Iste afdeeling en dat van het geheele hoofd
stuk elk verhoogd met f 53,000 en alzoo ge
bracht respeotievelijk op f 41,~63,935.80 en 
f 48,359,735.80. 

19 Maart 1921. WET tot wijziging en ver
hooging van het achtste hoofdstuk der 
Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1920. 
s. 623. 

Bij deze ·wet worden eenige artikelen ver
hoogd en ingelascht. 

Tengevolge van de artt. 1 en 2 dezer wet 
wordt art. 62 van het VIIIste hoofdstuk der 
Staatsbegrooting voor het clienstjaar 1920 ver-
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hoogd met f 7900 en worden de totalen van 
de navermelde afdeelingen verhoogd als volgt: 

de Ude afdeeling met . f 106,400 
IIIde 138,750 
IVde 9,112,195 
IXde 7,900 

XIIde 231,475 
XIIIde 105,750 
XIVdf' 321,250 

XVde 32,100 
XVIde 42,400 

,, XVIIde 115,000 
,, XXIste 429,000en 
,, XXIIIste ,, 176,317 

terwijl bet eindcijfer van dat hoofdstuk wordt 
verhoogd met een bedrag van f 10,818,537. 

19 Maart 1921. WET tot vaststelling van de 
begrooting van inkomsten en uitgaven 
van het Staatsbedrijf der Artillerie-In
richtingen voor het dienstjaar 1921 en 
nadere regaling der afschrijvingen van de 
bezittingen van dat bedrijf en van de aan 
'sRijks middelen uit te keeren rente. S 624. 

De begrooting wordt vastgesteld op ecn be
drag van f 11,962,400. 

19 Maart 1921. WET tot nadere verhooging 
van de begrooting van inkomsten en uit
gaven van het Staatsbedrijf der Artillerie
Inrichtingen voor het dienstjaar 1920. 
s. 625. 

19 Maart 1921. WET tot nadere bevordering 
van den aanleg en het in exploitatie 
brengen en regaling van de exploitatie 
van spoorweglijnen van Goes, over's-Heer
Arendskerke, Borsselen en Hoedekens
kerke naar Goes, van Goes over 's-Heer
Arendskerke naar het Wolphaartsdijksche 
veer en van Goes naar Wemeldinge. S. 626. 

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

dat het wenschelijk is nader den aanleg en het 
in exploitatie brengen te bevorderen en de 
exploitatie te regelen van spoorweglijnen van 
Goes over 's-Heer-Arendskerke, Borsselen en 
Hoedekenskerke naar Goes, van Goes over 
's-Heer-Arendskerke naar het Wolphaartsdijk
sche veer en van Goes naar W emeldinge ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad vau State, enz. 
Art. 1. De wet van 26 April 1918 (Staats

blad n°. 277) wordt ingetrokken. 
~- Uit 's Rijks schatkist wordt een rente

loos voorschot beschikbaar gesteld ten behoeve 
van spoorweglijnen van Goes over 's-Heer-

Arendskerke, Borsselen en Hoedekenskerke naar 
Goes, van Goes over 's-Hee-r-Arendskerke naar 
het Wolphaartsdijksche veer en van Goes naar 
W emeldinge tot een bedrag van ten hoogste 
f 2,325,000, of zooveel meer dan dit bedrag, als 
het een derde gedeelte bedraagt van hetgeen 
de aanleg van de lijnen, zonder kosten van 
rollend materieel en uitrusting, meer mocht 
kosten dan f 5,020,000. 

3. Het in artikel 2 genoemde rentelooze 
voorschot wordt onder voorwaarden, door 
Ons of krachtens Onze machtiging te stellen, 
toegekend aan de voor den aanleg van de 
aldaar genoemde spoorweglijnen opgerichte 
naamlooze vennootsohap, dooh niet dan nadat 
door belanghe b benden bij dien aanleg daarvoor 
ten genoegen van Onzen Minister van Water
staat, voldoende ondersteuning za! zijn verleend. 
onder geene andere voorwaarden, dan waarop 
de goedkeuring van genoemden Minister zaI 
zijn verkregen. 

4. Onze Ministers van Waterstaat en va~ 
Finanoien worden gemaohtigd om namens den 
Staat de in ontwerp bij deze wet gevoegde 
overeenkomst aan te gaan met de l\faatschappij 
tot Exploitatie van Staatsspoorwegen en met 
de in artikel 3 bedoelde naamlooze vennoot
schap, welke daarin ondersoheidenlijk worden 
aangeduid als ,,de Onderneming" en ,,de 
Maatsohappij" nadat in dit ontwerp zullen 
zijn ingevuld: in het hoofd, onder 1, en in ar
tikel 1 de dagteekening dezer wet en het nummer 
van het Staatsblad, waarin zij zal worden afge
kondigd, in het hoofd, onder 2, de datum der 
daarbedoelde vergadering, en in artikel 1 de 
dagteekening van de daaromschreven overeen
komst, tusschen den Staat en de in artikel 3 
dezer wet bedoelde naamlooze vennootschap 
te sluiten. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 19den 

Maart 1921. 

WILHELMINA. 

De Minister van Waterstaat, A. A. H. W. KoNIG. 

De Minister van Financii!n, DE VRIES. 

(Uitgeg. 14 April 1921.) 

ONTWERP. 

OVEREENKOMST betrefjende den aanleg en 
de exploitatie van spoorwl!{Jen op Zuid
Beveland. 

Tusschen: 
l. den Staat der Nederlanden, vertegen

woordigd door de Ministers . van W aterstaat 
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en van Financiiin, tot het aangaan van deze 
-overeenkomst gemachtigd bij de wet van den 

(Staatsblad no ..... ) 
2. de Maatschappij tot Exploitatie van 

:staatsspoorwegen, gevestigd te Utrecht, in 
deze overeenkomst aangeduid als ,,de Onder
neming", vertegenwoordigd door hare Directie, 
handelende krachtens besluit van de algemeene 
vergadering van aandeelhouders dier Maat
schappij, gehouden te Amsterdam, den 

3. de Spoorweg-Maatschappij ,,Zuid-Beve
land", gevestigd te Utrecht, in deze overeen
komst aangeduid als ,,de Maatschappij", ver
tegenwoordigd door haren fg. directeur, han
delende onder goedkeuring van den Raad van 
Comrmssarissen, ingevolge artikel 12 harer 
statuten, 

is het volgende overeengekomen : 
Art. 1. De Maatschappij verbindt zich tot 

den aanleg van de spoorwegen op Zuid-Beve
land, voor den aanleg en de exploitatie waar
van haar concessie is verleend bij de overeen
komst, welke ter uitvoering van artikel 3 der 
wet van den (8taatsblad n° ..... ) 
-t;ussohen den Staat en de Maatschappij onder 
dagteekening van 
is gesloten. 

Bedoelde overeenkomst wordt verder aan
geduid als ,,de subsidie-overeenkomst". 

De in het eerste lid genoemde spoorwegen 
worden verder aangeduid als ,,de Spoorweg". 

2. Behoudens het bepaalde bij artikel 5, 
verbindt zich de Maatschappij den Spoorweg; 
:met al wat daartoe behoort, te bouwen en te 
voltooien, overeenkomstig de daarvoor gel
<lende concessie-bepalingen, en dien, geheel 
gereed ter exploitatie, aan de Onderneming 
op te leveren binnen den tijd daarvoor in de 
:su bsidie-overeenkomst bepaald, of door den 
Minister van Waterstaat, na de Onderneming 
te hebben gehoord, toegestaan. 

De verplichtingen der Maatschappij ten aan
-zien van den bouw van den Spoorweg, met al 
wat daartoe behoort, worden geregeld naar he-. 
i;usschen de Ondernermng en de l\faatschappij, 
-onder goedkeuring van den Minister van 
Waterstaat vastgestelde of met onderling goed
vinden later gewijzigde en in beide gevallen 
i;eri bewijze daarvan onderteekende bouwpro
.gra=a. 

3. De onteigeningen, de aanbestedingen en 
_gunningen geschieden in overeenstemming met 
de Onderneming. 

Alle ontwerpen, begrootingen, bestekken, 
voorwaarden van levering worden in overleg 
:met de Onderneming opgemaakt en ~aarna aan 

de goedkeuring van den Minister van Water
staat onderworpen. 

De aanvaarding der voorwaarden, verbonden 
aan ten behoeve van den Spoorweg te ver
leenen subsidien, met uitzondering van het 
voorschot, bedoeld in artikel 2 van de in 
artikel 1 genoemde wet, geschiedt niet dan na 
verkregen overeenstemming met de Onder
neming. 

De Maatschappij mag geene verplichtingen 
aangaan jegens detden, die lasten zouden 
kunnen opleggen aan de exploitatie, dan in 
overeenstemming met de Onderneming. In 
hetgeen in overeenstemming met de Onder
neming of met hare toestemming is vastgesteld, 
kan de Maatschappij geene wij.,iging brengen, 
dan met schriftelijke toestemmi.ng van de 
Onderneming. 

Zoowel de Minister van Waterstaat, als de 
Onderneming zijn bevoegd zioh, op de wijze 
a.ls hun goeddunkt, te overtuigen, dat de uit
voering der werken deugdelijk en naar behooren 
geschiedt, volgens de daarvoor vastgestelde 
ontwerpen en bestekken of voorwaarden eh 
overeenkomstig het bouwprogramma. 

4. De vergoedingen, verschuldigd voor het 
gebruik van eenig station of ba anvak, aan 
eenige onderneming toebehoorende, ten be
hoeve van den Spoorweg, komen, voor zoover 
die vergoedingen verschuldigd zijn voor ht, t 
gebruik van werken, ten laste van de Maat
schappij. Voor zoover die vergoedingen ver
schuldigd zijn als bijdrage in kosten van ex
ploitatie, komen zij ten laste van de Onder
neming. 

De onderhandelingen, regelingen en over
eenkomsten tot het verkrijgen van aanslui
tingen aan en gemeenschappelijk gebruik van 
eenig station of baanvak, aan den Staat of 
eenige ondernermng toebehoorende, ten behoeve 
van den aanJeg van den Spoorweg, worden 
door de Maatschappij, in overeenstemrning 
met de Onderneming, onderscheidenlijk ge
voerd en gesloten. 

Onderhandelingen aangaande aansluitingen 
a.an en gemeenschappelijk gebruik van eenig 
station of baanvak, ten behoeve van den Spoor• 
weg, niet behoorende tot die, bedoeld in het 
tweede lid van dit arti.kel, zoomede die aan
gaande aansluitingen aan en gemeenschappe
lijk gebruik van eenig station of baanvak van 
den Spoorweg, ten behoeve van spoorwegen 
van den Staat of eenige onderneming, worden 
uitsluitend door de Onderneming gevoerd, die 
bij deze door de Maatsohappij gemachtigd wordt 
om de overeenkomsten, deswege tot stand ge-
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komen, ook namens de Maatschappij af t e teekenen door gemachtigden van de Onder-
sluiten. neming en van de Maatschappij . 

Overeenkomsten, als in de beide vorige 7. Voor zoover het onderhoud van den 
leden van dit art ikel bedoeld, behoeven de Spoorweg niet behoort t ot de verplichtingen 
goedkeuring van den Minister van W aterst aat. der aannemers van den aanleg, worden ge-

5. De Onderneming belast zich met de ex- durende de eerste twee jaren volgende op den. 
ploitatie van den Spoorweg, terwij l voor hare dag der in exploitatie-neming, alle uitgaven. 
rekening komt de aanschaffi.ng, ten behoeve van onderhoud, -ivelke niet den bovenbouw, 
dier exploitatie, van al hetgeen door haar namelijk de eigenlijke spoorbaan met wissels. 
ingevolge artikel 11 der overeenkomst van en draaischijven betreffen, door de Maatschap-
21 J anuari 1890, bekracht igd bij de wet van pij aan de Onderneming terugbetaald binnen 
22 Juli 1890 (Staatsblad n°. 134), voor de ex- oone maand nadat zij haar de desbetreffende 
ploitatie van een Staatsspoorweg moet worden rekeningen heeft aangeboden en deze door den 
aangeschaft. Minister van Waterstaat zijn goedgekeurd. 

Zij verbindt zich de bepalingen van de 8. Binnen eene maand na het tij dstip , 
subsidie-overeenkomst, welke op de exploitatie waarop de geheele Spoorweg twee jaren in ex
betrekking hebben en de overige op de Maat- ploitatie is geweest, heeft eene definitieve op
schappij rustende verplichtingen, voor zoover neming van den weg en de werken p!aats, 
zij de exploitatie betreffen en in overeenstem - door daartoe door den Minister van Waterstaat, 
ming met de Onderneming aanvaard zijn, na de Onderneming en de Maatschappij aange
te ]even en evenzeer de bepalingen, en voor- wezen personen. 
schriften, voortvlo~iende uit bestaande en Van deze opneming wordt een proces-verbaal 
nog te maken wetten en wettelijke verorde- opgemaakt en door hen onderteekend. 
ningen, deze exploitatie betreffende. Zij vrij - De Maatschappij zal dan tevens aan de· 
waart de Maatschappij voor de gevolgen van Onderneming ter hand ste!len volledige plan
niet-nakoming van de bepalingen der subsidie- nen en bescheiden, waaruit de constructie der
overeenkomst, voor zooveel die nakoming tot verschillende werken blijkt, benevens nauw-• 
hare verplichtingen behoort of afhankelijk is keurig bijgewerkte grondplannen, vergezeld 
van hare handelingen als exploitante van den van gewaarmerkte afschriften van alle akten. 
Spoorweg. betreffende de onteigening en alle verdere be-

Zij verbindt 7ich dagelijks ten minste vier scheiden en overeenkomsten met derden ge
t reinen voor reizigers in elke richting over den sloten, die met de exploitatie van den Spoor 
Spoorweg te doen rijden. De vermeerdering weg in verband staan. 
of vermindering van het aantal verplichte Indien volgens het proces-verbaal blijkt , 
t reinen, in den vorigen volzin bedoeld, wordt dat de Maatschappij nog werken van aanleg· 
in gemeen overleg tusschen den Minister van schuldig is of aan den weg of de werken ge
Waterstaat en de Onderneming geregeld. breken bestaan, is zij gehouden binnen be-

6. De Maatschappij zal de Onderneming kwamen tijd in een en antler te voorzien of de 
tijdig v66r de voltooiing van den Spoorweg in kosten er van te vergoeden, zoo zij de uit
de gelegenheid stellen tot het maken van de voering aan de Onderneming overlaat en de 
werken, welke door deze ingevolge het be- door deze gemaakte kosten door den minister· 
paalde bij artikel 5, op den Spoorweg moeten van Waterstaat worden goedgekeurd. 
worden aangelegd. Indien de Onderneming, na het in exploi-

Zij zal van de aanstaande oplevering van den tatie brengen, doch v66r het in het eerste
Spoorweg, in volgens deze overeenkomst vol- , lid van dit arti.kel vermelde tijdstip, uitbreiding 
doenden toestand, ten minste drie maanden of wijziging van de volkomen volgens het bouw
te voren aan de Onderneming kennis geven, programma afgeleverde werken of wel nieuwe· 
t erwijl laatstgenoemde zich verplicht den Spoor- werken, die niet in het bouwprogramma zijn 
weg in exploitatie te brengen binnen vier weken, opgenomen, noodig of wenschelijk oordeelt, 
nadat de Spoorweg door haar in orde is bevon- zijn de bepalingen van artikel 9 daarop van t oe
den, door den Raad van Toezicht op de Spoor- passing. 
wegdiensten is opgenomen en de machtiging 9. Alie werken tot wijziging, verbetering, 
t ot het in exploitatie brengen vanwege den of uitbreiding of wel nieuwe werken, welke 
Mjnister van Waterstaat is verleend. door de Onderneming worden noodig geacht 

De overgave ter exploitatie wordt bij proces- of krachtens concessien, wetten en wette!i}ke
verbaal geconstateerd, op te maken en te onder- I verordenin&en worden opgelegd, alsmede-
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buitengewone berstellingen ten gevolge van 
overstrooming, oorlog, oproer of welke over
macbt ook, zullen door de Onderneming worden 
gemaakt. 

De Onderneming zal, alvorens dergelijke 
werken en berstellingen uit te voeren, voor 
zoover zij niet betreffen betgeen door baar 
volgens artikel 5 is aangescbaft, onder over
legging van de noodige plannen, bestekken en 
begrootingen, in tweevoud, vergunning tot 
bet maken daarvan vragen aan den Minister 
van Waterstaat. 

Indien deze de vergunning verleent of, in
dien bij weigering van deze vergunning, scbeids
lieden, bedoeld in artikel 23, beslissen, dat 
vorenbedoelde werken voor de beboorlijke uit
oefening van den dienst noodig zijn, dan komen 
de kosten ten laste van de Maatscbappij, 
docb worden door de Onderneming renteloos 
voorgescboten. 

Het aldus voorgescboten bedrag - eventu
eel verminderd als in bet tweede en derde lid 
"l:!1-n artikel 10 aangegeven - maakt eene vor
dering uit van de Onderneming op de Maat
scbappij, welke opeiscbbaar zal worden op den 
dag, waarop de Onderneming den eigendom 
van den Spoorweg verkrijgt en bij bet eindigen 
van deze overeenkomst. 

V66r den lsten Mei van elk jaar zendt de 
Onderneming aan den Minister van Waterstaat 
en aan de Maatscbappij eene gespecificeerde op
gave van de bovengezegde kosten, welke in bet 
voorgaande jaar gemaakt zijn. 

W erken, bekostigd op den voet van bet be
paalde in bet derde lid van dit artikel, worden 
geacbt deel uit te maken van den Spoorweg. 
Eventueel voor zulke werken aangekocbte 
gronden worden in de eigendomsregisters ten 
name der Maatscbappij gesteld. 

De bepalingen van het derde, vierde en vijfde 
lid van dit artikel zijn ook van toepassing op 
alle hierboven bedoelde werken op gemeen
s.cbappelijke baanvakken en stations ·van 
andere spoorwegen, waarvan de kosten gebeel 
of gedeeltelijk volgens de desbetreffende over
eenkomsten, ten laste van den Spoorweg 
komen. 

De Onderneming zal aan de Maatscbappij ter 
hand stellen volledige plannen en bescheiden 
betreffende de ingevolge dit artikel gemaakte 
~erken. 

10. De Onderneming ontvangt alle opbreng
sten, baten en inkomsten, geene uitgezonderd, 
voortspruitende uit de exploitatie of het ge
bruik van den Spoorweg en van de daartoe 
behoorende eigendommen, dus ook de perio-

dieke vergoedingen, door andere ondernemingen 
verscbuldigd voor bet gemeenschappelijk ge
bruik van stations of baanvakken, beboorende
tot den Spoorweg, alsmede de baten, die door 
andere ondernemingen in de kosten van eersten 
aanleg van den Spoorweg gegeven bijdragen 
mochten opleveren, en de opbrengsten uit de
verpachtingen van eigendo=en; enz. 

Tot de bovengenoemde opbrengsten, bateil' 
en inkomsten behoort" niet de opbrengst vail' 
al hetgeen, blijkens de in het derde lid van 
artikel 8 genoemde bescheiden, op bet in het 
eerste lid van dat artikel genoemde tijdstip 
tot den Spoorweg behoorde, voor zoover een 
en antler verkocht en niet vervangen wordt ; 
deze opbrengst komt ten goede aan de Onder
neming, die haar in mindering brengt van het
geen zij krachtens het vierde lid van artikel 9 
te vorderen heeft. 

Voorts komt de opbrengst van hetgeen inge
volge artikel 9 door de Onderneming is gemaakt, 
voor zoover een en antler verkocht en niet ver
vangen wordt, ten goede aan de Onderneming, 
die haar in mindering brengt van hetgeen zij 
krachtens het vierde lid van evengenoemd 
artikel te vorderen heeft. 

Daarentegen komen ten laste van de Onder
neming alle uitgaven, van welken aard ook, 
uit de exploitatie van den Spoorweg voort
spruitende, welke niet bij deze overeenkomst 
uitdrukkelijk ten laste van · de Maatschappij 
worden gebracht. 

De Onderneming verbindt zich tot de ver
zekering der gebouwen tegen brandschade of 
neemt deze scbade te haren taste. 

De grondbelastingen, waterschaps-, polder
en dijklasten en alle dergelijke, die in den regel 
op den eigendom van onroerende goederen 
rusten, blijven ten laste van de Maatschappij. 

De Maatschappij kan controle uitoefenen op 
de voor haar gedane uitgaven, bedoeld bij ar
tikel 9, en te dien einde inzage nemen, ten 
kantore van de Onderneming, van de daarop 
betrekkelijke boeken en bescheiden. 

11. Nadat de Spoorweg door de Onder
neming in exploitatie zal zijn genomen, betaalt 
zij aan de Maatscbappij : 

a. een vaste som van f 24,000 per jaar, 
eventueel verboogd met de rente, bedoeld 
in artikel 12 ; wordende dit bedrag bovendien 
verhoogd met de som, welke boven f 2400 
in eenig jaar noodig zal blijken te zijn voor 
administratiekosten, voor zoover deze zijn ge
maakt met goedkeuring der Onderneming, 
benevens voor belastingen, retributien of 
,andere beffingen 
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b. bovendien - indien in eenig boekjaar 
:het gemeenschappelijk batig slot, bedoeld bij 
,artikel 2 der overeenkomst tuscshen de Onder
•neming en de Hollandsche IJzeren Spoorweg 
Maatschappij, tot vestiging eener belangenge
·meenschap dd. 25 November 1916, welke 
,overeenkomst geacht wordt tusschen partijen 
bekend te zijn, na aftrek van de aandeelen 
in dit batig slot van de Nederlandsche Centraal
spoorweg Maatschappij" en van de Noord
Brabantsch Duitsche Spoorweg Maatschappij 
meer bedraagt van f 2,500,000 van dit meerdere 

·een dee!, dat tot dit meerdere in dezelfde ver
houding staat als de gezamenlijke bouwsommen 

,der in exploitatie zijnde lijnen van de Maat
schappij staan tot het maatschappelijk kapitaal 
S.S./H.S. vermeerderd met de gezamenlijke 
bouwsommen van die lijnen van andere onder
nemingen, met betrekking tot welke onder 
goedkeuring van den Minister van Waterstaat 
eene regaling op denzelfden voet als in dit ar
tikel vervat, mocht worden getroffen. 

Het door de Onderneming ingevolge het be
paalde in het vorige lid onder a aan de Maat
schappij verschuldigde wordt door haar in 
h alfjaarlijksche termijnen, verschijnende 1 
Januari en 1 Juli, voldaan, terwijl de uitkeering, 
bedoeld onder b, geschiedt v66r 1 Augustus, 
volgende op het jaar, waarover die uitkeering 
loopt. 

12. De som, welke de aanleg van den spoor
weg - zonder de kosten van aanschaffing van 
rollend materieel en uitrusting - meer kost 

• dan f 5,020,000, zal voor een derde gedeelte 
vanwege de Onderneming aan de Maatschappij 
worden geleend, tegen eene alsdan onder goed
keuring van den Minister van Waterstaat 
vast te stellen rente. 

De in het eerste lid van artikel 11 onder a 
bedoelde vaste som zal met het bedrag dezer 

irente worden verhoogd. 
13. De Ondeineming is bevoegd alle tarieven, 

verdeelingen van het verkeer, vraohtovereen
komsten, enz., behoudens de goedkeuring van 
den Minister van W aterstaat, ingevolge de 
wet, zelfstandig vast te atellen, zonder hier
over ,de Maatschappij te raadplegen. 

14. De Onderneming is bevoegd op den 
· Spoorweg kosteloos vervoer toe te staan in 
. alle gevallen, waarin zij dit in haar belang wen
schelijk acht. 

De leden van het bestuur der l\faatschappij, 
te zamen ten hoogste tot een aantal van zeven 
personen, zijn gerechtigd tot vrij vervoer voor 
hun persoon in de hoogste klasse op den Spoor
·w(!g. 

15. De Onderneming is gehouden den 
Spoorweg, met al wat daartoe behoort in goeden 
staat te onderhouden. 

16. De Maatschappij is niet bevoegd den 
Spoorweg of hare rechten, uit deze overeen
komst en uit de subsidie-overeenkomst voort
vloeiende, aan anderen dan aan den Staat of 
aan de Onderneming over te dragen of te ver
koopen. 

Zij mag geenerlei verband of last op den 
Spoorweg leggen, dan met toestemming van 
den Minister van W aterstaat en van de Onder
neming. 

Die toestemming wordt mede gevorderd voor 
den verkoop, voorzien in artikel 10, tweede 
en derde lid. 

17. Ingeval de Staat, ingevolge het bepaalde 
bij de overeenkomst van 21 Januari 1890, 
bekrachtigd bij de wet van 22 Juli 1890 (St,aa,ts 
b/,ad n°. 134), de eigendommen der Onder
neming naast, dan we! ingeval de Onderneming, 
ingevolge artikel 27 der evengenoemde over
eenkomst, van hare rechten wordt vervallen 
verklaard, zal de Staat ten aanzien van alle 
uit de tegenwoordige overeenkomst voortvloei
ende rechten en verplichtingen in de plaats 
treden van de Onderneming, met dien ver
stande, dat hij voor het vervolg alle rechten 
zal uitoefenen, welke deze overeenkomst aan 
de Onderneming tegenover de l\faatschappij 
toekent, doch tevens alle daarbij aan de eerst
genoemde tegenover de Maatschappij opge
legde verplichtingen zal hebben na te komen. 

18. Bij naasting van de eigendommen der 
Onderneming op den voet als bepaald bij ar
tikel 39 der overeenkomst van 21 Januari 1890, 
bekrachtigd bij de wet van 22 Juli 1890 (Staats
blad n°. 134), zal de Staat van haar overnemen, 
tegen betaling van het voile bedrag daarvan, 
hare vordering op de l\faatschappij, bedoeld bij 
artikel 9. Het bedrag dier vordering wordt 
telken jare bij proces-verbaal vastgesteld. 

19. Al hetgeen door de Onderneming, 
ingevolge artikel 5 wordt aangeschaft, wordt 
geacht te behooren tot de door haar geex
ploiteerd wordende Staatsspoorwegen, zoodat 
daarvoor zal gelden al hetgeen in de in het 
vorig artikel bedoelde overeenkomst is bepaald 
omtrent dergelijke voorwerpen, welke door 
de Onderneming voor de exploitatie der Staats
spoorwegen gebruikt worden, met uitzondering 
van hetgeen bij artikel 41 betreffende de kor
ting is bepaald. 

20. De Onderneming heeft te alien tijde 
het recht om door koop den eigendom te ver
krijgen van den Spoorweg met al hetgeen de 
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' taat volgens de subsidie-overeenkomst bij 
naasting zou verkrijgen. 

De dag, waarop de Onderneming den eigen
-dom van den Spoorweg verkrijgt, moet samen
vallen met het einde van een kalenderjaar en 
ten minste 3 maanden tevoren door de Onder
neming aan de Maatschappij schriftelijk zijn 
.aangezegd. 

Mocht de Onderneming van dit recht ge
bruik maken, dan betaalt zij aan de Maatschap
:pij denzelfden prijs als de Staat in geval van 
naasting op denzelfden datum aan de Ma.at-
chappij zou hebben moeten betalen, ver 

meerderd met eene rente van 5 ten honderd 
's jaars van den dag der eigendomsverkrijging 
tot dien der betaling. · 

De Maatschappij verbindt zich alle mede
werking te zullen verleenen voor de bedoelde 
overdracht vereischt en de daartoe vereischte 
hescheiden te onderteekenen, op straffe eener 
boete van f 200 per dag, waarmede de over
-dracht door haar toedoen mocht worden ver. 
traagd, welke boete ten opzichte van elk stuk 
zal ingaan veeertien dagen nadat de Onder
neming aan de Maatschappij ten opzichte van 
zoodanig stuk hare medewerking zal hebben 
gevraagd. 

Voor het gebruik maken van het recbt van 
aankoop van den Spoorweg behoeft de Onder
neming de machtiging van den Minister van 
Waterstaat. 

Ingeval de Spoorweg door de Onderneming 
wordt aangekocht, zal : 

1. de Onderneming ten aanzien van alle 
uit de subsidie-overeenkomst voortvloeiende 
rechten en verplichtingeil in de p laats treden 
van de Maatschappij, met dierr verstande, dat 
de Onderneming voor het vervolg alle rechten 
zal uitoefenen, welke genoemde overeenkomst 
aan p.e Maatschappij tegenover den Staat toe
kent, doch daarbij tevens alle aan haar tegen
over den Staat opgelegde verplichtingen zal 
hebben na te komen; 

2. de Maatschappij aan de tegenwoordige 
overeenkomst geene rechten meer kunnen ont
leenen, doch ook van de haar daarin opgelegde 
verplichtingen ontslagen zijn. 

lngeval na aankoop van den Spoorweg door 
de Onderneming de Staat, ingevolge het be
paalde bij de overeenkomst van 21 Januari 
1890, bekrachtigd bij de wet van 22 Juli 1890 
(Staatsblad n°. 134), de eigendommen der 
Onderneming naast, dan wel de Onder
neming, ingevolge artikel 27 der evengenoemde 
overeenkomst, van hare rechten wordt ver
vallen verklaard, zal de Staat verplicht zijn 
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tegelijkertijd een Spoorweg te naasten tegen 
den in de subsidie-overeenkomst aangegeven 
naastingsprijs, vermeerderd met de op den 
koop en de levering gevallen kosten. 

21. De in overeenstemming met de Onder
neming en met goedkeuring van den Ministei; 
van Waterstaat vastgestelde statuten der Maat
schappij mogen, zonder uitdrukkelijke toe
stemming van dien Minister en van de Onder
neming, niet worden gewijzigd of aange
vuld. 

22. Ingeval de tusschen de Onderneming 
en de Hollandsche IJ zeren Spoorweg Maat
schappij dd. 25 November 1916 gesloten over
eenkomst tot vestiging eener belangengemeen
schap eindigt, alsmede ingeval het maatschap
pelijk kapitaal van de Onderneming en/of de 
Hollandsche IJzeren Spoorweg Maatschappij 
vergroot wordt, zal het bepaalde onder b van 
het eerste lid van artikel 11 worden her
zien. 

Bij zoodanige herziening zal de geldelijke rege
ling voor de Maatschappij niet ongunstiger 
mogen worden. Bij geschil hierover wordt de 
uitspraak van de in artikel 23 bedoelde soheids
lieden ingeroepen. 

23. Geschillen, uit of ter zake van deze 
overeenkomst tusschen partijen ontstaande, 
worden onderworpen aan de uitspraak van 
drie scheidslieden, met inachtneming van 
hetgeen omtrent zoodanige uitspraak is be
paald bij artikel 48 van de overeenkomst van 
21 Januari 1890 ,bekrachtigd bij de wet van 
22 Juli 1890 (Staatsblad n°. 134). 

24. Ingeval de Spoorweg door den Staat 
mocht worden genaa-st, v66rdat tot naasting 
van de eigendommen van de Onderneming 
wordt overgegaan, zal de Staat ten aanzien 
van alle uit de tegenwoordige overeenkomst 
voortvloeiende rechten en verplichtingen in de 
plaats treden van de Maatschappij, met dien 
verstande, dat hij voor het vervolg alle rechten 
zal uitoefenen, welke deze overeenkomst aan 
de Maatschappij t egenover de Onderneming 
toekent, doch daarbij tevens alle aan de eerst
genoemde tegenover de Onderneming opge
legde verplichtingen zal hebben na te 
komen. 

De Staat verbindt zich nu voor alsdan, zich 
ten aanzien van de schuld der Maatschappij, 
bedoeld bij het vierde lid van artikel 9, ten tijde< 
harer naasting bestaande, te stellen, in de 
plaats der Maatschappij,door welke in de plaats
stelling de Maatsohappij van die verbintenis 
zal zijn ontslagen. 

25. Alie kosten en rechten, op deze overeen-

23 
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komst vallende, worden gedragen door de 
Maatschappij. 

Aldus in drievoud opgemaakt en onderteekend 
te 's-Gravenhage, 

De Minister van Waterstaat, 
De Minister van Financien, 

Utrecht, 
De M aatschappij wt Exploitatie van 

Staatsspoorwegen, 
De Directie, 
De Secretaris, 

Utrecht, 
De Spoorweg-Maatschappij ,,Zuid-Beveland". 

19 Maart 1921. WET houdende wijziging van 
het negende hoofdstuk der Staatsbegrooting 
voor )let dienstjaar 1918. S. 627. 

Bij deze wet worden eenige artikelen ver
hoogd, verminderd en ingevoegd. 

Tengevolge hiervan wordt het totaal der 
VIIde afdeeling verminderd en dat der VIIIste 
afdeeling verhoogd met f 1,139,405. 

19 Maart 1921. WET tot verklaring van het 
algemeen nut der onteigening ten behoeve 
van aanleg van een tramweg van 's -Gra
venhage over Wassenaar naar Lei<len. 
s. 628. 

19 Maart 1921. WET tot verklaring van het 
algemeen nut der onteigening ten behoeve 
van aanleg van een los- en laadgelegenheid 
langs de Zaan met spoorverbinding naar het 
stationsemplacement Wormerveer. S. 629. 

19 Maart 1921. WET, tot verklaring van het 
algemeen nut der onteigening ten behoeve 
van verbouwing van den stoomtramweg 
van 's-Gravenhage naar Delft tot een elec
trischen tramweg. S. 630. 

19 Maart 1921. WET tot beschikbaarstelling 
van een renteloos voorschot uit 's Rijks 
kas ten behoeve van de N. V. ,,Water
leidingmaatschappij Noord West Brabant", 
gevestigd te Ondenbosch. 8. !i31. 

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

dat het wenschelijk is een renteloos voorschot 
uit 's Rijks kas beschikbaar te stellen ten be
hoeve van de N. V.,, Waterleidingmaatschappij 
Noord West Brabant" te Oudenbosch, ten 
einde aan de gemeenten-aandeelhoudsters der 
maatschappij het risico, aan de exploitatie 
van dit bedrijf verbonden, te verlichten; 

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

Art. 1. Uit 's Rijks schatkist wordt een 
ren teloos voorschot beschik baar gesteld ten 
behoeve van de N. V. ,,Waterleidingmaatschap
pij Noord West Brabant", en we! tot een be
drag, gelijk aan dat, hetw.'lk doordegemeenten, 
welke op het oogeqblik van het in werking 
treden dezer wet aandeelhoudsters zijn, ge
zamenlijk als reserve, bedoeld in art. 37 van de 
statuten der maatschappij, zal zijn ingebracht. 

2. Voornoemde maatschappij zal dit voor
schot alleen mogen gebruiken tot dekking van 
de uitgaven, die volgens de statuten der maat
schappij moeten worden gedragen door het 
reservefonds. 

3. Het voorschot wordt uitgekeerd wanneer 
de reserve, bedoeld in art. 37 der statuten, is 
uitgeput ; de uitkeering geschiedt in gedeelten, 
zoo dikwijls daaraan behoefte bestaat. 

Het tijdstip der uitbetaling en de grootte 
van het uit te keeren bedrag wordt telkenmale 
door Ons bepaald. 

4. Wij behouden Ons voor zoodanige voor
waarden aan de toekenning te verbinden als 
Ons noodig voorkomen. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 19den 

Maart 1921. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, AfLBERSE. 
(Uitgeg. 14 April 1921.) 

19 Maart 1921. WET tot verklaring van het 
algemeen nut der onteigening van eigen
dommen, noodig voor den bouw van 
woningen te Heerjansdam. S. 632. 

19 Maart 1921. WET tot verklaring van het 
algemeen nut der onteigening van eigen
dommen, noodig voor den bouw van ar
beiderswoningen te Tilburg. S. 633. 

19 Maart 1921. BESLUIT houdende wijziging 
van het Koninklijk besluit van 16 Septem
ber 1907 (Staatsblad n°. 251), betreffende het 
internationaal pakketpostverkeer. S. 6:H. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Overwegende, dat het wenschelijk is wijziging 

te brengen in eenige bepalingen van Ons be
sluit van den 16den September 1907 (Staatsblad 
n°. 251), gewijzigd bij dat van den 18den Sep
tember 1919 (Staatsblad n°. 571), betreffende 
het internationaal pakketpostverkeer ; 

Gelet op artikel 10 der Pakketpostwet 
(Staatsblad 1917, n°. 566); 

Mede gelet op de artikelen 3 ; 5, § § 1, 2, 
3 en 6 ; 6 ; 7 ; 8, § § 1 en 2 ; 9 ; 12 ; 20 en 25, 
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§ 1, van het den 30sten November 1920 te Ma
drid gesloten Pakketpostverdrag ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat va,n 16 Ma,art 1921, n°. 18, afdeeling 
Posterijen en Teiegrafie ; 

Hebben goedgevonden en verstaan 
te bepalen als volgt : -
Art. I. Artikel 3 van Ons bovenvermeld be

shlit wordt gelezen als volgt : 
,,Het tarief der porten, welke voor de pak

ketten in het verkeer met de verschillende 
landen verschulcligd zijn, wordt vastgesteld 
door den Directeur-Generaal der Posterijen en 
Telegrafie, overeenkomstig de bepalingen van 
het Verd.rag van Madrid of, voor zooveel de 
uitwisseling van de pakketten plaats vindt 
volgens bijzondere overeenkomsten of schikkin
gen, in overeenstemming hiermede. V oor de 
berekening van de hier bedoelde porten over
eenkomstig de bepalingen van het Verd.rag van 
Madrid wordt het aandeel wegens het vervoer 
door den Nederlandschen dienst vastgesteld: 

a. voor elk pakket, afkomstig van of bestemd 
voor Nederland, wegens landvervoer, op het bij 
art. 5, § 1, van het Verdrag voor dat vervoer 
vastgestelde bed.rag, verhoogd met 100 % , 
met clien verstande evenwel, dat dit aandeel in 
geen geval meer zal bedragen dan het port, 
hetwelk voor een pakket van gelijk gewicht in 
het binnenlandsch verkeer is verschuldigd ; 

b. wegens elk vervoer over zee op de bedra
gen,v ermeld in de schaal, welke is opgenomen 
in art. 3, § 2, van het Verd.rag. 

Met afwijking van het bepaalde bij het vorige 
lid wordt het port voor pakketten welke :lit 
N ederland naar N ederlandsch Oost- en West
I ndie per z. g. zeepost worden verzonden, per 
pakket vastgesteld als volgt : 

a. ·voor Oost-Indie : 
voor een gewicht van niet meer dan 1 K.G. 
1.37%; 
boven 1 K.G. tot en met 5 K.G. f 1.87½; 

b. voor West -Indie: 
voor een gewicht van niet meer dan 1 K.G. 

f 0.70; 
boven 1 K.G. tot en met 3 K.G. f 0.90; 
boven 3 K.G. tot en met 5 K.G. f 1.10. 
Voor de in het voorafgaande lid genoemde 

pakketten wordt door de N ederlandsche aan de 
Nederlandsch-Indische respectievelijk aan de 
Surinaamsche of Cura,;aosche postadministratie 
per pakket tegoedgedaan : 

a. aan de Ned.-Indische postadministratie : 
voor elk pakket f 0.62½ ; 

b. aan de Surinaamsche of Cura,;aosche 
postadministratie : 

voor een gewicht van niet meer dan 1 K.G. 
f 0.15; 

boven 1 ILG. tot en met 3 K.G. f 0.20; 
boven 3 K.G. tot en met 5 K.G. f 0. 25. 
Voor pakketten met aangegeven waarde is , 

behalve het port, per pakket verschuldigd een 
recht van 15 cent, vermeerderd, voor elk bed.rag 
van 300 franlren of gedeelte van 300 franken 
aangegeven waarde : 

a. voor B elgie, Duitschland en (}root -Britan
nie, alsmede voor Nederlandsch-Oost- en West
Indie bij verzending per z.g. zeepost, met 5 cent ! 

b. in alle andere gevallen, met 10 cent. 
Voor verrekenpakketten is, behalve het port, 

een recht verschuldigd van 1 ten honderd van 
het verrekenbedrag. Dit recht bedraagt nim
mer minder dan 10 cent ; is het bed.rag van dit 
recht niet deelbaar door 2½, darr wordt het 
tot het naastvolgende door 2 ½ deelbare getal· 
verhoogd. 

Het bij vooruitbetaling verschuldigde recht 
voor expresse-bestelling bedraagt 30 cent voor 
elk pakket. Wegens hier te lande uit het 
buitenland ontvangen expresse-pakketten, be
stemd om te worden uitgereikt buiten een door 
den Directeur-Generaal vast te stellen kring, 
wordt van den geadresseerde een aanvullings
recht geheven, gelijk aan het recht, hetwelk 
voor cen soortgelijk pakket in het binnenlandsch 
verkeer is verschuldigd, na aftrek van 30 cent. 

Het aanvullingsrecht, te betalen voor nage
zonden of wegens onbestelbaarheid terugge
zonden expresse-pakketten, blijft invorderbaar 
van den geadresseerde, recpestievelijk van den 
afzender. 

Voor een bericht van ontvangst is een voor
nit te betalen recht van 20 cent verschuldigd. 
Hetzelfde recht wordt toegepast op navragen 
omtrent het lot van pakketten, indien de af 
zender niet reeds het recht voor het bekomen 
van een bericht van ontvangst heeft voldaan. 
Het recht wegens navragen kan, in bijzondere 
gevallen, op last van den Directeur-Generaal 
worden teruggegeven. 

Voor de overbrenging, per post, van een 
verzoek om terugzending, om wijziging van he't 
adres of om wijziging of intrekking van het ver
rekenbedrag van een pakket, is het port en recht 
van een gewonen aangeteekenden brief van 
enkel gewicht verschulcligd. Een gelijk port 
en recht wordt geheven voor de overbrenging 
van een verzoek van den afzender van een reeds 
verzonden pakket, om de daarvoor in het land 
van bestemming verschuldigde rechten en an
dere kosten te zijnen laste te doen komen. 

Geschiedt het verzoek per telegraaf, dan zijn 

23"' 
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daar voor uitsluitend verschuldigd de kosten 1 19 Maart 1921. BESLUIT, bepalende het tijd-
van het desbetreffend telegram. stiiP van inwerkingtreding van de Huur-

De afzender van een gewoon pakket kan, I aa,nzeggingswet (Staatsblad 1921, n°. 70) 
t egen betaling van 10 cent, een bewijs van I e~ van de wet van 19 Februari 1921 
t erpostbezorging daarvan bekomen. Wegens I (Staatsblad n°. 71), tot wijziging der Huur-
pakketten met aangegeven waarde en wegens ' c

1
mmissiewet. S. ()35. 

verrekenpakketten wordt dit bewijs kosteloos WI WILHELMI A, ENZ. 
uitgereikt. Op de voordracht van Onze Ministers van 

Wegens de bemoeiingen met het inklaren en Justit1e en van Arbeid, van 15 Maart 1921, 
vrijinaken van pakketten is verschuldigd een l ste afdeeling C, n°. 844, en van 17 Maart 1921, 
recht van 25 cent per pakket. no. 42'3 A, afdeeling Volksgezondheid; 

Bij de terpostbezorging is een bijzonder recht Gelet op artikel 16 der Huuraanzeggingswet 
van 12 1/2 cent voor elk pakket verschuldigd (wet tan 19 Februari 1921, Staatsblad n°. 70) 
indien de inklaring en vrijmaking geschiedt en artikel 4 der wet van 19 Februari 1921, 
voor rekening van den afzender. Staa~blad n°. 71), tot wijziging der Huur-

E en bewaarloon van 5 cent per pakket en com.missiewet ; 
per dag of gedeelte van een dag, met een mini- Hebben goedgevonden en verstaan: 
mum van 10 cent per pakket, is te voldoen _I Eenig artikel. 
wegens elk hier te lande ontvangen pakket, D9 Huuraanzeggingswet (wet van 19 Fe-
dat niet door den rechthebbende is in out - bruari 1921, Staatsblad n°. 70) en de wet van 
vangst genomen binnen een door den Directeur- 19 FJbruari 1921, Staatsblad n°. 71, t ot wijziging 
Generaal te bepalen t ermijn. Voor de bereke- der Huurcom.missiewet, treden in werking met 
ning van het bewaarloon blijft de hiervoren inga!g van den eersten April 1921. 
bedoelde termijn buiten beschouwing. ob.e Ministers van Justitie en van Arbeid 

Van de betaling van het in het vorige lid zijn belast met de uitvoering van dit besluit, 
bedoelde bewaarloon kan in bijzondere gevallen hetwelk in het Staatsblad zal worden geplaatst. 
door den Directeur-Generaal geheel of gedeelte- 'siGravenhage, den 19den Maart 1921. 
lijk vrijstelling worden verleend. WILHELMINA. 

Uit het buitenland hier te lande ontvangen De Minister van J ustitie, H EEMSKERK. 
pakketten, waarvan de bezorging eenmaal ver- De Minister van Arbeid, AALBERSE. 
geefs is beproefd, worden wegens elke herhaalde (Uit,geg. 22 Maart 1921.) 
opneming in de bestelling belast met een recht 
van 20 cent per pakket". 1 21 

Art. II. In artikel 5, lste lid, sub a, van Ons 
bovenvermeld besluit wordt aan het slot, na 
het woord ,,bedraagt" gelezen: ,,I n het verkeer 
met landen, waarmede afzonderlijke overeen
komsten zijn gesloten, gelden de in die overeen
komsten vastgestelde maxima-afmetingen". 

In artikel 7, 4de lid, van Ons bovenvermeld 
besluit wordt in plaats van ,,io cent" gelezen 
,,15 cent". 

Art. III. Dit besluit treedt in werking den 
l sten April 1921. Op dezen dag vervalt Ons 
besluit van den 6den Februari 1911 (Staatsblad 
n.0 • 46), voor zooveel dit betrekking heeft op 
de verzending van postpakketten uit Nederland 
naar de kolonien Suriname en Cura,;ao, alsmede 
Ons besluit van den 26sten Maart 1903, n°. 43. 

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

's-Gravenhage, den 19den Maart 1921. 
WILHELMINA. 

De Minister van W aterstaat, A. A. H. W. Komo 
(Uit,geg. 24 Maart 1921.) · 

].[aart 1921. ARREST van den Hoogen Raad. 
I Eene Gemeenteverordening, houdende 

het verbod om een winkel voor het publiek 
geopend te hebben op Zondag, l Janu ari, 
H emelvaartsdag enz. is niet in strijd met 
de bepalingen der Zondagswet, doch is 
enkel aan te merken als eene aanvulling 
van art. 2 dier wet, waartoe de gemeente
wetgever in het algemeen bevoegd is, 
terwijl de vraag, of de verordening is 
ingetreden in hetgeen van a.lgemeen Rijks 
of provinciaal belang is, niet staat ter 
beslissing van den rechter. [Zie over de 
vraag of de Zondagswet voor Zuid-Lim
burg geldt, de Cone!. 0 . M .. J 

Bovenbedoeld verbod beoogt kennelijk, 
den winkeliers en hunne bedienden een 
voor hunne gezondheid noodzakelijken 
rustdag te waarborgen ; zij strekt dus in 
het belang der openbare gezondheid van 
eene bepaalde klasse van ingezetenen, 
betreft alzoo de huishouding der gemeente 
en blijft dus binnen de grenzen, den Raad 
bij art. i.35 der Gemeentewet toegekend. 

(Zondagswet art. 2, Gemeentewet art. 135), 



21 M AA RT. 1921 

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

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

J. M. V. S. , requirant van cassatie t egen een 
vonnis van de Arrondissements-Rechtbank te 
Maastricht van den l0en Nov. 1920, waarbij 
in hooger beroep is bevestigd een vonnis van 
het Kantongerecht t e H eerlen van den 23 
Augustus 1920, bij hetwelk hij als schuldig aan: 
,,in de gemeente H eerlen op Zondag een winkel 
voor het publiek geopend hebben", met toe
passing _ van de artt. 1 en 9 der Verordening 
op de Winkelsluit ing der gemeente H eerlen, 
art. 23 Sr., is veroorqeeld tot eene geldboete 
van eene gulden en vervangende hechtenis van 
een <lag ; 

Conclusie van den Advocaat-Generaal Mr. 
Besier. 

Art. 1 der H eerlensche Vero,dening op de 
Winkelsluit ing luidt : ,,Het is verboden een 
winkel voor het publiek geopend te hebben: 
a. op Zondag, 1 Januari, H emelvaartsdag, 15 
Augustus, 1 November en 25 December, b. enz. 
Art. 4 voegt er aan t oe : ,,Een winkel wordt •als 
voor het publiek geopend beschouwd, zoolang 
er publiek aanwezig is of er bedienden werk
zaam zijn" enz. Art. 9 bedreigt straf t egen 
de overtreding. 

Het bestreden vonnis bevestigt het in eersten 
aanleg door den Kantonrechter te Heerlen 
gewezen vonnis, waarbij de beklaagde is ver
oordeeld ter zake van het daarbij bewezen 
verklaarde feit , dat hij te H eerlen op Zondag 
27 J uni 1920 des voormiddags circa 10 uur 
de door hem gehouden in perceel Emmastraat 
15 gevestigde manufacturenwinkel voor het 
publiek geopend heeft gehad, immers alstoen 
aldaar nog publiek aanwezig was. In het 
vonnis van den K antonrechter volgde deze 
bewezenverklaring op de verwerping van een 
tweeledig verweer van den beklaagde, hierin 
bestaande, dat de H eed ensche verordening op 
de Winkelsluit ing, waarvan t oepassing gevraagd 
was, niet verbindend zou zijn 1 °. omdat het 
onderwerp dier verordening reeds geregeld was 
bij de z.g.n. Zondagswet, 2°. omdat zij niel 
zou worden vereisch t in het belang der open
bare orde, zedelijkheid en gezondheid, noch de 
huishouding der Gemeente zou betreffen. De 
gronden dezer verwerping worden in het bestre
den vonnis niet geheel gedeeld. Daarin wordt 
intusschen de gevoerde verdediging eveneens 
verworpen. 

Het eerste verweer wordt daar behalve door 
de overneming van de door den Kantonrechter 
aangevoerde gronden, waartoe o. a . behoort, 
dat de vraag, of de Verordening treedt in het
geen van algemeen rijksbelang is, niet t er beoor
deeling van den rechter staat, ook ter zijde 
gesteld met de overweging, dat de z.g.n. 
Zondagswet in Limburg, bepaaldelijk t e Heer 
len, niet van kracht is, daar zij is afgekondigd 
op 1 Maart 1815, t oen de landstreken, die de 
tegenwoordige provincie Limburg vormen, niet 
behoorden tot den Staat der Nederlanden, 
doch dee! uitmaakten van F rankrijk en meer 
bepaald de gemeente H eerlen tot het F ransche 
Departement de la Mense Inferieure, t erwijl 
die wet noch bij een latere wet , noch gedurende 
den tijd, voorafgaande aan de Grondwet van 
1815, toen die gebieden voorloopig in bezit 
waren genomen door den Souvereinen Vorst, 
door dezen in genoemde landstreken is inge
voerd. H et tweede verweer wordt door de 
Rechtbank verworpen op den ook reeds door 
den K antonrechter aangevoerden, door de 
Rechtbank overgenomen grond, dat de gemeen
t elijke wetgever in art. 1 der Verordening, 
verbiedende het op Zondag enz. geopend hebben 
van een ,vinkel, in tegenstelling met de Zondags
wet, die ten doe! heeft, voorschriften t e geven 
t er viering van dagen aan den openbaren 
Christelijken Godsdienst t oegewijd, beoogt den 
winkeliers en hunne bedienden een voor hunne 
gezondheid noodzakelijken rustdag t e waar
borgen en daarvoor uitkiest de daarvoor nage
noeg algemeen in die gemeent e gebruikelijke 
dagen en hiermede dus dient het belang van 
een uitgebreide klasse van ingezetenen, zoo
dat genoemd art. 1 een openbaar belang en 
geen zuiver particulier belang dient en daardoor 
betreft de huishouding der Gemeente. 

Bij tijdig ingediende memorie voert de veroor
deelde twee middelen van cassatie aan, van 
welke het eerst e luidt : 

,,Schending of verkeerde toepassing van de 
artt. 1, 2, 121 en 122 Grondwet, de artt. 1 en 2 
Wet houdende Algemeene Bepalingen der 
Wetgeving van het K oninkrijk, en van de 
artt . 211, 221, 223, 246, en 247 in verband met 
de artt. 256 en 257 Sv., op grond, dat de R echt
bank heeft beslist, dat de wet van 1 Maart 
1815, Stbl. 21, houdende voorschriften ter 
vie.ring der dagen aan den openbaren Christe
lijken godsdienst toegewijd, gewijzigd bij de 
wet ten van 22 April 1864 St bl. 29 en 15 April 
1886, Stbl. 64, in Limburg, bepaaldelijk te 
H eerlen, niet van kracht is, en op grond dat, 
gesteld dat bedoelde beslissing als j uist is aan 
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te merken, dezelve gezegd moet warden niet 
met redenen, immers niet behoorlijk met rede
nen, te zijn omkleed." 

Daargelaten of door bedoeld, door de Recht
bank uitgesproken oordeel de aangehaalde 
artikelen en niet veeleer de z.g.n. Zondagswet 
zelve geschonden zouden zijn, alsmede dat 
het met redenen omkleeden van dat oordeel, 
zelf niet meer dan een rechtsgrond voor de 
beslissing, door de wet niet vereischt wordt, 
komt oak mij dit oordeel bedenkelijk voor. 

De Rechtbank zegt, dat op 1 Ma.a.rt 1815 
de Gemeente Heerlen niet behoorde tot den 
Sta.at der Nederlanden, doch nag deel uitmaakte 
van Frankrijk. Ik geloof, dat dit historisch niet 
juist is. 

Onjuist is vooreerst, dat bedoelde gemeente 
nag deel uitmaakte van Frankrijk. Nadat de 
Zuidelijke Nederlanden eerst in naam der 
Geallieerde Mogendheden door een Gouver
neur-Generaa.l wa.ren bestuurd geweest, had 
onze Souvereine Vorst daar reeds op 1 Augustus 
1814 in een proclamatie a.an de ingezetenen 
van ,,Belgien" in afwachting van de vereeni
ging met de Noordelijke provincien het bewind 
aanvaard (Journal Officiel du Gouvernement 
de la Belgique 1814 Tome II blz. 450) en - dit 
zij hier ter loops opgemerkt - oak bij besluit 
van 1 October 1914 (Journal Officiel Tome III 
blz. 205), daar een regeling van de ,,Observan
tien der Zan- en Feestdagen" ingevoerd. 

Eene andere vraag is, of de Gemeente Heer
len ooit heeft behoord tot de Vereenigde Neder
Janden, voor wier grondgebied door den Sou
vereinen Vorst de Wet van 1 Ma.art 1815 
(Stbl. 21) is gegeven, dan wel eerst tot het ach
t ereenvolgens in naam der geallieerden en 
voorloopig door onzen Vorst bestuurde ,,Bel
gien" en pas daarn -,, tot het bij proclamatie 
van 16 Ma.art 1815 (Stbl. 27) opgerichte Ko
ningrijk der Nederlanden, waarin Noord en 
Zuid vereenigd waren. In het tweede geval 
zou daar bedoelde wet niet gelden. Historisch 
staat echter - naar het mij voorkomt - vast, 
dat zoowel in theorie a.ls in praktijk die ge
meente op 1 Ma.art 1815 reeds tot de Vereenigde 
Nederlanden behoorde. Art. 53 der Grand
wet van 1814 toch bracht tot hetNederlandsche 
grondgebied o. a. ,,Braband" en bepaalde in het 
volgende artikel, dat Braband provisioneel 
bestond uit alle Landen en Steden, voorma.als 
bekend antler den naam van Generaliteits 
Landen, en uit zoodanige andere, als in lateren 
tijd verkregen en daarbij gevoegd zijn. Die 
Generaliteitslanden waren door ons in den 
tachtigjarigen oorlog veroverd. Voorzooveel 

betrof het dee! in het tegenwoordige Limburg 
gelegen, waren hun grenzen vastgesteld bij het 
Tractaat van partage van 1665. Daardoor 
behoorde aan de Republiek a .a. Staatsch
's Hertogenrade en als onderdeel daarvan oak 
Heerlen. Evenals ons geheele land zijn de 
Generaliteitslanden bij Frankrijk ingelijfd ge
weest, doch toen op 29 Ma.art 1814 de Grand
wet werd geproclameerd, waren de Franschen 
uit het grootste dee! daarvan verdreven en 
met name uit de Generaliteitslanden aan de 
Boven-Maas, destijds nag met uitzondering 
van de vesting Maa.stricht. Wei waren die 
landen nag door de Geallieerde Mogendheden 
bezet doch niettemin bevatte art. 54 der Grand
wet ten opzichte daarvan niet een ijdele groot 
spraak. Evenals hij achtereenvolgens in de 
andere f oordelijke gewesten gedaan had, had 
toch de Souvereine Vorst oak daar door het 
zenden bij besluit van 24 Januari 1814 van 
Commissarissen het bewind in handen genomen. 
Hun bestuur werd oak door de Geallieerden 
erkend op deze voorwaarde alleen, dat door 
hen geen belastingen zouden warden gemd. 
Onder meer hebben de Commissarissen in hun 
geb·ed een vrijwillige volkswapening tot stand 
gebracht, waartoe Heerlen met Voerendaal, 
Klimmen, Nieuwenhagen, Beek, Elsloo en 
Schaesberg een compagnie leverde, die reeds 
op 24 Ma.art 1814 265 man telde. Bij K. B. 
van 28 Juli 1814 (Stbl. 93), dus lang voor de 
afkondiging der Zondagswet, werd het ,,terri
toir van den Staat" verdeeld in drie genera.le 
militaire commando's, en bepaald, dat het 
Oostelijk genera.al commando zou bestaan 
uit Maa.stricht en de plaatsen Jangs de Maas 
in Braband. Die plaatsen behoorden dus 
toen reeds tot het grondgebied der Vereenigde 

ederlanden. Ik ontleen dit alles in hoofd
zaak aan de zeer gedocumenteerde artikelen 
van H. Dijserinck: Algemeen Overzicht van 
de grondvesting van het Ned. bestuur in de 
Provincie Limburg in de jaren 1814 en 1815 
en de Vrijwillige Volkswapening in Limburg in 
1814, beide in het Historisch Gedenkboek der 
herstelling van Neerlands onafhankelijkheid 
in 1813, dl. IV. 

Ik meen deze belangrijke geschiedkundige 
bijzonderheden aan Uwen Raad niet te moeten 
onthouden, doch ben overigens van oordeel, 
da.t het cassatie-middel hierdoor niet gewet
tigd wordt. Immers al geldt de z.g.n. Zondags
wet oak voor Heerlen, zij kan de toepassing 
der Verordening op de Winkelsluiting niet 
beletten, omdat - gesteld al dat in de Wet 
hetzelfde onderwerp geheel geregeld werd, dat 
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ook de Verordening bestrijkt - de door de 
Rechtbank overgenomen overweging van den 
Kantonrechter, dat de vraag, of de Verorde
ning treedt in wat als door de Wet geregeld 
Rijksbelang is, door art. 150 der Gemeentewet 
aan de beoordeeling der Rechterlijke Macht is 
onttrokken, geheel juist is, terwijl niet is be
weerd en ook niet beweerd kan worden, dat 
de Verordening eenigen inbreuk op de wet 
maakt. Zie o. a. Uw arrest van 10 Februari 
1919 (Wbl. 10395). [N. J. 1919, biz. 319, 
Red.] 

Als tweede middel van cassatie wordt aan
gevoerd : 

,,Schending of verkeerde toepassing van art. 
135 Gemeentewet en van de artt. 216, 246 en 
247 in verband met de artt. 256 en 257 Sv., 
op grond, dat de Rechtbank verbindende kracht 
heeft toegekend aan de Verordening op de 
Winkelsluiting der gemeente Heerlen van 29 
April 1920 (n°. 135), meer speciaal aan de artt. 
1, 4 en 9, niettegenstaande deze verordening 
gezegd moet worden, niet eene verordening, 
als bedoeld in art. 135 der Gemeentewet te 
zijn, hetgeen t e meer klemt, nu de verordening 
op alle winkels, behoudens enkele uitzonderin
gen van toepassing is, en nu het, blijkens art. 
1 letter a der verordening, zelfs verboden is, 
een winkel voor het publiek geopend te hebben 
op 1 Januari en 15 Augustus (0nze Lieve Vrou
we H emelvaart) en 1 November (Allerheiligen), 
van welke dagen de eerste geen Zondag, noch 
andere rustdag is, en de twee laatste specifiek 
katholieke feestdagen en dus voor de belijders 
van a.lie andere dan katholieke gezindten even
zeer als voor degenen, die geen gezindte be
lijden, hoegenaamd geen feestdagen, doch slechts 
geworie werkdagen zijn. (Heerlen is eene 
gemeente met zeer gemengde bevolking. )" 

Dit middel keert zich tevergeefs tegen 
Uwe rechtspraak, neergelegd in Uw arrest van 
24 Juni 1918 (Wbl. 10307) (N. J. 1918 biz. 
807, Red.), waarmede ik mij vereenig en waar
aan de reeds door mij weergegeven, in het 
bestreden vonnis overgenomen overweging van 
den Kantonrechter nagenoeg woordelijk is 
ontleend. Alleen hierin is eenig verschil ge
legen, dat de Heerlensche Verordening en 
bedoelde overweging ook betrekking hebben 
op andere dagen dan Zondagen, doch gesteld 
al, dat zij hierdoor in botsing kwam met art. 
135 der Gemeentewet, gelijk in het middel wordt 
beweerd, zou dit geen gewicht in de schaal 
kunnen leggen voor deze zaak, waarin bedoeld 
deel der Verordening niet is toegepast. 

Ik concludeer tot verwerping van het beroep. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Hesse ; 
Gelet op de middelen van cassatie, namens 

den requirant voorgesteld bij memorie, luidende 
(zie cone!. Adv.-Gen.); 

Gehooi:d, enz. ; 
0., dat bij het door het aangevallen vonnis 

bevestigde vonnis, met qualificatie en straf
oplegging als gemeld - overeenkomstig de 
aanklacht, bewezen is verklaard, dat de be
klaagde te Heerlen op Zondag 27 Juni 1920, 
des voormiddags circa 10.10 uur de door hem 
gehouden in perceel Emmastraat 15 gevestigde 
manufacturen-winkel voor het publiek geopend 
heeft gehad, zijnde immers alstoen aldaar nog 
pu.bliek aanwezig geweest; 

0 ., dat blijkens het bevestigde vonnis de 
beklaagde het hem telastegelegde feit heeft 
bekend, maar tot zijne verdecliging heeft aan
gevoerd: 

a. dat de verordening ·op de winkelsluiting 
onwettig is en mitsclien bindende kracht mist, 
vermits het onderwerp van deze verordening, 
bepaaldelijk hetgeen aan beklaagde is tela~te
gelegd, reeds geregeld is bij de wet van 1 Maart 
1815 (S. n°. 21) (de Zondagswet) en wel in 
art. 1 en 2 dezer wet ; 

b. dat gemelde verordening noch in het 
belang der openbare orde, zedelijkheid of 
gezondheid wordt vereischt, noch behoort tot 
de huishouding der · gemeente en dus een 
zuiver particulier en geen gemeentebelang 
regelt, zoodat de Raad niet bevoegd was een 
dergelijke verordening te maken ; 

dat de Kantonrechter deze verdediging heeft 
verworpen en de telastelegging bewezen en 
strafbaar heeft geacht; 

0., dat de Rechtbank zich met deze uit
spraak heeft vereenigd met dien verstande, 
dat zij in de wederlegging van het verweer 
deze wijziging heeft aangebracht : 

a. dat zij zich niet vereenigt met de beslis
sing, dat de verordening niet treedt in hetgeen 
van algemeen Rijks- of provinciaal belang is, 
daar de beo9rdeeling daarvan niet aan den 
rechter is opgedragen ; 

b. dat het verweer, als zoude wat aan 
beklaagde is telastegelegd reeds geregeld zijn 
bij de Zondagswet, als onjuist is a.an te merken 
,,op grond dat die wet in Limburg, bepaalde
lijk te Heerlen, niet van kracht is" ; 

0. , dat de Rechtbank deze laatste meening 
hierop doet steunen, dat de Wet is afgekondigd 
op 1 Maart 1815 in het Staatsblad van dat 
jaar onder no. 21.: 
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dat alstoen de landstreken, die de tegenwoor
dige provincie Limburg vormen, niet behoorden 
t ot den Staat der Nederlanden, waarvoor de 
Grondwet, afgekondigd door den Souvereinen 
vorst op 29 Maart 1814, van kracht was, doch 
die landstreken destijds nog deel uitmaakten 
van Frankrijk en mee~ bepaald de gemeente 
Heerlen behoorde tot het Fransche Departe
ment de la Meuse Inferieure ; 

dat voorts die wet noch bij een latere wet, 
noch gedurende den tijd voorafgaande aan de 
Grondwet van 1815 toen die gebieden voor
loopig in bezit waren genomen door den Sou
vereinen Vorst, door dezen in genoemde land
streken is ingevoerd ; 

0 ., omtrent het eerste tegen het vonnis der 
Rechtbank aangevoerde middel van cassatie : 

dat de grief, dat de beslissing omtrent het 
niet van kracht zijn van de Zondagswet in 
Limburg, bepaaldelijk te Heerlen, niet met 
redenen zou zijn omkleed, feitelijken grondslag 
mist, maar ware het anders, het met redenen 
omkleeden van een rechtsgrond, waarvan hier 
alleen sprake is, oak niet door de wet wordt 
geeischt; 

6., dat de vraag of de Zondagswet te Heerlen 
geldt, niet behoeft te warden onderzocht, 
daar oak bij onjuistheid van de beslissing der 
Rechtbank dienaangaande desniettemin het 
middel toch niet kan opgaan ; 

dat artikel 1 der Verordening voor zoover 
hier van belang, luidt : 

,,Het is verboden een winkel voor het publiek 
geopend te hebben: 

a. op Zondag, 1 Januari, Hemelvaartsdag, 
15 Augustus, 1 November en 25 December 
enz.''; 

dat dit voorschrift niet in strijd is met 
de bepa!ingen der Zondagswet ; bepaaldelijk 
niet met art. 2, dat onder meer verbiedt, dat 
kooplieden en winkeliers hunne waren uit
stallen of met open deuren verkoopen, doch 
en.kel deze laatste bepaling aanvult, waartoe 
d e gemeentelijke wetgeve r in het a lgemeen 
bevoegd is, terwijl de vraag of de verordening 
is getreden in hetgeen van algemeen Rijks of 
Provinciaal belang is, niet staat ter beslissing 
van den rechter ; 

0., ten aanzien van het tweede middel : 
dat, gelijk · oak de Kantonrechter reeds heeft 

geoordeeld, het in het genoemde voorschrift 
neergelegde verbod kennelijk beoogt, den win
kelier en hunne bedienden een voor hunne 
gezondheid noodzakelijken rustdag te waar
borgen, waarvoor, zooals deze rechter feitelijk 
beslist, de B,aad de daarvoor nagenoeg alge-

meen in de gemeente gebruikelijke dagen heeft 
uitgekozen ; 

dat de Raad der gemeente Heerlen a.ls strek
kende de verordening in het belang der open
bare gezondheid van een bepaalde klasse van. 
ingezetenen, en alzoo betreffende de huishou
ding der gemeente, daardoor de grenzen van 
de hem bij art. 135 derGemeentewettoegekende, 
bevoegdheid niet heeft overschreden ; 

0., dat geen der middelen mitsdien tot cas
satie kan leiden ; 

Verwerpt het beroep. (N. J .) 

21 Maart 1921. ARREST van den Hoogen Raad. 
De wetgevende bevoegdheid door de· 

Visscherijwet aan de Kroon toegekend. 
betreft alleen de ,, visscherij" in den zin 
van het gewone spraakgebruik, zoodat 
de Kroon in het algemeen niet bevoegd is 
bij Alg, Maatr. van Bestuur door straf. 
fen te handhaven regels te geven betref
fende den verkoop en verzending van. 
visch (i. c. oesters). 

Art. 22 van het Zeeuwsche Stroomen
visscherijreglement mist derhalve verbin-• 
dende kracht. 

(Anders Ooncl. 0. M.) 

(Visscherijwet art. 15 Zeeuwsche Stroomen
Visscherijreglement art. 22.) 

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

Raden : Mrs. A. J. L. Nijpels, H. Hesse, 
H. M. A. Savelberg en B. Ort. 

De Officier van Justitie bij de Arr.-Rechtbank 
te Middelburg, requirant van cassatie tegen een. 
vonnis dier Rechtbank van den twaalfden 
November 1920 (N. J. 1921 bladz. 27, Red.} 
waarbij in hooger beroep, met vernietiging 
van een vonnis van den Kantonrechter te 
Goes van 27 September 1920, J. v. d. V. Jzn. 
werd ontslagen van alle rechtsvervolging ; 

Conclusie van den Advocaa t-Generaal Mr. 
Tak. 

In art. 15 der Visscherijwet wordt geleerd, 
dat bij algemeenen maatregel van bestuur 
bepalingen zullen warden vastgesteld tot rege
ling van de kustvisscherij en tevens, dat bij 
gelijken maatregel voorschriften kunnen warden 
gegeven voor de regeling van de visscherij in 
een gedeelte der Zuidhollandsche en Zeeuwsche 
stroomen, welke afwijken van die in de wet 
zelf opgenoemd. 

Als gevolg hiervan werd aan het K. B. van 
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26 Juni 1911 (S. 164), het Reglement voor de weerstand te stevigen, wat hij meende niet 
visscherij in de Zeeuwsche stroomen gehecht, beter te kunnen doen dan door eendrachtelijke 
waarvan art. 22, geplaatst in § 3 als opschrift I samenwerking van alien wettelijk te bev. orderen 
dragend ,,Van de regeling der visscherij" - en gelijkmatige distributie der inkomende 
dus kennelijk steunende op art. 15 sub 1° der orders in de hand te werken. -
Visscherijwet - na herziening bij K. B. van Op vermoeden nu van overtreding van het 
26 Maart 1920 (S. 126), thans luidt: ,,Het is zooeven genoemd artikel 22, hetwelk in art. 39 
verboden oesters uit de Zeeuwsche stroomen van het Reglement voor de visscherij in de 
afkomstig en voor de consumptie bestemd, te Zeeuwsche stroomen beschermd wordt door be· 
verzenden of af t e leveren, tenzij v<;>orzien van : dreiging met hechtenis of geldboete, stond de 

a. een certificaat van onbesmetheid, afgegeven gerequireerde voor het Kantongerecht te Goes 
door het bestuur ; terecht ter zake : 

b. eene volgens een door onzen Minister vast ,,dat hij op den 27 Augustus 1920 des namid-
te stellen formulier opgemaakte verklaring, dags te omstreeks zes ure te Y erseke heeft 
inhoudende, dat de verzending of af!evering afgeleverd aan den binnenclijkschen oesterput 
geschiedt door eene door onzen Minister aan te n°. 13 en we! op dat gedeelte in huur bij hem, 
wijzen cooperatieve vereeniging, welke ver- bclk!aagd.,, aan A. R oute Yerseke, een vijftigtal 
plicht is ook de oesters van niet-leden te ver- Zeeuwsche oesters, afkomstig uit de Zeeuwsche 
zenden en af te leveren, voor zoover wordt stroomen en voor de consumptie bestemd, 
voldaan aan de voor de leden met betrekking tot zonder dat hij, beklaagde, voorzien was van 
de sorteering, de prijzen en het voor den ver- een certificaat van onbesmetheid A, afgegeven 
koop toegelaten gedeelte van den voorraad door het bestuur der visscherij op de Zeeuwsche 
vastgestelde voorwaarden". stroomen, noch van eene verklaring opgemaakt 

Het voorschrift dankt waarschijnlijk zijn volgens het door den Minister van Landbouw, 
ontstaan aan tweeerlei oorzaak. Dat sub a Nijverheid en Handel vastgesteld formulier, 
immers dagteekent duidelijk uit den tijd, toen inhoudende, dat de af!evering geschiedde door 
de oestervisscherij in de knel raakte, doorclien de cooperatieve vereeniging ,,Centraal Oester
zich bij enkele consumenten gevallen van bureau te Yerseke", daartoe door genoemden 
dezelfde besmettelijke ziekte voordeden, en Minister aangewezen voor de levering of ver
was dus bedoeld als maatregel ter bevordering zending van gemelde oesters, bij cliens beschik
van den afzet en t er bestrijding van onwelle- king van 27 Juli 1920, n°. 6809, afgekoncligd 
vende concurentie, terwijl dat sub b, hetwelk in de Staatscourant van 27 Juli 1920, n°. 144, 
krachtens het Koninklijk Besluit van 11 Angus- en in werking getreden op den 15 Augustus 
tus 1920, (S. 697), op 15 Augustus jl. in wer- 1920". 
king trad, nadat de Minister van Landbouw, Bij vonnis van 27 September j.l. W. 10649, 
Nijverheid en Handel in de Staatscourant van verklaarde de Kantonrechter dit feit wettig 
27 Juli 1920, n°. 144, het voorgeschreven formu- en overtuigend bewezen, doch niet strafbaar, 
ier had aangegeven en de cooperatieve ver- daarbij vooral nadruk leggend op de onwettig
eeniging ,,Centraal Oesterbureau te Yerseke" heid van het voorschrift van art. 22 sub b 
als verzender of af!everaar aangewezen, een van het Scheldereglement, dat hij eene wille
gevolg is van den wereldoorlog, clie Duitschland keurige bepaling noemt, die het ,,eigendoms
ruineerde, zoodat het zijne grenzen sloot voor recht" en de vrijheid van het bedrijf aantast. 
oesters en die van Rusland een wrak maakte, Zoo gortig heeft de Minister het naar het 
waarmede men geen handelsrelatie durfde oordeel van de Arr.-Rechtbank te Middelburg 
aanknoopen, ongeacht nog de verminderde blijkbaar niet gemaakt, althans zij zwijgt over 
koopkracht der overige naties, clie allereerst de argumenten van den Goesschen rechter en 
leidde tot het zich spenen van lekkernijen, zet zich, na vernietiging van cliens uitspraak 
waarvan de voedingswaarde gering wordt en bewezenverklaring der naakte feiten, ter 
geschat. beantwoorcling van deze simpele vraag, of het 

Dat hierdoor de oestercultuur zooal niet met voorwaarden stellen voor de verzending en 
ondergang, dan toch ongetwijfeld met ernstig af!evering van Zeeuwsche consumptieoesters 
verlies werd bedreigd, la.at zich gemakkelijk kan worden geacht te behooren tot de ,,regeling 
denken en de deze ramp voorziende Minister der visscherij". 
van Landbouw, Nijverheid en Handel was er Ook zij komt in hare beslissing van 12 Novem
derhalve op uit haar, kon hetzijn, tevoorkomen, her j .l. W. 10649 (N. J. 1921 biz. 27, R ed.), 
in ieder geval dragelijk t e maken door den tot eene ontkenning en ontslag van rechts • 
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vervolging, daarbij steun zoekend allereerst 
in de etymologie en vervolgens in de Visscherij -
wet, die in de artt. 1 lid lb en 2 j0 • 3 lid 1 
omschrijvingen geeft, welke haar huiverig 
maken tot veroordeeling te besluiten, terwijl 
zij ten slotte enkele opmerkingen plaatst, 
die aan de hand der Visscherijwet tegen hare 
meening zouden kunnen worden aangevoerd. 

Die opvatt:ing wordt door hot Openbaar 
Minist erie, dat terecht in deze belangrijke 
materie de opinie van Uwen Raad wil vememen, 
al heeft het ook in de beide feitelijke instanties 
op niet strafbaarheid aangestuurd, met het 
navolgend cassatiemiddel begroet : ,,Schending 
van art. 15 lid 1 der Visscherijwet en van de 
artt. 216, 247 en 257 Sv. ;" · 

Zooals ik reeds aanstipte, grondt de verdedi
ging der onwettigheid van art. 22 zich in de 
eerste plaats op de woordvorsching. Art. 16 
der Visscherijwet geeft aan het uitvoerend 
gezag de bevoegdheid bepalingen vast te stellen 
t ot regeling der kustvisscherij en wanneer men 
de beteekenis naslaat, zoo betoogt zij, van 
,,visscherij" in welk woordenboek ook, is zij 
gelijkwaardig aan ,,het visschen", waaronder in 
geen geval verzending ·en aflevering van visch 
is te verstaan. 

En vervolgens grijpt zij naar de Visscherijwet, 
vindt in art. 1 lid 1 sub b, dat ,.kustvisscherij" 
is : ,,het visschen o.a. in de Zeeuwsche stroomen , 
en in art. 2, dat onder ,, visschen" is te ver
staan : ,,het te water brengen, hebben, lichten 
of ophalen van vischnetten, korven of andere 
vischtuigen, het bezigen van eenig middel om 
visch te vangen of te dooden, alsmede het 
uitzaaien van oesters of mosselen" en meent 
dan, wanneer zij deze begrippen als blokken 
uit een bouwdoos in elkaar past, te mogen 
vaststellen, dat de maatregel van bestuur 
enkel bepalingen mag behelzen, die betrekking 
hebben op ,,visschen", zooals dit wettelijk is 
omlijnd. 

Deze beweringen schijnen mij aanvechtbaar. 
In het oorspronkelijk Ontwerp Oyens, 

waarin de k ustvisscherij niet was opgenomen 
en dat zich uitsluitend bezig hield met de 
regeling der Zee- en Zoetwatervisscherij , 
wordt in de omschrijving dier begrippen niet 
gesproken van ,,het visschen", doch van de 
,,visscherij" . Op aandrang van de Tweede 
Kamer en bedoeld als codificatie vinden we 
voor het eerst in het Ontwerp Veegens tevens 
de hoofdlijnen der voorziening betreffende de 
kustvisscherij en daamaast nog dit verschil 
met het Ontwerp Oyens, dat in de definities 
der soorten van visscherij niet !anger ge-

sproken wordt van ,,de visscherij" maar van 
,,het visschen". K ennelijk echter is aan deze 
verandering van terminologie geen andere 
beteekenis te hechten dan die van verfraaiing, 
want in de considerans zegt de wetgever zelf, 
dat hij het wenschelijk acht nieuwe bepalingen 
tot regeling niet van het visschen, maar der 
visscherijen vast te stellen, terwijl bij de de-· 
batten nimmer gebleken is, dat de vervanging 
van ,,visscherij" door ,,het visschen" eene 
wijziging van systeem beoogde. 

Bovendien toont het Regeeringsantwoord 
(Bijl. Hand. II• Kamer 1906- 1907, 19, biz. 11) 
duidelijk aan, dat de Minister met ,,regeling 
van de k ustvisscherij" in art. 15 der Visscherij 
wet hetzelfde zeggen wilde als met ,,tot regeling 
der visscherij in het algemeen" van art. 9 der 
Wet van 21 Juni 1881 (S. 76,) waarop eertijds 
het Zeeuwsche stroomenreglement steunde. 
(Vgl. Hand. IIe Kamer 1907- 1908, biz. 1770). 

Nu heeft, naar ik meen, het begrip ,, visscherij" 
en ook ,,het visschen" een dubbel aangezicht en 
vertoont het tweeerlei karakter naar mate 
van den hoek, waaruit het belicht wordt. 

Beperkt opgevat duidt het op de daad van 
visschen en voor hen, die dat standpunt te 
benauwd vinden en van oordeel zij n, dat het 
visschen en de visscherij ook eene oeconomische 
zijde heeft, is het identisch met ,,visscherij
bedrijf". 

De vraag dient derhalve beantwoord, welke 
zijde 'de wetgever heeft gekozen, toen hij zich 
onledig hield met het zinnen op voorschriften. 

Ik kom tot de slotsom, dat zijn ondernemen 
breederen grondslag heeft dan de K antonrechter 
en de Rechtbank meenen en dat hij het vissche
rijbedrijf heeft willen dienen zoowel in den 
vischstand als in den handel, dus in alle gele
dingen. Teekenend zeide Minister Talma dit 
in de zitting der Eerste Kamer van 30 Septem 
ber 1908 (Hand., biz. 25), toen hij Mr. R a husen 
tegenwierp ,,Waarvoor wordt gevischt ? Er 
wordt gevischt voor het brood. Met andere 
woorden : het resultaat van onze visscherij 
hangt voor een goed deel af van de markt" . 

De strekking der wet was dus we! het bedrijf 
te bevorderen of, wanneer ik andermaal het 
woord aan Minister Talma zelf geven mag, 
(Hand. Ile Kamer 1907- 1908, biz. 1617) : 
,,Het wetsontwerp, indien het aangenomen is, 
is te beschouwen eenerzijds als een uiting van 
de zijde cler Wetgevende Macht van de be
geerte, van den goeden wil, om iets te doen ten 
bate van dat groote belang, hetwelk wij de 
visscherij noemen. Het gaat hier om de van 
alle zijden noodzakelijk geachte, door niemand 
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in twijfel getrokken noodzakelijkheid om van 
Staatswege iets te doen in het belang van de 
regeling der visscherij". 

Maar behalve door woorden heeft de wetgever 
ook door daden zijn wil kenbaar gemaakt. 
Ik zeide reeds, dat hij naar luid van de con
siderans der wet de ,,visscherij" wilde regelen· 
De hoofdlijnen dier regeling hebben wij mits
dien in de wet te zoeken en ieder harer 
bepaling is derhalve een zuiver voorbeeld van 
zoodanige voorziening. 

Nemen we nu de artt. 10 en 23 dan valt het 
aanstonds op, dat in het eerste de mogelijke 
keuring van gekaakte haring wordt vastgelegd 
en het andere eene reeks van bepalingen bevat, 
die evenmin als de gekaakte haring met de 
visscherij in de beperk-te beteekenis genomen, 
iets te maken hebben, maar uitsluitend slaan 
op de oeconomie van het bedrijf. 

Toch zijn beide proeven eener regeling 
,,van dat groote belang" - ik citeer wederom 
Minister Talma t . a. p." hetwelk wij de vis
scherij noemen". 

En naast die voorschriften mag ik nog wijzen, 
behalve op de bescherming van de onder
maatsche visch, die de Regeering zonder tegen
spra.ak der Kamer meende te mogen ter hand 
nemen, niet door • het vangen daarvan te 
verbieden, of bepalingen te maken omtrent 
afmeting en de mazen der netten, maar door 
verbod van aanvoer en verkoop (Bij l. Hand. 
IIe Kamer 1906-1907, 19, biz. 11), op de rege
lingvanhetvisscherijtoezicht in den algemeenen 
maa.tregel van bestuur, waartegen niemand 
zich verzette, ofschoon dit volgens de Recht
bank geen zuivere ,,visscherij" is en de Minister 
zijn voornemen daartoe niet verheelde blijkens 
zijne mededeeling in de zitting der Tweede 
Kamer van 5 Mei 1908. 

Was eenerzijds het wetsontwerp eene be
geerto om iets te doen in het belang der vis
scherij, anderzijds schilderde Minister Talma 
het (Hand. Ile Kamer 1907-1908, biz. 1617) 
als eene ,, verklaring van onmacht om langs 
wetgevenden weg de regeling der visscherij tot 
stand te brengen". Het wilde !outer de 
hoofdlijnen brengen, waarlangs de uitvoerende 
macht zich zou hebben te bewegen ter beharti
ging van de visscherijbelangen, terwijl die 
belangen zelf zouden moeten geopenbaard door 
de organisaties der visschers en getoetst aan 
wetenschappelijke en andere gegevens. En 
juist, omdat op dit punt nog zoo weinig posi-

1 tiefs bekend was, verdienden algemeene maat
regelen van bestuur voorkeur, daar de wetge- I 
vende weg bij een wet veel !anger is dan bij I 

een Koninklijk Besluit (Mr. Regout in Hand. 
IIe Kamer 1907-1908, biz. 1609)". 

Maa:r ook voor de toetsing van de voorschrif
ten van zulk een maatregel mag enkel als maat
staf worden aangelegd, of zij eene regeling der 
kustvisscherij inhouden, m.a. w. of zij het 
kustvisscherijbedrijf regelen en of zij strekken
Minister Talma zelf geeft dit criterium - ,,ten 
bate van dat groote belang, hetwelk wij de 
visscherij noemen". 

Laat ik uit dien hoek het licht op de ge
wraakte bepaling van art. 22 van het Regle
ment voor de visscherij in de Zeeuwsche stroo
men vallen, dat op denzelfden bodem leeft 
als zijn voorganger (Hand. IIe Kamer 1907-
1908, biz. 1770), dan stemt dit onverdeeld 
tot ondersteuning van het cassatieberoep. 

Het certificaat van onbesmetheid - analoog 
aan het keuringscertificaat voor gekaakte 
haring - kan strekken tot verhooging van den 
afzet en dus door vermeerdering van vraag tot 
verbetering van prijzen, en de verklaring als 
in b van art. 22 omschreven, tot meer loonende 
vangst, iri dier voege, dat die bepaling het 
kunnen bedingen van betere verkoopsvoor
waarden beoogt en wil behoeden voor ruYne. 

Zoo kunnen dus beide maatregelen ,,het 
belang van de visschersbevolking" dienen, 
dat volgens den Minister (Hand. IIe Kamer 
1907-1908, biz. 1618) de eenige richtsnoer 
zijn mag voor de uitvoerende macht ter vol• 
tooiing harer wetgevende taak krachtens art. 15 
der Visscherijwe.t, daar alleen ,,op die wijze eene 
regeling kan worden verkregen, welke aan de 
beboefte beantwoordt". (Hand. Ile Kamer 
1907-1908, biz. 1618). 

Mij dunkt, ik boor ietwat schamper de 
opmerking, dat de bloemlezing uit de discus
sies met zorg gekozen is, maar dat mijne proeve 
van wetsinterpretatie strijdt met de duidelijke 
woorden der wet, De consekwentie biervan 
zou dan zijn, dat de betoogen van Minister 
Talma in jure constituendo voile aandacbt 
verdienen, docb dat zij diens ambtsopvolgers 
nimmer hadden mogen verlokken tot bet 
uitvaardigen der bepalingen van art. 22 van 
bet Zeeuwscbe stroomen-visscherijreglement, 
daar zij niet steunt op art. 15 der Visscberij
wet. 

Zij die zoo denken hebben in ieder geval den 
wetgever te verdedigen tegen dezen aanval, 
dat hij duidelijk in de artt. 10 en 23 der Vis
scberijwet voorschriften geeft, die, naar zij 
eerlijk erkennen en toegeven, met ,,visschen" 
geen verband houden. Zij verklaren ze even
wel uit bet hoogbeidsrecht des wetgevers, 
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die geen controle te vreezen heeft en dus 
regelend mag optreden, al gaat ook een onder
werp buiten de grenzen der t aak, die hij zich 
vooraf stelde. 

Ik ducht de gemaakte opmerking allerminst 
en ik maak mij sterk te kunnen bewijzen, dat 
ik de woorden der wet aan mijne zijde heh 
en dat op die woorden geheel de bedoeling 
past van Minister Talma, zooals ik die uit de 
stukken heh opgespoord. 

Slaag ik in dit betoog, dat behoeft de verkla
ring der artt. 10 en 23 der Visscherijwet niet 
!anger gymnastische behendigheid, maar sluit 
zij als een bus op het door mij te ontwikkelen 
systeem. 

Ik ontvouwde in den aanvang het stelsel 
van den Kantonre~hter en der Rechtbank, 
dat ook door den gerequireerde wordt onder
schreven. 

Volgens art. 1 verstaat de Visscherijwet 
onder ,,kustvisscherij" o.a. het visschen in de 
Zeeuwsche stroomen en naar luid van art. 2 
onder.,,visschen" het te water brengen, hebben, 
lichten of ophalen van vischnetten, korven of 
andere vischtuigen, het bezigen van eenig 
middel om visch te vangen of te dooden, 
alsmede het uitzaaien van oesters of mosselen. 
In den zin der artt. 1 en 2 der Visscherijwet 
beteekent ,,regeling der visscherij" dus : ,,Rege
ling van het te water brengen, hebben, lichten 
of ophalen van vischnetten, korven of andere 
vischtuigen, het bezigen van eenig middel om 
visch te vangen of te dooden, alsmede het 
uitzaaien van oesters of mosselen", waarom 
de ondernomen beperking van het vervoer en 
de a flevering van oesters onwettig is en de 
verordenende maatregel niet verbindend. 

Men zou zoo oppervlakkig zeggen, dat bier 
geen speld tusschen te krijgen is en het geheele 
betoog hermetisch in elkaar past. 

Mag ik Uwen Raad eerbiedig verzoeken de 
voorschriften nog eens nauwkeurig aan te zien 
en de navolgende bedenkingen mijnerzijds te 
willen overwegen. 

In het Ontwerp Oyens stond in de definitie 
van art. 1 de Zee- en Zoetwatervisscherij niet 
omschreven als ,,het visschen", maar als ,,de 
visscherij". Was die omschrijving behouden, 
dan zouden we alien ongetwijfeld eenstemmig 
zijn in de waardeering van het voorschrift van 
art. 22, omdat het begrip ,,de visscherij" 
veroorlooft ook op de oeconomische zijde 
van het vraagstuk te letten en de inductie 
van de omlijning van art. 2 van ,, visschen" als 
van zelf achterwege blijven moet. 

H et Ontwerp Veegens bracht hierin wijziging. 

Met de opname der kustvisscherij volgde 
verandering der definitie van Zee-, Kust- en 
Binnenvisscherij in ,,het visschen" en hiermede 
werd de grondslag gelegd voor het onderhavig 
proces. 

Toch herbergt dit verschil in t erminologie 
geen verkapte bedoeling. Minister Talma 
immers - ik vermeldde dit reeds - ver
klaa.rde de woorden van art. 15 der Visscherij
wet ,,regeling van de kustvisscherij" identisch 
met ,,regeling der visscherij" van art. 9 der 
wet van 21 Juni 1881, (S. 76), op welk voor
schrift eertijds het Zeeuwsche stroomen-vis
scherijreglement was gebaseerd, en niemand 
zou eene beperkte uitlegging van laa.tstge
noemde bepa.ling hebben durven voorsta.an. 
Bovendien is de wijziging stilzwijgend voltrok
ken en wordt zij nergens gemotiveerd. 

Waara.an moet nu de chaotische verwarring 
worden toegeschreven, die voor den wetgever 
het hoogheidsrecht opeischt ter verdediging 
van enkele voorschriften welke buiten diens 
vooraf omlijnde taak heeten te vallen ? 

Met bescheidenheid antwoord ik : aan ver
keerd lezen. 

Art. 2 der Visscherijwet omschrijft wat ,,vis
schen" is, dit is niet te ontkennen. Maar 
dit ,, visschen" ma.g niet gebruikt worden ter 
interpretatie van a1t. 1, omdat daarin niet 
gesproken wordt van ,,visschen", ma.ar van 
,,het visschen". Met andere woorden: in 
art. 1 wordt ,, visschen" ge bruikt als zelfstandig 
naa.mwoord en in art. 2 als werkwoord. 

T usschen beide begrippen gaapt eene breede 
kloof. ,,Het visschen" is synoniem met ,,de 
visscherij. (Zie o.m. van Dalen i. v. visscherij), 
terwijl ,,visschen" als werkwoord enkel luistert 
naar de daarvan in art. 2 der Visscherijwet 
gegeven wettelijke omschrijving. 

Zoo is, naar ik meen, het geheele misversta.nd 
te verklaren en op te lossen en schuilt de fout 
daarin, dat men twee heterogene zaken dooreen 
mengt en verward heeft, die streng gescheiden. 
bchooren te blijven. 

Aanvaardt Uw Raad dit standpunt, dan 
wordt alles klaar en duidelijk. De wetgever 
wordt gerehabiliteerd, omdat de a1tikelen 
10 en 23 der Visscherijwet niet !anger vallen 
buiten de grenzen zijner gewilde bemoeilng 
en tevens wordt het ons helder, waa.rom de 
bewindslieden van voorheen en thans de re
geling der verzending en aflevering van oesters 
aandurfden. 

,,Het visschen" toch is ,,de visscherij" en 
,,de visscherij" dat groote belang, waa.rvan 
Minister Talma. spra.k. En waar nu het 



365 21 MA ART. 1921 

.resultaat van de visscherij voor een groot dee! I Zou Minister Talma zich niet verwonderen 
afhangt van de markt (Minister Talma in de indien hij zag, hoe dit ,,groote belang", na. 
Vergadering der Eerste Kamer van 30 Septem- I verwerping van het amendement, thans enkel 
ber 1908), is elk pogen vau het uitvoerend geza.g gezocht wordt in het opha.len van netten, 
om die markt ten goede te beinvloeden ,,eene korven en andere vischtuigen , a.lsmede in het 
regeling der visscherij" steunend op art. 15 uitzaaien van oesters of mosselen ? 
der Visscherijwet en volkomen rechtsgeldig. Tot besluit nog een paar bezwaren, die men 

Zoo verdient derhalve ook de bepaling van tegen art. 22 heeft aangevoerd. 
art. 22 van het Zeeuwsche stroomen-visscherij- Het minst gewichtig )liervan is wel de be
reglement. a ls proeve van zulk een pogen, te weerde aantasting van het eigendomsrecht 
worden gehandhaafd door toepassing der op en de vrijheid van bedrijf. Het voorschrift 
overtreding daarvan in art. 39 gestelde straf. van art. 22 toch is een maatregel van uitvoering, 

Ten slotte nog eene enkele opmerking na kennelijk gebaseerd op art. 15 alinea 1 der 
mijne, naar ik meen, geslaagde bewijsvoering Visscherijwet, en waar die bepaling het recht 
van zooeven, dat de artt. 1 en 2 der Visscherij - tot regeling van de visscherij geeft, steunt zoo 
wet los van elkaar staan en dat ,,het visschen" noodig op haar en dus op de wet de beperking 
in zijne. natuurlijke beteekenis moet worden van den eigendom, evenals die der bedrijfs
genomen, ,,Visschen" daarentegen een rechts- vrijheid, waardoor derhalve nimmer a.rt . 625 
begrip is, omlijnd om er de poging in te begrijpen van het Burgerlijk Wetboek kan geschonden 
waarom overal wa.ar dit begrip als werkwoord zijn. 
wordt gebruikt, daarvoor moet worden gelezen Daarnaast heeft men er op gewezen, dat 
de in art. 2 der Visscherijwet gegeven om- art. 22 slechts een certificaat van onbesmetheid 
schrijving. kent, hetwelk de praktijk zou vervormd hebben 

Art. 15 der Visscherijwet is niet zonder moeite tot twee, namelijk : letter A en B. 
gebaard. Reeds tijdens de algemeene beraad- Mij dunkt echter, dat deze opmerking hierop 
sla.gingen waren er vrijwat leden van de Tweede moet afstuiten, dat het bestuur der visscherijen, 
Kamer (Hand. IIe Kamer 1907- 1908, biz. belast met de afgifte van het certificaat van 
1607 vlg.), die zicrh niet konden vereenigen onbesmetheid, krachtens deze opdracht be
met de buitengewoon groote macht, die het voegd is te bepalen tot waar telkens een uit te 
aan het uitvoerend gezag toekende, dat feitelijk reiken bewijs geldig zal zijn, ten einde aldus het 
tot wetgever werd bevorderd. voorschrift het best aan zijn doe! te doen beant-

Dit verschil vond zijn cultimatiepunt in het woorden. Dat nu de a.chtereenvolgens af te 
a.mendement Borgesius in zijne varieerende geven certificaten in A en B onderscheiden 
edities, (t. a. p., biz. 1757 vlg.), dat den inhoud worden, elk ter dekking van verschillende 
van den algemeenen maatregel van bestuur trajecten en leveringen, schijnt mij volkomen 
in hoofdtrekken aangaf zonder zich te storen geoorloofd en nooit een argument tegen de 
aan de grenzen door art. 2 der Visscherijwet wettigheid van het artikel. 
getrokken. og wordt er over geklaagd, dat art. 22a in 

Minister Talma meende het niet te mogen ieder geval te ver gaat en ook van toepassing 
a.anvaarden. H ij wilde niet gebonden zijn door zijn zou tusschen den detaillist en den consu
eene stroeve wetsbepaling, waarin bijna geen ment. 
beweging te krijgen is, maar verkoos den alge- Inderdaad luidt het voorschrift algemeen. 
meenen maatregel van bestuur, die, lenig en Maar gaat het daarom te ver ? Ik kan het 
soepel, gemakkelijk voor verandering vatbaar niet inzien. Ook in die phase immers ka.n de 
is. oestercultuur gebaat worden en dus de kust-

Wat in dien maatregel moest staan, wist visscherij, daar de consument in het certificaat 
hij in zijne verklaring van onmacht zelf nog van onbesmetheid eene soort van garantie 
niet. In ieder geval de vertegenwoordiging - vindt tegen infectie, waarvan toeneming van 
die toch we! niet onder ,,visschen" zal vallen - vraag en meer loonende prijzen het gevolg 
(t. a. p., biz. 1770), maar overigens zou dit kunnen zijn. 
a.fhangen van de van de visschers te verkrijgen Eindelijk stip ik aan, dat ik mij steeds ge
gegevens, getoetst aan wetenschappelijk onder- steld heb op het standpunt, gelijk dit door de 
zoek. Dit echter stond vast, dat de bepalingen Rechtbank is ingenomen, dat het geheele 
zouden strekken tot regeling van dat groote samenstel van art. 22 er op wijst, dat het op 
belang, hetwelk wij de visscherij noemen, art. 15 lid -1 der Visscherijwet steunt, waarom 
(t. a . p., biz. 1617)_- ik beschouwingen over art. 15 alinea 2 dier 
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Wet heb meenen te mogen voorbij gaan, als . bij algem enen maatregel van bestuur bepalin
oogenblikkelijk niet ter zake doende en daar- I gen wor n vastgesteld tot regeling der Kust
om waardeloos. · , vis cherij doch deze opvatting noch door de 

Ik concludeer mitsdien tot vernietiging van 
de bestreden beslissing, enkel voorzoover het 
daarbij a.ls bewezen aangenomen feit niet straf. 
baar is geoordeeld en gerequireerde is ontslagen 
van alle rechtsvervolging, en voorts, dat Uw 
Raad, ten principale rechtdoende, het bewezene 
zal q ualificeeren als : oesters uit de Zeeuwscbe 
Stroomen afkomstig en voor de consumptie 
bestemd afleveren zonder voorzien te zijn van : 

a. een certificaat van onbesmetheid, afgege
ven door het bestuur ; 

b. eene volgens een door den Minister van 
Landbouw, ijverheid en Handel vastgesteld 
formulier opgemaakte verklaring, inhoudende 
dat de aflevering geschiedt door een door 
genoemden Minister aangewezen cooperatieve 
vereeniging", en deswege gerequireerde ver
oordeelen, met toepassing van de artt. 22, 39 
en 44 van het Zeeuwsche stroomen-visscherij 
reglement, 15 der Visscherijwet, 23, 57, 62, 
91 Sr. in twee geldboeten van f 10 iedere, 
bij wanbetaling te vervangen door eene hechte
nisstraf van tien dagen voor elke boete. 

De Hoage Raad, enz. ; 

Geboord het verslag van den Raadsheer 
Ort; 

Gelet op het middel van cassatie, door den 
requirant voorgesteld bij memorie, luidende. 
(Zie concl. Adv. Gen.); 

Gehoord enz. ; 
0., dat a.an de beklaagde, thans gerequi

reerde, bij inleidende dagvaarding is telaste
gelegd, enz. (zie Concl. Adv.-Gen.) ; 

dat de Rechtbank in hooger beroep het telas
tegelegde, alsmede beklaagdes schuld daaraan, 
wettig en overtuigend bewezen verklaarde, 
doch hem te dier zake heeft ontslagen van alle 
rechtsvervolging ; 

dat deze uitspra.ak berust op de navolgende 
gronden: 

dat de bepaling van art. 22 van het Zeeuwsche 
Stroomenvisscherijreglement, waarvan de over
treding, aan den beklaagde telastegelegd, bij 
art. 39 van dat reglement met straf is bedreigd, 
verbindende kraoht mist, als niet steunende op 
de wet; 

dat de Kroon kenlijk meent hare bevoegdheid 
tot het ma.ken van deze bepaling, waarbij de 
voorwaarden worden gesteld voor de verzen
ding en aflevering van Zeeuwscbe consumptie
oesters, te kunnen ontleenen aan art. 15, 
eerste lid der Visscherijwet, kraohtens hetwelk 

taalkun ge beteekenis van het woord ,,Vis
scherij", noch door de begripsbepalingen die 
de Viss herijwet zelve daaraan in hare artt. 1 
lid b en j0 • 3, lid 1, geeft, wordt toegelaten, 
zijnde t eh we! de wetgever vrij zijne zorg 
uit te br iden boven hetgeen daartoe ingevolge 

begripsbepalingen, den titel der wet 
nsiderans behoort, doch de Kroon, 

waar zij door straf te handhaven bepalingen 
geeft, zi h a.an de haar bevoegdmakende wets -
bepalin heeft te houden ; 

dat d wetgever dan ook blijkbaar zich bewust 
was reg lingen te geven van onderwerpen, die 
niet on er visscherij waren te begrijpen, daar 
hij toe anders bad kunnen volstaan met de 
regeling der kustvisscherij aan den bij art. 
15, eers lid, bedoelden algemeenen maatregel 
van be tuur over te la.ten, zonder, gelijk bij 
art. 11 bijzondere onderwerpen ter verdere 

naar zulken maatregel te verwijzen ; 
ze gedachtengarig ook in dit Reglement 
g kwam, waar toch bij § 1 op grand van 
2de lid der Visscherijwet eene regeling 

der co enten wordt gegeven, afwijkende van 
art. 12 dier wet, terwijl in § ·2 van letterteekens 

ers sprake is, tot welker regeling de 
eid aan art. 11 der wet is ontleend, 

waarn de eigerilijke regeling der visscherij in 
§ 3 wo dt behandeld, zijnde, dus blijkbaar ook 
naar b t inzicht der Kroon, niet elk onderwerp 
dat in de Visscherijwet ter sprake komt, tot 
,,de r eling der Visscberij" te brengen ; 

0., dat ter ondersteuning van het tegen 
deze tspraak voorgesteld middel van cassatie 
wordt aangevoerd, dat aan de woorden ,,rege
ling v n de Kustvisscherij" in art. 15, le lid 
der isscherijwet niet de daaraan door de 
Recht ank toegekende beperkte beteekenis 
moet worden gegeven, vermits tocb, terwijl 
het o schrift dier wet luidt: ,,Wet tot regeling 
van e Visscherijen" daarin bepalingen voor
kome als art. 10 en 23 die veel meer onder
werp n regelen dan het woord ,, visscherij 
volge s de taalkundige beteekenis of volgens 
de b gripsbepaling van art. 2 j0 • art. 3 lid 1 

da , indien aan requirant kan worden toege
geve , dat de artt. 1 en 2 der Visscherijwet niet 
dwin en om, waar elders in de wet van visscherij 
wor gesproken, de beteekenis van dit woord 
te b palen door de in die artikelen gegeven 
oms hrijvingen, hieruit evenwel niet volgt, 



367 21 M A ART . 1921 

dat aan art. 15 een z66 uitgebreide bet eekenis daarmede in haar oogen nauw verband hield ; 
zou moeten worden toegekend, dat wat slechts I dat dan evenwel bedoelde bepaling ook niet 
op eenigerlei wijze in verband staat met de als a rgument kan dienen om t e bewijzen, dat 
kustvisscherij zou behooren t ot die onderwerpen, andere aangelegenheden, die enkel met het 
waaromtrent de in dat artikel bedoelde alge- visscherijbedrijf in eenig verband staan of 
meene maatregel bepalingen zou kunnen vast . de belangen raken van hen die het uitoefenen, 
stellen ; zouden mogen gerekend worden t ot de kust-

dat de beperkter beteekeuis van het woord, visscberij, die op de wij ze als in art . 15 bedoeld 
en we! in den zin van het algemeen spraakge- bij algemeenen maatregel zal of kan worden 
bruik, volgt uit art. 15 zelf, mede beschouwd I geregeld, evenmin als het verkoopen, uit st allen 
in verband met art. 19 en met a rt . 12 ; 

1 
en vervoeren van wild, onder jagen begrepen 

dat toch in art. 15 aan de Regeering de · wordt enkel omda t in a rt. 27 van de J achtwet 
bevoegdheid wordt gegeven om bij algemeenen daaromtrent bepalingen worden gemaakt ; 
maatregel eenerzijds i . het algemeen bepalingen dat dit alles evenzeer en zelfs in versterkte 
t e maken tot regeling ,,der kustvisscherij " , mate geldt van art . 23, zich aansluitend bij 
anderzijds om voor een bepaald gedeelte art . 7 der Wet van 1881, omdat deze bepaling 
dier visscherij in die bepalingen zelfs V81n de wet de zeer duidelijke strekking had, niet om den 
afwijkende voorschriften te geven, terwijl verder vischverkoop als zoodanig te regelen, maar 
art. 19 ten aanzien van de binnenvisscherij een om den vischstand te beschermen en daarmede 
bepaling bevat van gelijke strekking als die de ,,instandhouding der visscherij" , zooals het 
van art. 15, met dien verstande, dat art. 19 de opschrift van· § 2, waarvan art. 7 een onderdeel 
onderwerpen opnoemt waaromtrent de alge- vormde, het uit drukte ; 
meene maat regel regelen zal kunnen stellen, dat de Visscherijwet blijkens de aanhaling 
terwijl om hieronder ter sprake komende rede- van art. 15 in art. 23 we! aanneemt , dat de 
nen art. 15 de Regeering ten aanzien van de Regeering krachtens art. 15 het vangen van 
kustvisscherij aan die onderwerpen niet bindt ; ondermaatschen visch mag en zal verbieden, 

dat nu in art. 15, 2de lid gesproken wordt doch niet , dat dit artikel haar de bevoegdheid 
van de visscherij in een gedeeltc der Zuidhol- zou geven om ook de verkoop en het vervoeren 
landsche- en Zeeuwsche stroomen" (volgens van visch te regelen, zelfs niet in verband 
art. lb een onderdeel der kustvisscherij in met de instandhoucling der visscherij, zijnde 
haar geheel genomen) en, in art. 19 van t och anders een afzonderlij ke regeling van dit 
,,visscherij" (dat is hier binnenvisscherij ) die onderwerp in de artt. 23, en 24 in een afzon
,,niet mag worden uitgeoefend, hetzij in eenig derlijk hoofdstuk t en aanzien van de kustvis-
water, )letzij in sommige wateren" ; scherij overbodig ; 

dat hier blijkbaar aan visscherij geen ruimere dat verder tevergeefs een beroep wordt 
beteekenis wordt gehecht dan het spraakgebruik gedaan op de verwerping van het amendement 
er aan toekent , en dit evenzeer het geval is Goeman Borgesius ; 
met art ikel 12 waar de kustvisscherij wordt dat dit amendement de strekking had om in 
verboden, t enzij men voorzien is van een con- hoofdzaak terug te keeren tot het oorspronkelijk 
sent ; ontwerp, hetwelk in a rt. 11 met betrekking 

0 ., dat voor de t egenovergestelde opvatting t ot de zeevisscherij, op gelijke wijze als art. 19 
we! een beroep wordt gedaan op art. 10, l e lid t hans nog doet ten aanzien van de binnenvis
en 23 en op de geschiedenis van art. 15, be- scherij , de onderwerpen opsomde, waarom
paaldelij k de verwerping van het daarop voorge- trent bij algemeenen maatregel bepalingen 
stelde amendement Goeman Borgesius, doch zouden worden vastgesteld ; 
t en onrechte ; dat de Regeering zich t egen dit amendement 

dat reeds art. 6 der wet van 21 Juni 1881 verzette, omdat zij die bepaling met betrekking 
(Staatsblad no. 76) een bepaling inhield van t ot de kustvisscherij als t e bindend beschouwde 
gelijke strekking als art. 10, l e lid der Visscherij- en zij meer vrijheid van beweging verlangde 
wet ; in een aangelegenheid waarin nog zooveel onze-

dat nu, indien het keuren van gekaakte kerheid bestond omtrent de beste wij ze van 
haring niet behoort tot visscherij zelve, daaruit regeling, en het noodzakelijk scheen de R egee
niet volgt dat de wet va · 1881, en in navolging ring zooveel mogelijk vrij te laten om naar 
daarvan die van 1908, het begrip zeevisscherij bevind van zaken t e handelen; 
hebben willen uit breiden, doch alleen, dat zij dat overeenkomstig het verlangen der 
een onderwerp heuoen willen regelen, dat R egeering het amendement werd verworpen; 
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dat evenwel ook hieruit niet volgt, dat de 
wetgever het begrip visscherij of meer bepaald 
dat van kustvisscherij heeft willen uitbreiden ; 

0., dat dus op grond van het voorafgaande 
mag worden aangenomen, dat onder ,,kust
visscherij" niet mag worden gebracht wat met 
haar slechts in een verwijderd verband staat ; 

dat echter zulk een ongeoorloofde uitbreiding 
aan dat begrip zou worden gegeven, indien het 
onderwerp, geregeld in art. 22 van het Zeeuw
sche Stroomenvisscherijreglement, daartoe werd 
gerekend; 

dat toch het verbod van verzending enz. 
t enzij met een certificaat van onbesmetheid 
niet meer betreft de visscherij, maar wat na 
afloop daarvan geschiedt, wanneer de gevan
gen visch onder het bereik van den verbruiker 
moet worden gebracht, en het klaarblijkelijk 
verband houdt met de zorg voor de volksge
zondheid en den goeden naam van het pro
duct, en derhalve een zelfde karakter draagt 
als art. 10 der wet ; 

dat het verbod van verzending enz. anders 
dan door een door den Minister aan te wijzen 
cooperatieve vereeniging evenmin de visscherij 
zelve betreft ; 

dat bovendien, blijkens de stukken, dit 
verbod bedoelt een bepaalde wijze van ver
pachting van oestergronden in de hand te 
werken, die alleen dan mogelijk wordt geacht, 
indien alle belanghebbenden, vrijwillig of ge
dwongen, door tusschenkomst van eenzelfde 
orgaan hun producten verkoopen ; 

dat hieruit echter te duidelijker volgt, dat 
dit niet raakt de uitoefening der visscherij doch 
de belangen van de pachters aer oestergronden, 
maar de bepaling dan ook in de wet zooals zij 
thans luidt geen steun vindt ; 

0 ., dat uit dit alles volgt de ongegrondheid 
van het middel ; 

Verwerpt het beroep. (N. J.) 

22 Maart 1921. BESLUIT tot wijziging van de 
regeling der strafregisters. S. 636. 

WrJ WILHELMINA, ENZ 

Gezien het Koninklijk besluit van 19 F ebru
ari 1896 (Staatsbkul n°. 29), tot instelling van 
strafregisters ; 

Overwegende, dat het wenschelijk is eene 
wijziging aan te brengen in voormeld besluit : 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Justitie van den 19den Maart 1921, 2° Afdeeling 
A, n°. 814; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Het Koninklijk besluit van 19 Februari 

1896 (Staatsblad n°. 29), tot instelling van str>l.f
registers, wordt gewijzigd als volgt : 

I. Het opschrift van den Tweeden Titel 
wordt gelezen : 

Van de uittreksels en inlichtingen uit de 
strafregisters. 

II. In artikel 16 vervalt het derde lid, ter
wijl aan dat artikel worden toegevoegd een 
nieuw derde en een nieuw vi rde lid, luidende : 

(Lid 3). Onze voornoemde Minister bepaalt 
in welke gevallen, onder de noodige waarborgen 
ten behoeve van eenig door hem aan te duiden 
openbaar belang kosteloos inlichtingen uit de 
strafregisters worden verstrekt. Hij kan voorts 
bepalen, dat dergelijke inlichtingen ook kun
nen worden verstrekt in gevallen waarin noch 
~en openbaar belang noch een particulier belang 
zich tegen het afgeven daarvan verzetten ; 
Onze voornoemde Minister kan met betrekking 
tot dergelijke gevallennadere regelen vaststellen. 

(Lid 4). Behalve aan de in dit artikel be• 
doelde ambtenaren en in de in het vorig lid 
vermelde gevallen wordt aan niemand uit 
treksel of inlichting nit de strafregisters ver
strekt. 

III. Het eerste lid van artikel 17 wordt 
gelezen als volgt : 

Het verzoek om uittreksel of inlichting wordt 
gericht aan en de uittreksels en inlichtingen 
worden verstrekt door den ambtenaar met het 
beheer van het strafregister belast. 

I V. Aan artikel 17 wordt toegevoegd een 
nieuw derde lid, luidende: 

Onze Minister van Justitie kan de noodige 
voorschriften geven omtrent den inhoud der 
nit de strafregisters te verstrekken inlichtingen. 

V. Aan artikel 19 wordt toegevoegd een 
nieuw vijfde lid, luidende : 

In gevallen waarin omtrent de identiteit 
van den betrokken persoon geen twijfel be
staat, kunnen de mededeelingen in lid 2 en 
3 van dit artikel bedoeld, zonder invulling van 
een formulier, op de aanvrage worden gesteld 
met onderteekening door den ambtena.ar met 
het beheer van het strafregister belast. 

VI. Artikel 20 wordt gelezen als volgt : 
De uittreksels, de overeenkomstig de voor

schriften van artikel 19 ingevulde formulieren 
ea verstrekte opgaven, alsmede de in het derde 
lid van artikel 16 bedoelde inlichtingen uit de 
strafregisters worden in gesloten omslag, zoo 
spoedig mogelijk, door den met het beheer 
van het betrokken strafregister belasten amb
tenaar toegezonden a.an dengene, door wien 
het verzoek om het uittreksel of de inlichtingen 
is gedaan. 
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VII. Aan· arti.kel 24 wordt toegevoegd een gesignaleerd bezwaar tot aanmerkelijk geringer 
nieuw tweede lid, • luidende: 

1 
proporties teruggebracbt. 

Beboudens het gebruik voor het doe!, waar- , Voor de uitvoering van art. 243h der Gemeen
voor de inlichtingen zijn verstrekt, zijn degenen 

I 
tewet is bet tevens noodzakelijk, dat de in

aan wie inlichtingen uit de strafregisters zijn ' vorderingsverordeningen voor de tijdstippen, 
v~rstrekt, indien deze niet op hen zelf betrek- ! waarop de belasting invorderbaar is, gelijke 
king hebben, tot geheimhouding van den in- 1 regelen stellen als voor de Rijksinkomsten-
boud dier inlichtingen verplicht. belasting gelden. 

Onze Minister van Justitie is belast met de Mitsdien zijn in die verordeningen de vol-
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het gende bepalingen op te nemen : 
Staa.tsblad zal worden geplaatst. De aanslagen over een vol jaar zijn invor-

's-Gravenhage, den 22sten Maart 1921. derba-ar, telkens voor een tiende gedeelte, op 
WILHELMJNA. den laatsten dag der maanden Juni tot en 

De Minister van Justitie, HEEMSKERK, met Maart van het belastingjaar. 
(Uitgeg. 7 April 1921. ) De a.anslagen over minder dan een vol jaar 

22 Maart 1921. MISSIVE van den Minister 
van Binnenlandscbe Zaken aan Gedepu
teerde Staten, betreffende befling gemeen
telijke Inkomstenbelasting door het Rijk. 

De hefling der gemeentelijke Inkomsten
belasting door het dienstvak der Rijks directe 
belastingen brengt bet gevaar mede, dat ge
noemde administratie in eene positie zal komen, 
waarbij het zijn taak niet naar bebooren zal 
kunnen vervullen. Dit gevaar bestaat in bet 
heffen door de gemeenten van belasting over 
inkomens beneden de grens, waarop de Rijks
beffing begint, zoodat de Rijksdienst de be
lastingplichtigen met een zuiver inkomen van 
beneden f 800.- zal hebben op te sporen, 
te beschrijven, hunne aanslagen te regelen en 
ten kohiere te brengen, hunne reclames te 
bebandelen en hunne aanslagen in te vordeten. 

De opbrengst der belasting van die belasting
pichtigen voor de gemeenten zal niet opwegen 
tegen de zeer groote kosten door bet Rijk te 
maken. 

Orn a-an deze moeilijkheid het boofd te kun
nen bieden is bet wenschelijk, dat de gemeente
besturen door vrijgevige toepassing van art. 
243d, laatste lid, der Gemeentewet, bij de vast- · 
stelling van de verorderungen tot heffing van 
de belasting naar het inkomen, er naar streven 
zuivere inkomens van minder dan f 800.
buiten de belasting te doen blij ven. 

De marge, waarmede bet laagste in de be
lasting te betrekken zuiver inkomen den a.f-

• trek voor noodzakelijk levensonderhoud mag 
overtreffen ware ecbter niet booger te stellen 
dan f 200.-. 

Indien daarbij tevens er van wordt uitge
gaan; dat een aftrek lager dan f 400.- niet 
voor goedkeuring in aanmerking kan komen, 
is door de bier aangegeven toepassing van het 
vierde lid van art. 243d, der Gemeentewet bet 

1921. 

zijn invorderbaar in zooveel gelijke termijnen 
als er na de maand die in de dagteekening 
van bet aanslagbiljet is vermeld, nog maanden 
van bet belastingjaar overblijven. Op den 
laatsten dag van elke dier maanden vervalt 
een termijn. Vermeldt de dagteekening eene 
latere maand dan de voorlaatste van het be
lastingjaar, dan is de aanslag dadelijk in zijn 
gebeel invorderbaar. 

De belasting der binnen bet Rijk wonende 
personen, die geen vaste woonplaats hebben, 
alsmede die van niet binnen het Rijk wonende 
personen, is echter steeds dadelijk in zijn geheel 
invorderbaar. 

Voorts worden alle aanslagen in eens invor
der baar, wanneer de belastingplichtige in staat 
van faillissement is verklaard, gelijk mede 
in geval van inbeslagneming van roerende of 
onroerende goederen vanwege het Rijk of van 
verkoop dier goederen tengevolge van eene 
inbeslagneming namens derden, of wanneer de 
aangeslagene bet Rijk metterwoon wil ver
laten. 

Ik beb de eer Uw College te verzoeken te 
willen bevorderen, dat bij de regeling van de 
hefling en invordering van plaatselijke belasting 
na-ar het inkomen op den grondslag der nieuwe 
wettelijke voorscbriften de gemeentebesturen 
rekening houden µiet vorenstaande aanwij-
zingen. (B. S. ) 

23 Maart 1921. MISSIVE van den Minister 
van Onderwijs, Kunsten en Wetenschap
pen aan de Gedeputeerde Staten betref
fende tijdelijke diensten van onderwijzers. 

Volgens bet bepaalde in artikel 4 7, ' vijfde 
lid, der Lager Onclerwijswet 1920, komen bij 
de berekening van het onderwijzeFspensioen 
mede als diensttijd in aanmerking. de tijden 
in diensten bewezen volgens artikel 41 derze 
wet en volgens artikel 33 der wet van 17 

24 
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Augustus 1878 (Staatsblad no. 127), terwijl ter die oprichting voor de uitvoering va.n boven
za.ke van bedoelde diensten, ingevolge het genoemde wet noodza!telijk moet worden geacht 
vijfde lid van artikel 49 van eerstgemelde wet en de gemeente niet in staat is zelf daarin te 
op het pensioen eene bijdrage wordt ingehou- voorzien. 
den van twee ten honderd van de som der De voorschottan worden varle3nd t Jgan de 
wegens die diensten genoten · belooningen. door Onzen Minister van Financien te bepa,len 

De Lager Onderwijswet 1920 verplaatst rente, en onder voorwaarde, dat het plan voor 
derhalve blijkens de aangehaalde bepa,lingen, den bouw en de exploitatie van centrale sla.cht
de geldigmaking van tijdelijke diensten naar plaatsen is goedgekeurd door Onzen Minister 
het tijdstip van pensionneering der onder- van Arbeid, en dat a. flossing en rentebetaling 
wijzers. geschieden op de wijze door Onze voornoemde 

Zij, die thans aan mijn Departement de :Ministers te bepa,len. 
bewijsstukken van tijdelijke diensten ter gel- 2. Onze Minister van Arbeid kan aan eene 
digmaking inzenden, doen zulks mitsdien on- .gemeente een bijdrage verleenen in de voor 
tijdig. rekening van die gemeente blijvende kosten 

Het komt mij wenschelijk voor, dat de ge- van den keuringsdienst, indien die gemeente 
meentebesturen door Uwe tusschenkomst op niet in staat is zelf daarin te voorzien, zij niet 
deze omstandigheid worden gewezen, ten- door samenwerking met andere gemeenten de 
einde dat ter kennis van de openbare onder- kosten van den dienst ka,n verlichten en de 
wijzers in hunne gemeente te brengen. inrichting van den dienst, de inkomsten en 

Voor zooveel noodig wordt hierbij opgemerkt, uitgaven door Onzen Minister voornoemd zijn 
dat in artikel 126 van het door de Regeering goedgekeurd. 
ingediende ontwerp van wet, bevattende de De bijdrage mag in geen geval stijgen boven 
Pensioensregeling voor de ambtenaren en 50 pet. van de kosten, die door inkomsten wor
hunne weduwen en weezen, d, . gelegenheid tot den gedekt. 
geldigmaking van tijdelijke diensten, als bo- 3. Dit besluit treedt in werking met in
venbedoeld, wordt opengesteld gedurende zes gang van een door Onzen Minister van A.rbeid 
maanden na bet tijdstip van inwerking treden te bepalen dag. 
dezer wet, en dat het verzoek om inkoop te Onze Ministers van Arbeid en van Financien 
zijner tijd uitsluitend zal behooren gericht te zijn belast met de uitvoering van dit besluit·, 
worden tot den P ensioenraad. I dat in het Staatsblad zal worden geplaatst en 

(W. v. d. B. A.) waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
den Raad van State. 

24 Maart 1921. BESLUIT tot uitvoering van 
artikel 24 van de Vleeschkeuringswet 
(Staatsblad n°. 524). S. 637. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onze Ministers van 
Arbeid en van Financien van 3 J anuari 1921, 

's-Gravenhage, den 24sten Maart 1921. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, AALBERSE. 
De Minister van Financien, DE VRIES. 

( Uitgeg. 21 Apnl 1921.) 

n°. 116 E, afdeeling Volksgezondheid, en van 24 Maart 1921. BESLUIT, houdende verbod 
20 Januari 1921, n°. 205, afdeeling Generale tot onttrekking van een woning aan de 
Thesaurie; bestemming die deze had op 1 Juni 1920, 

Gezien artikel 24 van de Vleeschkeurings- zonder toestemming van Burgemeester 
wet {Staatsblad 1919, no. 524); en Wethouders. 

Den Raad van State gehoord (advies van WIJ WILHELMINA, E N Z. 

1 Ma.art 1921, n°. 27); Op de voorcfracht van Onzen Minister van 
Gelet op het nader rapport van Onze voor- Arbeid van 23 Maart 1921, n°. 351K, afdee

noemde Ministers van 14 Maart 1921, n°. 199 E, ling Volksgezondheid; 
afdeeling Volksgezondheid, en van 22 Maart Gelet op het bepaalde bij art. Sc der Woning• 
1921, n°. 321, afdeeling Generale Thesaurie; noodwet (Staatsblad 1918, n°. 379), gewijzigd 

Hebben goedgevonden en verstaan vast t i, bij de wet van 19 Februari 1921 (Staatsblad 
stellen het navolgende : n°. 72) ; 
Art . 1. Onze Ministers van Arbeid en van Hebben goedgevonden en verstaan: 

Financien kunnen uit 's Rijks kas aan gemeen- te bepalen : 
ten rentedragende voorschotten verleenen voor dat het in alle gemeenten verboden is zonder 
de oprichting van centrale slachtplaatsen indien I toestemming van Burgemeester en Wethouders 
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een woning te onttrekken of onitrokken te 
houden aan de bestemming, die zij op 1 Juni 
1920 had, of zonder diezelfde toestemming 
een woning af te breken. 

Onze Minister van Arbeid is belast met de 
uitvoering van dit besluit, dat in de Nederland
Bche StaatBcourant zal worden geplaatst. 

's-Gravenhage, 24 Maart 1921. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, AALBERSE. 

24 Maart 1921. :M:cssrvE van den Minister 
van Landbouw, Nijverheid en Handel aan 
de Commissarissen der K oningin betref
fende rentezegels voor wachtdiensten bij 
besmettelijke veeziekten. 

Ik heb de eer U H.E.G. te verzoeken het 
navolgende ter kennis van de Burgemeesters 
in Uwe provincie te willen brengen. 

In geval bij het uitbreken van besmettelijke 
veeziekten, wachtdiensten of andere werk
zaamheden worden yerricht door personen, 
voor wie, naar het oordeel van den Raad van 
Arbeid waaronder de betrokken gemeente 
ressorteert, ingevolge de Invaliditeitswet, pre
mien verschuldigd zijn, kunnen de noodige 
rentezegels, (zoo noodig ook navorderingze
gels) aangekocht en aan mijn Departement 
in rekening worden gebracht. 

Nadat bedoelde diensten of werkzaamheden 
zijn afgeloopen moeten de voorgeschoten zegel
kosten op eene afzonderlijke declaratie, in 
duplo en ingericht volgens bijgaand model, 
aan de Afdeeling Comptabiliteit aan dit De
p artement worden ingezonden, waarna b.nnen 
14 dagen het voorgeschoten bedrag wordt 
gerestitueerd. 

Aangeteekend zij, dat geen zegel behoeft te 
worden geplakt, indien uit anderen hoofde 
voor den betrokkene reeds een weekzegel ver
schuldigd is, terwijl, indien de dienstverrichting 
korter dan 3 dagen duurt of, met onderbreking, 
minder dan 4 dagen per kalenderweek in be
slag neemt, geen weekzegel, doch voor e1ken 
dag een dagzegel moet worden gebezigd. 
De Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel 

Voor den Minister, 
De SecreJ,arUB-Generaal, 

VERSTEEG. 

D e c 1 a r a t i e van . . . . . . 
BURGEMEESTER der gemeent,e . . 

wegens bij voorschot aangekochte invalidi
teitszegels tot voldoening van premien wegens 
werkzaamheden voor het Rijk. (Besmettelijke 
veeziekten). 

Zegels. 

Naam van den .j ~~ ~~ 0 bi) Bedrag. werknemer. 1l bi)] ~ ~ 
ol ol "' 
< ol <I> 

~ al A ; P< 

De ondergeteekende verkla.art deze decla.ra 
tie te zijn deugdelijk en onvergolden tot een 
bedrag van .... 

.... , den ...... 19 . 
(Handteekening.) 

De Minister van Landbouw, Nijverheid en 
Handel verklaart, dat bovengenoemde zegels 
in rekening worden gebracht wegens werkzaam
heden ten behoeve van het Rijk, (besmettelijke 
veeziekten) en keurt misdien de declaratie 
goed tot een bedrag van . 

(B. S.) 

26 Maart 1921. BESLUIT tot aanwijzing van 
. de artikelen, welke volgens artikel 1 der 
Warenwet 1919 (StaatBblad n°. 581) zullen 
worden beschouwd als ,,waren" in den zin 
dier wet. S. 038. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Arbeid van 20 December 1920, n°. 217 D, af
deeling Volksgezondheid ; 

Gelet op het bepaalde bij artikel 1, 1°., der 
Warenwet 1919 (Staatsblad n°. 581) ; 

Gezien het advies van de commissie, bedoeld 
i n artikel 17 dier wet ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
18 Januari 1921, n°. 40) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen Mi-
nister van Arbeid van 22 Maart 1921, n°. 661 D, 
afdeeling Volksgezondheid ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 
Als waren" in den z;in van artikel 1 der 

Waren;et 1919 (StaatBblad n°. 581) zullen 
worden beschouwd de volgende artikelen : 

1 o. alle grondstoffen, ook kleur-, reuk- en 
smaakstoffen, alsmede conserveermiddelen, die 
bestemd zijn of gebruikt worden voo~ of bij de 
bereiding van eet- of drinkwaren ; 

20. alle artikelen bestemd of gebruikt voor 
verpakking van eet- en drinkwaren ; 

24* 
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3°. behangsel, zoowel van papier als van 
andere grondstof vervaardigd, meubelstof en 
gordijnstof ; 

40_ kinderspeelgoed ; 
5°. caoutchoucartikelen, voor zoover zij 

gebruikt worden bij de voeding van kinderen ; 
60. toiletartikelen en kosmetische middelen ; 
70_ eet- en drinkgerei ; 
so. wasoh-, bleek-, poets- en schoenkleur

middelen; 
90. verdelgingsmiddelen vqor insecten of 

antler gedierte. 
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 gezonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 26sten Maart 1921. 
WILHELMINA. 

De Mini~ter van Arbeid, AALBERSE. 
(Uitgeg. 14 April 1921.) 

26 Maart 1921. BESLUIT t ot vaststelling van 
eenige buitengewone maatregelen tot af
wending van de pest en de Aziatische 
cholera en tot wering harer uitbreiding 
en gevolgen. S. 639. 

Wu WILHELMINA, ENZ. 
Overwegende, dat toepa88ing der wet van 

26 April 1884 (Staatsblad n°. 80), Jaatstiilijk 
gewijzigd bij de wet van 9 Juli 1915 (Staats
blad no. 314), t ot vaststelling van buitengewone 
maatregelen t ot afwending van eenige besmet
telijke ziekten en tot wering harer uitbreiding 
en gevolgen noodzakelijk is wegens het voor
komen van pest en Aziatische cholera op enkele 
plaa tsen in het buitenland ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Arbeid van 4 Februari 1921, n °. 562 H, Afdee
ling Volksgezondheid; 

Den Raad van State gehoord (advies van 15 
Maart 1921, n°. 29); 

Gelet op het nader rapport van Onzen Mi
nister van Arbeid van 23 Maart 1921, n°. 
1200 H, Afdeeling Volksgezondheid ; 

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

ning van Onzen Minister van Arbeid en met 
inachtneming van de door dezen tcr voorko
ming "\Tan verbreiding der besmetting te geven 
voorschriften ; 
· 1 °. onderzoek van personen en goederen op 
de aanwezigheid van pestsmetstoffen door 
middel van proefneming op dieren ; 

verdacht van aan de pest lijdende te zijn 
geweest; 

3°. het verrichten van lijkopeningen op Jijken 
van dieren, gestorven aan de pest of verdacht 
van aan de pest lijdende te zijn geweest. 

2. Verboden is, t enzij met inachtneming van 
de door Onzen Minister van Arbeid t er voor
koming van verbreiding der besmetting te 
geven voorschriften, het vervoer van stoffen, 
die pest- of cholerasmetstoffen bevatten of 
verdacht worden dit te doen. 

3. Dit besluit, dat gedurende 'elm jaar van 
kracht blijft, treedt in werking met ingang van 
den dag, waarop Ons besluit van 30 Maart 
1920 (Staatsblad n°. 163) vervalt. 

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

's-Gravenhage, den 26sten Maart 1921. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, AALBERSll. 
(Uitgeg. 14 April 1921.) 

26 Maart 1921. KONINKLIJK BESLUIT. 
Nu niet vaststaat dat de huurprijs van 

gemeentewoningen, door den raad vastge
steld in evenredigheid tot het gemiddald 
inkomen van de categorie der bevolking, 
waarvoor deze woningen bestemd zijn, te 
laag is geschat, en bovendien als grondslag 
van de woningpolitiek der gemeente is er
kend, dat de bijdragen van rijk en gemeente 
niet hooger behooren te worden vastgesteJa 
dan de norm ale evenredigheid tusschen huur 
en inkomen aanwijst, en dat het tekort, naar
mate meer normale omstandigheden ont
staan, geleidelijk behoort te worden vermin• 
derd , totdat eindelijk de kosten geheel door 
de huren zullen worden gedekt- bestaat 
geon bezwaar tegen goedkeuring van be
doeld raadsbesluit. 

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

den raad der gemeente 's-Gravenhage tegen het 
besluit van Gedeputeerde Staten van Zuid
Holland van 9/26 Augustus 1920, B. no. 5259, 
3e Afd. G. S. n°. 127, waarbij goedkeuring is 
ont houden aan zijn besluit van 23 April 1920 
betreffende de verhuring van een aantal van 
gemeentewege ten Zuid-Westen van het Af
voerkanaal gest ichte woningen ; 

2°. het verrichten van lijkopeningen op , 
lijken van personen, overleden aan de pest of 

Den R aad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
26 J anuari 1921, n°. 534; 
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Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 21 ~aart 1921, 
no. 3580, Afd. B. B. ; 

Overwegende dat de mad der gemeente 
's-Gravenhage op 23 April 1920 heeft besloten 
Burgemeester en Wethouders dier gemeente te 
machtigen om een aantal van wege de gemeente 
ten Zuid-Westen van hetAfvoerkanaalgestichte 
woningen bij de week en winkelhuizen voor 
een tijdvak van ten hoogste drie jaren te ver
huren onder de door hen vast te stellen voor
waarden; dat bij genoemd raadsbesluit de 
beschik bare woningen en de winkels met wo
uingen gerangschikt werden in 28 groepen 
waarvoor mm1mumprijzen werden vastge
steld door bedragen van f 2.50 tot en met 
f 5.- voor de weekwouingen en van f 8.
tot en met f 12.- per week voor de winkels 
met wouingen ; 

dat Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland 
bij besluit van 9/26 Augustus 1920 aan dit 
raadsbesluit hunne goedkeuring hebben ont
houden uit overweging dat de huur welke de 
wouingen per jaar zullen opbrengen nog niet 
45 % der jaarlijksche kosten bedraagt; dat 
als motief voor dezen lagen huurprijs "is aange
voerd dat deze wouingen bestemd zijn voor 
Scheveningschc visschers en in de eerste plaats 
voor hen die hunne tegenwoordige woningen, 
welke ten deele voor slechts f 1.- a f 1.25 
per week verbuurd zijn, zullen moeten ver
laten weg"ns den aanleg van verkeerswegen, 
terwijl deze bewoners geen hoo"ere buren 
kunnen op brengen, dan thans door den raad 
zijn vastgesteld; dat echter geenszins vast
staat dat deze bewoners niet meer dan de;,;e 
huurprijzen kunnen verwonen en daartegen-· 
over -in den raad der gemeente, met niet minder 
stelligheid, van deskundige -zijde i~ verklaard, 
dat de Scheveningscbe visschers wel voldoende 
inkomsten genieten om de huren te kunnen 
opp_rengen welke zijn voorged.J:agen in het· 
voorstel van Burgemeester en Wetbouders, 
in afwijking waarvan het raadsbesluit is ge. 
n_omen ; dat zelfs a-1 moch.t kunnen worden 
aangetoond, da.t een dee] der gezinnen, w€lke 
in de te amoveeren woningen gebuisvest zijn, 
<;1.e door Burgemeester en Wethouders voor 
de nieuwe woningen voorgestelde huurprijzen 
niet kunnen betal!Jn, die gezinnen · door den 
bouw niettenun gebaat zulltin zijn, omdat ,a,1.s
dll,n andere '".oningen vrijkomen, tot dusver 
l;iewoond door hen die .-de ni~qwe woningen 
betrekken ; dat bet ook in het ·a]geme.en uit 
e~n financieel oogpunt n.iet juist g!'lzien is• om 
de huren bij voorbaat vei:re ben,eden den kost-

prijs te bepalen, ten einde eene bepaalde soort 
gezinnen in de gelegenheid te stellen de wonin
gen te betrekken, doch dat het van een beter 
financieel beleid zoll getuigen af te wacbten 
of die gezinnen de wouingen bij een redelijken 
buurprijs zullen huren, en hun eventueel langs 
den weg yan Armenzorg daarin te gemoet te 
komen ; dat deze huurprijzen ook lager zijn 
dan die, welke door Onzen Minister van Arbeid, 
blijkens zijne circulaire aan d , gemeentebestu
ren van 30 Juli 1920, n°. 13251, bij de beoor-· 
deeling van woningbouwplannen· geeischt zul
len worden ; dat toch Onze Minister voorne
mens is daarbij de volgende schaal toe te 
passen : wouingen met een inhoud van minder 
dan 225 M3• moeten in den regel opbrengen 
aan huur ten minste 50 % van de exploitatie
kosten ; wouingen met een inhoud van 226-
275 M3• in den regel ten minste ·60 % en wo
ningen met een inhoud van 276- 300 M3• 

in den regel ten minste 70 % van de expl~i
tatiekosten ; 

dat de raad, zich met deze beslissing van 
Gedeputeerde Staten niet kunnende vereeni
gen, in beroep bij Ons is gekomen en verzoekt 
het bedoelde raadsbesluit alsnog ·goed te keu
ren.; 

dat Burgemeester en Wethouders·van 's-Gra
venhage in een bij het adres van beroep van
den raad behoorende Memorie van Toelichting 
betoogen dat door den aanleg van een verkeers
weg te Scbeveningen vele buizen moesten 
warden ontruimd, en dat,- nu de toestanden 
op woninggebied te SClheveningen in bet oude· 
dorp toch reeds zeer slecht zijn, gepoogd wordt 
een nieuw visscbersdorp te sticbten, waarheen 
de bevolking langzamerband wordt verplaatst ; 
dat de overgang van het oude dorp naar het 
nieuwe voor de bevolking zeer groot is dat en· 
de huurprijs der woningen aanzienlijk hooger 
is dan betaald werd voor de oude waning ; 
dat bet nooit de bedoeling is geweest dat de 
voile kostprijs voor deze woningen zou warden 
betaald en · dat het ernstig bezwaar zoude 
ontmoeten thans die prijzen booger op tJe voeren, 
daar bij de verburing van de wortingen in het 
vroeger verhuurde tweede complex gebleken 
is dat vele gegadigden, die · voor· eene woning 
in aanmerking kwamen, zich moesten terug
trekken, omdat de huur hun te zwaar zou· 

: worden; 
dat Burgemeester en Wethouders voorts 

uitvoerig betoogen dat de verdiensten van de 
visscbersbevolking niet toelagen de huurprijzen 
te verhoogen; dat door de huishuren - voor
loopig laag te stellen elke bemoeienis van bet 
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Bu.rgerlijk Armbestuur ~verbodig wordt, ter- Overwegende anderdeels dat mag worden 
wijl bij verhooging der hu.ren de bevolking aangenomen, dat, indien mocht blijken dat 
gewend zal raken aan eene armenzorgonder- het inkomen der visschersbevolking en mits
steuning ; dien ook de huu.r -zooals die door den raad is 

Overwegende dat geenszins vaststaat dat vastgesteld te laag zoude zijn geschat, de huur 
de huurprijs der woningen, door den raad vast- zal worden verhoogd ; 
gesteld in evenredigheid tot het isemiddeld dat immers blijkens de beraadslagingen in 
inkomen der vissohersbevolking waarvoor deze den raad en de verklaring namens het gemeente
woningen bestemd zijh, te laag is gesohat; bestuu.r in de openbare vergadering der Afdee-

dat deze onzekerheid niet voortvloeit uit ling voor de Geschillen van Bestuur afgelegd, 
een gebrekkig onderzoek, maar veeleer gebleken nagenoeg algemeen als grondslag van de 
is dat het inkomen der visschers niet alleen woningpolitiek der gemeente is erkend, dat 
zoo wisselvallig maar ook zoo samengesteld de bijdragen niet hooger behooren te worden 
is, dat het bepalen van het gemiddeld inkomen vastgesteld, dan de normale evenredigheid 
aan betrouwbare statistische gegevens ont- tusschen huur en inkomen aanwijst, en dat het 
snapt ; te kort naarmate meer normale omstandigheden 

Overwegende dat niet te verwachten is dat omtstaan, geleidelijk behoort te worden ver
door opschuiving van woningruimte het minder minderd totdat eindelijk de kosten geheel 
betaalkraohtige dee! der visschersbevolking door de huren zullen worden gedekt ; 
onderdak zou vinden en alzoo bet nieuw ge- dat bovendien de huren niet zonder controle 
bouwde woningoomplex tegen hooger huur en medewerking der regeering kunnen worden 
visschers zou worden betrokken ; gehandhaafd ; 

dat toch de woningnood in Scheveningen Overwegende dat alzoo geen grond aanwezig 
door de slooping van woningen ten gevolge is om bet besluit van den raad niet te hand
van den aanleg van verkeerswegen en de nood- haven; 
zakelijke afbraak van woonruimten die voor Gezien · de Gemeentewet ; 
bewoning ongeschikt zijn, zoodanig is toege- Hehben goedgevonden en verstaan: 
nomen en in de naaste toekomst nog toenemen met vernietiging van bet bestreden besluit 
zal, dat het uitgesloten moet worden geacht van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland 
dat een eenigermate belangrijk dee! der vis- alsnog goedkeuring te verleenen aan het 
schersbevolking in oude woningen een behoor- besluit van den raad der gemeente 's-Graven
lijk onderdak zou kunnen vinden; hage van 23 April 1920, houdende machtiging 

Overwegende verder, eensdeels dat door aan Burgemeester en Wethouders om een 
Gedeputeerde Staten ten onrechte wordt aan- aantal van gemeentewege ten Zuid-Westen 
genomen, dat, indien bij een hoogere huur van het Afvoerkanaal gestichte woningen bij 
dan de door den raad vastgestelde mocht de week en winkelhuizen voor een tijdvak van 
blijken dat deze huur de financieele kraoht ten hoogste drie jaren te verhuren onder de 
van een min of meer belangrijk dee! der vis- door Burgemeester en W ethouders vast te 
schersbevolking zoude te boven gaan, door stellen voorwaarden en tegen de bij dat besluit 
a anvullende armenzorg in bet te kort aan vastgestelde maximum-prijzen. 
gegadigden zou kunnen worden voorzien ; Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 

dat immera staat en gemeente in de exploi- is belast, enz. (A. B.) 
atiekosten der verstrekte woningen bijdragen I 
ten einde dat deel der bevolking, waarvoor 29 Maart 1921. BESLUIT tot nadere wijziging 
die woningen bestemd zijn, in staat te stellen van bet Koninklijk besluit van 20 Decem-
een huur te betalen zooals in normale omstan- ber 1919 (Staatsblad n°. 819), houdende 
digheden in redelijke evenredigheid met hun voorloopige voorzieningen omtrent het ge-
inkomen zoude zijn ; organiseerd overleg voor personeel in 

dat deze sociale beteekenis van de hulp der 's Rijks dienst. S. 640. 
overheid in buitengewone omstandigheden ver- WIJ WILHELMINA, ENZ. 

loren zou gaan, indien de bevolking niet bet Op de gemeenschappelijke voordracht van 
besef behield dat zij in hare behoefte door de Onze Mini ,ters van Justitie, van Buitenland
opbrengst van haren arbeid moet voorzien ache Zaken, van Binnenlandsche Zaken, van 
en de bevolking gewend zoude worden anders Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, van 
dan bij hooge uitzondering te steunen op Marine a i., van Financien, van Oorlog, van 
armenzorg ; Waterstaat, van Landbouw, Nijverheid en 
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Handel, van Arbeid en van Kolonien, van 
24 Februari 1921, afdeeling A. S., n°. 919; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
15 Maart 1921, n°. 25) ; 

Gezien het nader rapport van voornoemde 
Ministers, van den 24sten Maart 1921, afdee
ling A. S., n°. 700; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Ons besluit van 20 December 1919 (Staats

bkul n°. 819), gewijzigd bij Ons besluit van 
8 Juli 1920 (Staatsbkul n°. 435), gerekend van 
1 Januari 1921 te wijzigen als volgt : 

Art. I. In het tweede lid van artikel 2 wordt 
het woord : ,,adjunct-secretarissen" gelezen : 
,.adjunct-secretarissen en klerken". 

Art. II. In het eerste lid van artikel l l worden 
de woorden < · ,,De secretaris en de adjunct
secretarissen" gelezen : ,,De secretaris, de a.d
i unct-secretarissen en de klerken". 

In het tweede lid van voornoemd artikel 
worden de woorden : ,,De benoeming" gelezen : 
,.De benoeming van den secretaris en de 
adj unct-secretarissen". 

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

's-Gravenhage, den 29sten Maart 1921. 
WILHELMINA. 

De Minieter van Justitie, HEEMSKERK. 

De Minister van Buitenlandsehe Zaken, 
VAN KA.RNEBEEK, 

De Minister van Binnenlancl.,ehe Zaken, 
CH. RUYS DE BEERENBROUCK. 

De Minister van Onderwije, 
K uneten en W etenechappen, 

J, TH. DE VISSER. 

De Minieter van Marine, a. i., W. F. PoP. 
De Minister van Finaneien, DE VRIES. 

De Minister van Oorlog, W. F. PoP. 
De Minister van Waterstaat, A. A. H. W. KoNIG. 
De Min. van Landbouw, Nijverheid e11, Handel, 

,• H. A. VAN IJSSELSTEIJN, 

De Minister van Arbeid, Ail.BERSE. 

De Minister van Koloniln, . DE GRAA.FF. 

.(Uif{leg. 12 April 1921.) 

29 Maart 1921. MISSIVE van den Minister 
van Landbouw, Nijverheid en Handel 
aan de gemeentebesturen betreffende toe
passing Landarbeiderswet. (inlichtingen va;n 
Kadaster en HypotheJren). 

Ik heh de eer U mede te deelen, met verzoek 
-zulks ter kennis te willen brengen van het 
Bestuur van de vereeniging of stichting, indien 

deze binnen Uwe gemeente haar zetel heeft. 
dat blijkens schrijven van den Minister van 
Financien van 4 Maart 1921, n°. 186, afdeeling 
Hypotheken en Kadaster, den hypotheekbe
wa-arders is opgedra-gen om aan gemeenten, 
vereenigingen en stichtingen, als bedoeld in 
a-rtikel 6 der Landarbeiderswet, kosteloos de 
inlichtingen te verstrekken uit de ka-dastrale 
stukken, welke zij voor de uitvoering dier wet 
noodig hebben. 

Ten aanzien van dergelijke inlichtingen uit 
de hypothecaire registers kan zoodanige op-
dra-cht niet worden verstrekt. (B. S.) 

30 Maart 1921. BESLUIT, tot opheffing van 
het grenskantoor 0verslag en van de daar
langs voerende heerbanen. S. 641. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financien van den 24sten Maart 1921, n°. 126, 
Jnvoerrechten; 

Gezien de artikelen 37, 38, 64 en 66 der 
Algemeene Wet van 26 Augustus 1822 (Staats
blad n°. 38) ; 

Herzien de Koninklijke besluiten van 22 
Maart 1855 (Staatsbkul n°. 9) en van 4 Juni 
1864 (Staatsbkul n°. 45) ; 

Hebben goedgevonden en verstaan te 
bepalen: 
Art. 1. Het grenskantoor der invoerrechten 

te 0verslag wordt opgeheven, zoodat ook de 
aanwijzing hiervan als geriefka-ntoor en als 
kantoor van expeditie bij het inkomen en 
tevens van laatste visitatie bij het uitgaan 
vervalt. 

2. De aanwijzingen als heerbaan bij artikel 
9, letter d, van het Koninklijk besluit van 22 
Maart 1855 (Staatsblad n°. 9) en bij artikel 4, 
letter c, van het Koninklijk besluit van 4 Juni 
1864 (Staatsbkul n°. 45) van de wegen van 
Moerbeke en Waclitenbeke na-ar 0verslag en van 
da-ar over Zuiddorpe naar Axel, zoomede de 
bijzondere aanwijzing voor den invoer van 
bouwmaterialen en brandhout aan de 0uden
beugsche aluis van den weg van de herberg 
de Ster op Zuiddorpe, vervallen. 

3. Dit besluit treedt in werking op 1 Juli 
1921. 

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

's-Gravenhage, den 30sten Maa.'rt 1921. 
WILHELMIN . 

De Minister van Finaneiln, DE VRIES. 

( Uitgeg. 21 April 1921.) 
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30 Maart 1921. BESLUIT, houdende wijziging 
van den algemeenen maatregel van bestuur, 
vastgesteld bij Koninklijk besluit van 26 
Februari 1903 (Staatsblad n°. 80), tarief in 
Beroepszaken Ongevallenwet, laatstelijk 
gewijzigd bij Koninklijk besluit van 22 No. 
vember 1920 (Staatsblad n°. 825). S. 642. 

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

Justitie en van Arbeid, van 22 Februari 1921, 
4de Afdeeling, n°. 814; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
15 Maart 1921, n°. 24) ; . 

Gelet op het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 26 Maart 1921, 4de Af. 
deeling, n°. 871 ; 

Hebben goedgevonden: 
te bepalen: 
1°. de bij Koninklijk besluit van 22 Novem

ber 1920 (Staatsbuul n°. 825) toegevoegde vierde 
alinea aan artikel 2 van het tarief, vastgesteld 
bij het Koninklijk besluit vari 26 Februari 1903 
(Staatsblad n°. 80), zooals dit het laatst is ge
wijzigd bij Koninklijk besluit van 10 Januari 
1919 (Staatsblad n°. 8), wordt gewij zigd in dien 
zin, dat in plaats van de woorden : ,,controlee
rend geneeskundigen van", zullen gelezen 
worden de woorden: ,,ambtenaren bij". 

2°. .de in voornoemd Kouinklijk besluit van 
22 November 1920 (Staatsblad n°. 825) daarna 
voorkomende bepaling vormt de vijfde (laatste) 

·zinsnedc van artikel 2 van het tarief. 
Onze voornoemde Ministers zijn, ieder voor 

zooveel hem aangaat, belast met de uitvoering 
van dit besluit, hetwelk in het Staalablad zal 
worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State, 
aan den Minister van · Financien en aan de 
Algemeene Rekenkamer. 

's-Gravenhage, den 30sten Maart l 921. 

·WILHELMI A. 

De Jfinister van Juatitie, 

De M_inister V{l_n . Arbe_id, 

liEEMSRERK. 

AALBERSE.' 

(Uitge,g. 12 April 1921.) 

30 Maart 1921. BESOHIKKING van den Minis
ter van Arbeid tot nadere vastatelling van 
de regeling van de uitbetalirig en de con

. · trole op het gebruik der bijdrageningevolge 
de artt. 4 en 7 der W oningnoodwet . en 
aan gemeenten nit •"a Rijks kas verstrekt. 

De Minister van Arbeid; 
Gelet op het bepaalde bij art. 26 van het 

Koninklijk . besluit van 25 Juli 1918 (Staats. 
blad n°. 485), gewijzigd bij Koninklijk besluit 
van 20 December 1919 (Staatablad- n°. 818) tot 

I uitvoering van de artt. 4, 5 en 7 van de Woning
noodwet 1918 (Staatsblad no. 379) : 

Heeft goedgevonden : 
a. in te trekken z.ijne besohikking dd. 4 

October 1918; 
b. in de plaats daarvan vast te stellen de 

volgende 
REGELING 

van de uitbetaling en de controle op het gebruik 
der bijdragen ingevolge de artt. 4 en 7 der W oning
noodwet aan gemeenten uit 's Rijks kas verstrekt. 

Art. 1. Zoodra tot de nitvoering zal worden 
overgegaan van een bouwplan, ten behoeve 
waarvan aan eene gemeente - eene bijdrage 
nit 's Rijks kas is toegezegd, wordt door de 
zorg van het gemeentebestuur aan de afdeeling 
V olksgezondheid van het Departement van 
Arbeid toegezonden een afschrift van het 
bestek. 

Ingeval eene aanbeateding heeft plaats ge
had, wordt aan die afdeeling voorts mede
deeling gedaan van de voorwaarden der aan
besteding en de sommen, waarvoor het werk 
is gegund. 

Wordt daarentegen het werk in eigen beheer 
nitgevoerd, dan worden aan meerbedoelde 
afdeeling toegezonden afschriften van de con
tracten voor de levering der materialen, be.• 
nevens alle overige gegevens betreffende ar
beidsloonen, kosten van toezicht als anders
zins, welke . noodig zijn om controle op d.e 
nitgaven mogelijk te maken. 

2. Wanneer de tijd nadert, waarop door 
eene gemeente eene betaling zal zijn te verrich
ten, ten behoeve waarvan zij . kan beschikken 
over de geheele haar toegezegde bijdrage nit 
.'s Rijks kas of een gedeelte daarvan, richt het 
gemeentebestuur daartoe ten minste drie we
ken te voren eene aanvraag tot den Minister 
van Arbeid. 

3. H et gemeentebestuur doet de aanvraag 
vergezeld gaan van de noodige bewijsstukken, 
welke die aanvraag in ·verband met doqr de 

. gemeente reeds gedane of binnenkort te ver
richten beta-lingen wettigen. 

4. De bewijsstukken, in artikel 3. bedoeld, 
kunnen bij nitvoering van een bouwplan of 
bij het in gereedheid brengen van een bouw
terrein bestaan uit verklaringen van personen, 
die ter zake belast zijn met het houden van 
toezicht. 

Deze ver'klaringen moeteri., ingeval betref. 
fende de in het voorgaan<ie lid bedoelde werk
zaamheden eene aanbesteding heeft plaata 
gehad, eene verwijzing bevatten naar de op 
de uitbetaling betrekking hebbende onderdeelen 
van het bestek. 
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Bij het aanvragen van een bedrag, benoo
digd 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. 

Is het aangevraagde bedrag benoodigd voor 
de onteigening van bouwterrein, dan wordt 
overgelegd eene verklaring van het gemeente
bestuur, welke waarde aan dat bouwterrein 
is toegekend. 

5. Zoodra door een gemeentebestuur be
talingen, ter zake waarvan eene bijdrage uit 
's Rijks kas is ont vangen, zijn gedaan, zendt 
het een gewaarmerkt afschrift van de deswege 
ontvangen kwijtingen aan de afdeeling Volks
gezondheid van het Depa, temep.t van Arbeid. 

Betreft de betaling .eene bijdrage in de kosten 
van voorzieningen, getroffen door eene ver
eeniging, vennootschap of stichting, zoo gaat 
het afschrift :van de kwijting deswege ver
gezeld van gewaarmerkte afschriften der kwij 
tingen, welke bedoelde vereeniging, vennoot
schap of stichting wegens de uitgaven, in ver
band waarmede de uitkeering door de gemeente 
geschiedt, heeft ontvangen. 

6. Geen verdere uitkeeringen, ter zake van 
eene bijdrage uit 's Rijks kas toegezegd, vinden 
plaats, zoola;ng de in bet vorige artikel bedoe lde 
af;chriften der kwijtingep. niet zijn ontvangen. 

7. Ten aanzien van de uitl>etaling van bij
dragen uit 's Rijks kas in de kosten van eene 
woningtelling of :van d!l instelling van eene 
woningbeurs vinden bovenstaande bepalingen, 
voor zoover m9gelijk, overeenkomstige toe
passing. 

8: Het bestuur van !)ene gemeente of van 
eene vereeniging, vennoots~bl!,p of sticbting, 
welke met Rijksbijdrage gebouwde woningen 
exploiteert, is gebouden : 

1°. aaµ de afdeeling Volksgezondheid , van 
bet Departement van Arbeid de inlicbtingen 
te verstrekken, welke deze ten beboeve van 
de door baar uit te oefenen controle wenscbelijk 
acbt; 

2°. de daartoe door den ~inister van Arbeid 
aangewezen ambtenaren te alien t ijde in de 
gelegenheid te stellen inzage t e nemen van de 
rekening, welke wordt ge~ouden ingevolge 
artikel 20 van bet sedert gewijzigde Koninklijk 
besluit van 25.,Juli 1918 (S~~lad n°. 485), be
nevens van de • bescl).ei!len,_ welke op deze reke-
ning betrekking bebben; . 

30, de aanwijz_ing,:,n .. , te volge;;_, -. weike qoor 
bedoelde afdeeling ten aanzien :van deze reke
ning _ wordeyi _ verstrekt., ·. 

9. Op bet in artikel 8 bedoelde bestuur 
van eene vereeniging, vennootscbap of sticbting 
rust bovendien de verplicbting, te zorgen, dat 
bij meerbedoelde afdeeling steeds bet adres 
bekend is, waar Ide rekening en de bescbeiden 
berusten. 

's-Gravenbage, 30 Maart 1921. . 
De Minister voornoemd, . AALBERSE. 

31 Maart 1921. WET tot wijziging van bet 
vierde boofdstuk der Staats begrooting 
voor bet dienstjaar 1918. S. 643. 

Bij deze wet worden eenige artikelen ver
hoogd en · verminderd en wordt de omschrij
ving van een artikel gewijzigd. 
_ Ten. gevolge biervan worden de totalen van 
de navolgende afdeelingen nader vastgesteld 
als volgt : dat van de Iste afdeeling op 
f 389,023.50; dat van de Ude afdeeling op 
f 3,852,755; dat van de. IIIde afdeeling op 
f 204,375 ; dat van de Vde. afdeeling op 
f 591,000; dat van de VIde afdeeling op
f 3,791,592; dat van de VIIde afdeeling op 
f 6,698,948 ; dat van de VIIIste afdeeling op 
f 4,607,900; dat van de Xde afdeeling op 
f 1,8-18,014; e~ dat van de XIIde afdeeling 
op f 160,700, terwijl het eindcijfer blijft vast
ge~teld op f 24,135,004,50. 

31 Maart 1921. WET, tot vaststelling van bet 
tiende hoofdstuk A der Staatsbegrooting 
voor het dienstjaar 1921. S. 644. 

Bij deze wet wordt het Xde hoofdstuk A der 
b_egrooting van de Staatsuitgaven voor het 
dienstjaar 1921, betreffende het Departement 
van Arbeid; vastgesteld, zooals hierna verkort 
voigt: 
Afd. 
1. Kosten van het Departement . f 
2. Arbeid • •.••.. . 
a. Arbeidersverzekering .' , . 
4. Volksge:,;ondheid . . . . . 
6. Werkloosbeidsverzekering en 

Arbeidsbe:niddeling . • . 
6. P ensi_oenen, wachtgelden , grati

fl.catien, enz. 
7 .. Onvoorzien\) beho~~~en . 

382,800 
1,320,600 

44,764,830 
18,951,189 

9,818,126 

2i3,066 
60,000 

Totaai van bet tiende hoofdstuk A f 75,500,610 

31 Maart 1921. BESLUIT, tot intrekking van 
de scborsing van bet besluit van den 
Raad der gemeente •s'.Gravenhage van 
7 September 1920, strekkende t<;>t vast
stelling van eene ,,Verordening op de Monu
menten in de gemeente 's-Gravenbage"_. 
s. 645. 
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WIJ WILHELMINA, ENZ. de XIX• afd. wordt verminderd met f 12,500; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van ,, 
29 Maart 1921, n°. 1535, Afdeeling Kunsten ,, 
en W etenschappen ; 

XX• 63,000; 
XXI• 264,350; 

XXIV• 846,400; 
XXIX• verhoogd ,, 24,231,400, 

Gezien Ons besluit van 12 November 1920, 
n°. 97 (Staat8blad n°. 814) tot schorsing van het 
besluit van den Raad der gemeente 's-Gra
venhage van 7 September 1920, strekkende 
t ot vaststelling van eene ,, V erordening op de 
Monumenten in de gemeente 's-Gravenhage" ; 

Overwegende, dat er blijkens het ingesteld 
onderzoek geen termen zijn om genoemd be
sluit van den Raad der gemeente 'e-Graven
hage wegens strijd met de wet te vernietigen ; 

Gelet op de artikelen 153-155 der Ge
meentewet; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Ons voormeld besluit tot schorsing in te 

trekken. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 

W etenschappen is belast met de uitvoering 
van dit besluit, hetwelk in het Staat8blad zal 
worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den 3lsten Maart 1921. 
WILHEUllNA. 

De Miniater van Onderwijs, 
K unaten en W etenachappen, 

J. TH. DE VISSER. 
(Uitgeg. 25 April 1921.) 

31 Maart 1921. WET tot nadere wijziging en 
verhooging van het achtste hoofdstuk der 
Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1918. 
s. 646. 

Bij deze wet worden eenige artikelen verhoogd 
en verminderd. 

Tengevolge hiervan wordt arlikel 182 van 
meergemelde begrooting verhoogd met 
f 24,385,400, worden de artikelen "45, 49, 59, 
61, 63, 68, 125, 126, 175 en 183 verminderd 
met respectievelijk f 30,000, f 111,800, f 129,000, 
f 4,000, f 119,000, f 2,900, f 9,030, f 8.040, 
f 829,300 en f 154,000 en ondergaan de totalen 
der hierna genoemde afdeelingen de wijzigingen 
daarbij aangewezen, t. w: : 
de I • afd. w·ordt verloogd met f 700; 

VII• ,, verminderd f 40,000; 
VIII• ,, 141,800; 

IX• 
X• 

XII• 
XIII• 
XIV• 

XVII• 
,, XVIII•,, 

252,000; 
2,900; 

141,000; 
125,500; 
184,000; 
231,500; 

17,070; 

terwijl het eindcijfer van de onderwerpe
lijke begrooting wordt verhoogd met een bedrag 
van f 21,910,080. 

31 JJfaart 1921. BESLUIT tot verlenging van 
de termijnen voor de l\,fsluiting der Staats
begrooting over 1918 en de inzending der 
rekeningen. S. 647. 

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

Oorlog en van Financien van 24 Maart 1921, 
IXde Afd., n°. 193, en van 31 Maart 1921, 
n°. 140, Afdeeling Generate Thesaurie; 

Gelet op artikel 1 der wet van 22 December 
1919 (Staatsblad n°. 883), tot verlenging van 
de termijnen voor de afsluiting der Staats
begrooting over 1918 en de inzending der reke
ningen, zooals dit artikel is gewijzigd bij de 
wet van 31 December 1920 (Staat8blad n°. 939); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen, dat de Algemeene Rekenkamer 

de begrootingen over het dienstjaar 1918 in 
hare registers zal afsluiten op 31 Maart 1921. 

Onze Ministers voornoemd zijn, ieder v~or 
zooveel hem betre~, belast met de uitvoering 
va1_1 dit Besluit, hetwelk in het Staat8blad za.l 
worden geplaatst en waarvan afsilhrift zal 
worden gezonden aan de Algemeene·,· Reken-
kamer. ., ·' 

's-Gravenhage, den 3lsten Maart 1·921. 
WILHELMINA. 

De Miniater van Oorlog, w. F. POP. 

De Minister van Financien, mi~VRIES. 
(Uitgeg. 25 Aprii --1921.) 

31 Maart 1921. K0NINKLIJX BESLUJT.' · 
De wet tot regeling van het lager onder

wijs van 1878, zooals die laatiitelijk is 
gewijzigd bij de wet van 14 ;Juli 1919 

(Staatablad no. 493) die op bet e iiderhavig 
beroep van toepassing is, Jaat zonder voor
behoud onderwijzeressen, gehuwd of niet, 
t ot bet geven van onderwijs in de lagere 
scholen t oe ; het enkele feit van het aan
gaan door haar van een huwelijk mag voor 
een gemeenteraad geen voldoende a.anlei
ding zijn eene onderw:ijzeres ongevraagd te 
ontslaan. 

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

den raad der gemeente Lonneker tegen het 
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besluit van Gedeputeerde Staten van Overijsel, 
van 19 October 1920, 2• afd., n°. 8525/6381, 
waarbij goedkeuring is onthouden aan het 
besluit van dien raad van 14 Mei 1920, no. 80, 
tot het verleenen van ongevraagd eervol ont
slag aan mejuffrouw L. E. Leussink uit hare 
betrekking van onderwijzeres aan de openbare 
lagere school B in die gemeente ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
8 Maart 1921, no. 37 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
29 Maart 1921, n°. 3660, afdeeling L. 0. A. ; 

Overwegende : dat de raad van Lonneker 
op 14 Mei 1920 heeft besloten, behoudens goed
keuring van Gedeputeerde Staten van Over
ijssel, aan Mejuffrouw J. E. Leussink, onder
wijzeres aan school B, ongevraagd eervol 
ontslag uit hare betrekking te verleenen, daar
bij overwegende dat bij zijn besluit van 13 
November 1919 in beginsel is besloten tot het 
verleenen van ongevraagd eervol ontslag aan 
onderwijzeressen, die in het huwelijk treden, 
met uitzondering van de op dien datum reeds 
gehuwde onderwijzeressen ; dat het onmis
kenbaar in het belang van het onderwijs is 
dat de gehuwde onderwijzeres uit de school 
wordt geweerd ; dat toch, als de onderwijzeres 
gehuwd is, zij in huis behoort overeenkomstig 
haar taak en haar roeping ; dat op 17 December 
19,19 de aan. school B verbonden onderwijzeres 
J . E. Leussink in het huwelijk is getreden ; 

dat Gedeputeerde Staten op 19 October 1920 
het raads-l;>esluit niet hebben goedgekeurd uit 
overwegir!g·.~at het juist moge zijn, dat in den 
regel het belang van het onderwijs gediend 
is met ·het verleenen - ook ongevraagd -
van eerv;ol ontslag aan eene onderwijzeres 
die in het huwelijk treedt, doch het geenszins 
vaststaat_ -dat zich thans niet een geval voordoet, 
waarin datJ]elang medebrengt dat de betrokken 
onderwijzefes ondanks haar huwelijk blijft 
gehandhaafii ; dat toch de overwegingen tot 
het onderh!!,vige raadsbesluit evenmin a ls de 
nader tusschen Gedeputeerde Staten en het 
gemeentebestuur gevoerde briefwisseling de 
wenschelijkheid van de ontslagverleening met 
het 90g op het onderwijs hebben aangetoond 
en dat nog veel minder is gebleken, dat de raad 
.heeft onderzocht of handhaving van de onder
wijzeres in dit geval ook in het belang van het 
onderwijs ZOU kunnen zijn; dat het raadsbesluit 
van 13 November 1919 op ongeoorloofde wijze 
aanvult de bepalingen van de wet tot regeling 
van het lager onderwijs en van de door Gede-

puteerde Staten goedgekeurde verordening op 
de uitbetaling enz. van de onderwijzersjaar
wedden en dan ook in aangelegenheden als 
de onderhavige nimmer een rechtsgeldig beroep 
kan warden gedaan op gemeld raadsbesluit; 

Overwegende : dat de wet tot regeling van 
het Lager Onderwijs van 1878, zooals die 
laatstelijk is gewijzigd bij de wet van 14 Juli 
1919 (Staatsblad n°. 493) en die op dit beroep 
van toepassing is, zonder eenig voorbehoud 
onderwijzeressen gehuwd of niet, tot het geven 
van onderwijs in de lagere scholen toelaat en 
diensvolgens het enkele feit van het aangaan 
door haar van een huwelijk voor een gemeente
raad geen voldoende aanleiding mag zijn eene 
onderwijzeres ongevraagd te ontslaan ; 

dat mitsdien terecht door Gedeputeerde 
Staten van Overijssel bij hun besluit van 19 
October 1920, 2e afd., n°. 8525/6381, aan het 
besluit van den raad der gemeente Lonneker 
van 14 Mei 1920, n°. 80, waarbij aan mejuffrouw 
J. E. Leussink uit hare betrekking van onder
wijzeres aan de openbare lagere school B in 
die gemeente ongevraagd eervol ontslag is 
verleend, de goedkeuring is onthouden ; 

Gezien de wet tot regeling van het lager 
onderwijs van 1878 zooals clie laatstelijk is 
gewijzigd bij de wet van 14 Juli 1919 (Staats
blad n°. 493) en de Gemeentewet ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
met ongegrondverklaring van het ingesteld 

beroep, het bestreden besluit van Gedeputeerde 
Staten te handhaven. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast, enz. (A. B.) 

l April 1921. BESLUIT, bepalende het tijd
stip van inwerking~reding van den bij 
Koninklijk besluit van 17 Maart 1921 
(Staatsblad n°. 533) opnieuw vastgestelden 
algemeenen maatregel van bestuur, be
doeld in artikel 13 der Huurcommissiewet. 
s. 648. 

Bepaald op l April 1921. 

1 April 1921. BESLUIT, houdende nadere wij
ziging van het Bezoldigingsbesluit Burger
lijke Rijksambtenaren 1920 (Staatsblad 
no. 37). S. 649. 

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

Binnenlandsche Zaken, tijdelijk Voorzitter van 
den Raad van Ministers van 2 Maart 1921, 
La. A, Kabinet; 

Den Raad van State g~hoord (advies van 
22 Maart 1921, no. 28) ; 
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Gezien het nader rapport van Onzen Minister 
voornoemd van 30 M-aart 1921, La. A, Kabinet ; 

Overwegende, dat het wenschelijk is geble
ken het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijks
ambtenaren 1920 (Staatsblad n°. 37), te wijzigen 
en aan te vullen ; 

Hebben goedgevonden en ·verstaan : 
Art . 1. In voornoemd Bezoldigingsbesluit 

worden de volgende wijzigingen en aanvullingen 
aangebracht : 

I. In bijlage A : 
l 0 • In de na te noemen schalen vervallen 

onder Financien, Directe Belastingen, Invoer
rechten en Accijnzen, de vermeldingen van de 
bieronder genoemde ambten : 

In schaal 6, f 1400-f 1800, Kommies !Ude 
klasse. 

In schaaJ 13, f 1300-f 2300, Rijksklerk Ude 
klasse en het opsc~ift ,,Directe Belastingen, 
Invoerrechten en Accijnzen". 

In scbaal 14, f 1600-f 2300, Kommies Ude 
klasse. 

In sch&l!,l 25, f 2000-f 3000, Rijksklerk lste 
klasse. 

In schaal 34, f 3000-f 4000, Commies ter 
directie. 

2°. a. In schaal 12, f 1300-f ~100, wordt 
de vermelding ,,Rijksklerk Illde klasse" ver
vangen door ,,Rijksklerk". 

In schaal 45, f 4000- f 5QOO, wordt de ver
melding ,.Hoofdcommies ter directie" ver
vangen door ,,Hoofdcommies". 

b. In schaal 9, 1400-f .2000, wordt v66r de 
vermelding daarin, voorkomende onder ,,Wa
ter~~aat", opgenomen . Financien. 
Directie belastingen, invoerrechten en accijnzen. 

Ko=ie~ Ude klasse. . 
In schaal 17, f 1900-f 2400, wordt v66r de 

vermel.ding daarin, v·oorkomende onder ,,Oor
log·", ingevoegd : 

Financien. 

Directe belastingen, invoerrechten en accijnzen. 
Assistent van den waar~rg en de b elasting 

der gouden en zilveren werken. 
In schaal 32, f 2800-f ~00, V\'Ordt onder 

Finanqien na de vermelding daarin, voQrko
mende onder 's Rijks schatkist", opgenomen : 
Dire~te belastingen, invoerrechten en accijnzen. 

Co=ies. 1 

,In schaal 62, f 6500-f 7500, wordt ,na de 

_i• Pe op l.Januari 1921 in dlen~t zijnd~ com-
miezen, oud•commiezen ter directie, ontvangen 
geen mindere bezoldiging dan waarop zij bij 
ongewijzigde rangschikking in schaal 34, f 8000 
- f 4000, aanspraak zouden hebben gehad: 

vermelding daarin voorkomende onder ,,Bin -
nenlandsche Zaken" ingevoegd : 

Financien. 

Directe belastingen, invoerrechten en acc·ijnzen. 
Inspecteur van den accountantsdienst. 
c. Na schaa l 24 wordt ingevoegd : 

SCHAAL 24a. 
f 1300-/ 3000, 17 jaar. 

17 jaarlijksche verhoogingen van f 100. 

Financien. 
Directe belastingen, invoerrechten en accijnzen. 

Adjunct-commies. 
II. In bijlage C. 
Onder f 1500 wordt ,,aide-"ssaieur van den 

waarborg en de belasting der gouden en zil
veren werken" vervangen door surnumerair 
van den waarborg en de belasting der gouden 
en zilveren werken, zonder vakexamen. 

. Aan de vermeldingen voorkomende onder . 
,,f 1800" wordt toegevoegd: Surnum3rair van 
den waarborg en de belasting der gouden en 
zilyeren werken, met vakexamen. 

2. Dit besluit wordt geacht met l J anuari 
1921 te zijn in werking getreden. 

Onze Ministers zijn, ieder voor , zooveel zijn 
Departement van Algemeen B3stuur aangaat, 
belast met de uitvoering van dit besluit, het-. 
welk in het Staatsblad zal worden geplaatsf ·en 
waarvan afschrift zal worden gezonden aan d e 
onderscheidene Ministerieele D3partem3nten, 
aan. den Raad van State en aan de" ·Algemeen(l 

· Rekenkamer. · 
! [ 

's-Gravenhage, den ·1sten April l9~1. 

W[LHELM[:NA. 

De Minister van Binnenlan,J.sche Zaken, 
tijdelijk Voorzitter van den Ra(ld va'li' Ministers, 

• 

0

CH. RUYS DE BEF;.~EN BR:JUC.K . 

( Uitgeg. 18 Ap~ih9.2 l. ) 

1 April 1921. BESLUIT, houdende ·_aanwijzing 
van de gezagsgebieden :van .de · Terr,tori
~le-bevelhebbers. S .. 650. 

wrj WILHELMINA, ENZ. 

Op de. voordracht van Onzen Minister van 
Oodog van 26 Februari. .1921,. Geheim, Litt. 
s. 20; •.. 

Gezien. het rapport van Onzen. Minister van 
Marine a. i. van 30 Maart 1921, bureau S, 
n°. 62; · 

Gezien de Koninklijke besluiten van 2 No
vember 1916 (Staatsblad n°. 488) en van 8 
November 1916 (Staatsblad n°. 4.95); 
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Hebben goedgevonden en verstaan: 
met intrekking .van laatstgenoemd Konink-

1 ijk besluit te bepalen : 
Art. 1. A. Het gezagsgebied van den ,,Ter

ritoritale-bevelhebber in Fries land, enz." om vat : 
a. Te land. 

De provincien Friesland en Groningen, voor 
zoover gelegen op den vasten wal, en Drenthe. 

b. Te water. 
Het gedeelte der Zuiderzee, grenzende ten 

noorden aan de lij n, loopende van de noord
oostelijke punt van het eiland Wieringen naar 
paal 30 aan de Friesche kust bij Piaam ; 
grenzende ten westen aan eene lijn, getrokken 
van de zuidoostpunt van het eiland Vlieland 
naar een punt, gelegen op 10 K.M. recht ooste
lijk van den toren der Zuiderkerk te Enkhuizen; 
en grenzende ten zuiden aan de lijn, getrokken 
van laatstbedoeld punt naar het punt van 
samenkomst van de grens tusschen de pro
vincien Friesland en Overijssel met de kust ; 

het gedeelte van de Wadden, de Eems en 
den Dollard, gelegen ten zuiden van de lijn, 
getrokken in recht noordoostelijke richting 
van af het punt, waar de grens tusschen de 
gemeenten Uithuizermeeden en 't Zandt de 
kust ontmoet. 

B. Het gezagsgebied van den ,,Territoriale
bevelhebber in OverijBBel, enz." omvat : 

a. Te land. 
De provincie OverijssGl, alsmede de pro

vincie Gelderland, ten noorden van de zuide
lijke oevers van den Bovenrijn (voor een ded 
ook wel ,,Bylandsche Kanaal" geheeten) en 
van de Waal, voor zooveel betreft het gebied, 
niet behoorende tot de Nieuwe Hollandsche 
W aterlinie· of tot het fort op den H oofddam 
bij Pan~erden; voorts van de provincie Noord
holland de gemeente Urk. 

b. Te Water. 
Het _gedeelte van de Zuiderzee, gelegen tus

schen de lijnen, getrokken van een punt, 
p.:elegen op 10 K. M. · recht oostelijk van de 
toren de\, Zuiderkerk te Enkhuizen naar de 
punten van samenkomst van de oostgrens 
van hP.t gebied der Nieuwe H ollandsche Water
linie en van de grens tusschen de provincien 
Friesland en Overijssel met de kust, en de kust. 

C. Het gezagsgebied van den ,,Territoriale
bevelhebl>er fo Noordbrabant, enz." omvat: 

de provincie Gelderland ten zuiden van den 
Bovenrijn (voor een deel ook wel ,,Bylandsche 
Kanaal" geheeten) en van de Waal, alsmede 
de provincien Noordbrabant en Limburg, en 
wel ten opzichte van de provincien Gelder
land en Noordbrabant, voor zooveel betreft 
het gebied, niet behoorende tot de Nieuwe 

Hollandsche Waterli.nie of tot de Stelling van 
't Hollandsch Diep en het Volkerak. 

D. Het gezagsgebied van den ,,Territoriale
"bevelhebber in Holland, enz." omvat: 

a. Te land 
De provincien Noordholland, Zuidhollancl en 

Utrecht, met uitzondering van de gemeente 
Urk, van het gebied, behoorende tot de Stelling 
van den Helder, tot de Stelling van Amster
dam, t ot het kustfort bij IJmuiden, tot de 
Nieuwe Hollandsche Waterlinie, tot de Stelling 
van 't Hollandsch ·Diep en ·het Volkerak, tot 
de Stelling van de Monden · der · Maas en van 
het Haringvliet of tot het fort aan den Hoek 
van H olland. 

b. Te water. 
Het gedeelte van het territoriaal zeegebied, 

gelegen tusschen de lijnen, in recht westelijke 
richting getrokken van de punten, waar de 
grens tusschen de gemeenten Callantsoog en 
Petten en de grens tusschen de gemeenten 
Heemskerk en Wijk aan Zee en Duin de kust 
ontmoeten; 

het gedeelte van het territoriaal zeegebied, 
gelegen tusschen de lijnen, in recht westelijke 
richting getrokken van de punten, waar de 
grens tusschen de gemPenten Velsen en Bloe
mendaal en de grens tusschen de gemeenten 
Monster en 's-Gravenzande de kust ontmoeten ; 

het gedeelte der Zuiderzee, grenzende ten 
noorden aan de "lijn, loopende van de Noord
hol'andsche kust bij de schutsluis te van Ewijks
sluis naar de aanlegplaats op Wieringen ten 
noordwesten van Westerland, vervolgens langs 
de noordkust van Wieringen tot aan de noord
oostelijke punt van dit eiland en daarna naar 
paal 30 aan de Friesche kust bij Piaam; 

grenzende ten oosten aan eene lijn, getrokken 
va. de zuidoostpunt van het eila-nd Vlieland 
naar een punt, gelegen op 10 K. l\L recht oos
telijk van den toren der Zuiderkerk te Enk
huizen en grenzende ten zuiden aan eene lijn, 
getrokken van laatstbedoeld punt naar het 
Licht te Leekerboek (bij Oosterleek). 

2. Dit besluit treedt in werking 1 Aprii 1921 · 
Onze Minister . van Oorlog is belast met de 

uitvoering yari ·dit bes1uit, hetwelk in het 
Staatsblad zal warden geplaatst e n waarvan 

afschrift zal warden gezonden aan Onze 
Ministers van Marine, a. i., van Justitie, van 
Binnenlandsche Zaken, van Waterstaat, 'van 
Landbouw, Nijverheid en Handel en van Arboid, 
en aan de Algemeene Rekenkamer. 

's -Gravenhage, den l sten April 1921. 
WILHELMINA. 

De Minister van Oorlog, W. F. PoP. 
(Uitgeg. 18 April 19211 
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2 April 1921. WET, tot cvaststelling van het I 2 
tiende hoofdstuk der Staatsbegrooting voor 
het dienstjaar 1921. S. 651. 

April 1921. WET tot nadere verhooging 
va.n het maximum van het rentelooze 
voorschot nit 's Rijks scha.tkist ten be
hoeve van den aanleg en het in exploitatie 
brengen van spoorweglijnen van I Jzendijke 
over SM van Gent naar Drie Schouwen, van 
Ho?fdplaat naar Pyramide, van Philippine 
over Terneuzen naar Zaamalag en van 
Saa van Gent naar de Belgisohe grens in 
de richting van Selzaete. (Nadere wijzi
ging van de wet van 15 Juli 1912 (Staats
blad n°. 249), reeds gewijzigd bij de wet 
van 7 Juni 1919 (Staatablad n°. 305. \) 
s. 654-. 

Bij deze wet wordt het Xde hoofdstuk der 
begrooting van de Staatsuitgaven voor het 
dienstjaar 1921, betreffende het Departement 
van Landbouw, Nijverheid en Handel, vastge
steld, zooals hierna. verkort volgt : 
Afu. 
1. Kosten van het Departement. f 748,07(),
:l. Landbouw. ll,29:l,111.82 
3. Nijverheid. . . . . . • • . 78,6l9,600.-
4. Handel • • . . . . . . . . :l,75l,76::!.-
5. Pensioenen, restitutie van pen

sioensbijdragen, wachtgelden, 
gratificatien, schadeloosstellin
gen <Jn toelagen, (met uitzonde
ring van die, welke komen ten 
laste van het Staatsmijnbe
drijf), voorschotten wegens bui
tenlandsche reizen, premien in
gevolge de Ongevallenwet 1901 
en de Invaliditeitswet; aan
deel in de uitgaven van deu 
dienst der Landsgebouwen, 
vergoeding, als bedoeld in art. 
38 van het Bezoldigingsbesluit 
1920 en vorderingen over af-
gesloten dienstjaren. . . . . 44i,792.-

6. Onvoorziene behoeften • . . 50,000.-
Totaal van het Xde hoofdstuk f 93,099,336.82 

2 Apri/. 1921. WET tot vaststelling van het 
negende hoofdstuk. der Staatsbegrooting 
voor het dienstjaar 1921. S. 652. 

Bij deze wet wordt bet IXde hoofdstuk der 
begrooting van de Staatsuitgaven voor het 
dienstjaar 1921, betreffende het Departement 
van Waterataat, vastgesteld, zooals hforna ver-
kort volgt : • 
Afd. 
1. Kosten van het Depurtement f 440,600.-
2. Wuterstaat • . . . . • • • 44,016,004.26 
3. Spoorwegen , . • . . • • • 6,66:l, 165.-
4. Pensioenen, wachtgelden, grati

ficatien, enz. • . . . . 
6. On voorziene behoeften . . • 
6. Posterijen, Telegrafie, Tele

803,606.-
56,000.-

fonie en Rijkspostspaarbank. 12,406,136.
Totaal van het IXde hoofdst. f 64,373.501.:26 

2 April 1921. WET, houdende regeling van 
de inkomsten en uitgaven van de Poste
rijen, de Telegrafie en Telefonie voor het 
dienstjaar 1921. S. 6ii' '· 

Ue begrooting wordt vastgesteld op een be
drag van f 116/>'. •U,68 I in ontvangsten en uit-
Javen . 

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

dat het wenschelijk is den a-a.nleg en het in 
exploitatie brengen van spoorweglijnen van 
IJzendijke over Saa van Gent naar Drie Schouwen 
van Hoofdplaat naar Pyramide, van Philippine 
over Terneuzen naar Zaamalag en van Saa 
van Gent n aar de Belgische grens in de richting 
van Selzaete nader t-e bevorcleren door ver
hooging van het maximum van het bij de 
wet van 15 Juli 1912 (Staatablad n°. 249), 
gewijzigd bij de wet van 7 Juni 1919 (Staatablad 
n°. 305), nit 's Rijks sohatkist toegekende 
rentelooze voorschot ; 

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

In artikel 1 der wet van 15 Juli 1912 (Staata
blad n°. 249), gewijzigd bij de wet van 7 Juni 
1919 (Staatablad n°. 305), wordt in · plaats van 
,,ten bedrage van een derde der kosten van 
aanleg en het in exploitatie brengen, doch 
tot geen hooger bedrag dan f 980;000", ge
Iezen : ,,tot een bedrag van ten · hoogste 
f 1,380,000". 

Las ten en bevelen, enz. · ·· 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 2d.en April 

1921. 
WILHELMINA:· 

De Minister van Wa.terstaat, A. A. H. W.·Komo. 
(Uitge,g. 26 Aprii 1921.) 

2 April 1921. WET tot verklaring van het 
algemeen nut der onteigening ten behoeve 
van aanleg van spoorweglijnen van Goes 
over 's Heer-Arendakerke, Borsselen en 
Hoedekenakerke naar Goes, van Goes over 
's Heer-Arendakerke naar het Wolphaarta
dijksche veer en van Goes naar W emeldinge. 
s. 6,35. 

2 April 1921. WET tot goedkeuring van eene 
met de gemeente Utrecht gesloten over
eenkomst tot ruiling van grond. S. 656 
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2 April 1921. WET, tot vaststelling van het 
vij/de hoofdstuk der Sta.atsbegrooting voor 
het dienstja.ar 1921. S. 657. 

Bij deze wet wordt het Vde hoofdstuk der 
begrooting van de Staatsuitgaven voor het 
dienstjaar 1921 , betreffende het De'P'J,rtement 
van Binnenlandsche Zaken, vastgesteld, zooals 
hierna verkorb volgt ; 
Afd.: 
1. Kosten van het Departement . f 184,983.60 
2. Binnenlandsch Bestuur . • • 6,238,768.-
3. Armwezen. . • • • • • . . 8,616,146.-
4. N ederlandsche Staatscourant, 

Handelingen der Staten-Gene-
raal en Staatsblad • • . . . 682,167.-

6. Pensioenen, toelagen, gratifica
tiiin, wachtgelden, enz .. 

6. Onvoorziene behoefteri . • , 
l ,396,146.-

43,000.-

Totaal van het Vde hoofdstuk f 16,960,210.60 

2 April 1921. WET tot verklaring van het 
algemeen nut der onteigening van eigen
dommen, noodig boor het aanleggen, ver
breeden en doortrekken van straten te 
Scheveningen. S. 658. 

2 April 1921. WET tot verklaring van het 
algemeen nut der onteigening, met toe
passing van de wet van 27 Maart 1915 
(Staatsblad n°. 171), van eigendommen, 
noodig voor het a.anleggen van wegen 
en verkeerspaden door Hollandscheveld in 
de gemeente Hoogeveen. S. 659. 

2 Apr.il -J921. • WET tot wijziging van de wet 
van 4

0 
December 1920 (Staatsblad n°. 843), 

tot regeling van de bezoldiging van den 
Raad van State. S. 660. 

WIJ WILHELMINA, ENZ ... doen te weten: 

Alzo?: Wij in overweging genomen hebben, 
dat het :l!'enschelijk is te wijzigen de wet van 
4 December 1920 (Staatsblad n°. 843) tot rege
ling van de bezoldiging van den Raad van 
State; . 

Zoo is het, dat Wij, den Ra.ad van State, enz. 
Art. 1. Aan artikel 1 der wet van 4 Decem

ber 1920 (Staatsblad n°. 843) tot regeling van 
. de_ J:>ezoldiging van den Raad van State, wordt 
een nieuw derde lid toegevoegd, luidende : 

,,Bovendien ontvangen de vice-president en 
de leden een tijdelijke toelage voor kinderen, 
overeenkomstig de bepalingen, welke te dien 
aanzien voor de burgerlijke Rijksambtenaren 
zijn vastgesteld in den algemeenen ma.atregel 

van bestuur, houdende regaling van de bezol
diging dier ambtenaren". 

2. Artikel 3 der bovengenoemde wet wordt 
gelezen als volgt : 

,,Behoudens het bepaalde in het volgende 
lid ontvangen de vice-president en de leden van 
den Ra.ad van State eene vergoeding ten be
loope van hetgeen wegens korting voor eigen 
pensioen en wegens bijdrage voor weduwen
en weezenpensioen door hen verschuldigd is. 

Voor de berekening van de in het vorig lid 
bedoelde vergoeding worden buiten aanmerking 
gelaten: 

a. hetgeen de bijdrage voor weduwen-, en 
, weezenpensioen meer bedraagt dan zeven ten 

honderd van den pensioensgrondslag tot een 
maximum van f 210 per jaar: 

b. de bijdrage wegens inkoop van zijde
lingschen dienst of van dienst in eene onbe
zoldigde betrekking bewezen ; 

c. de bijdrage wegens inkoop van tijdelijken 
dienst. voor zoover deze dienst is bewezen v66r 
1 Januari 1920 ; 

d. de inhouding van den eersten der twee 
termijnen, bedoeld in artikel 6 der wet van 
4 ovember 1919 (Staatsblad n°. 639)." 

3. Deze wet wordt geacht in werking te 
zijn getreden m et den eersten Januari 1920. 

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

1921. 
WILHELMINA. 

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

De Minister van Financien, DE VRIES. 
De Minister van J'I.UJtitie, HEE~SKERK. 

(Uitgeg. 2 Mei 1921.) 

2 April 1921. WET, houdende wijziging van 
artikel 35 van de wet op Woonwagens en 
Woonschepen 1918 (Staatsblad n°. 492), 
zooals dat la.atstelijk is aangevuld bij de 
wet van 26 Maart 1920 (Staatsblad n°. 150). 
s. 661. 

Wu WILHELMINA, ENZ ... doen t e weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat wijziging van artikel 35 van de Wet op 
W oonwagens en Woonschepen 1918 (Staatsblad 
no. 492), zooals dat laatstelijk is aangevuld 
bij de wet van 26 Ma.art 1920 (Staatsblad n° . 
150), noodzakelijk is ; 

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

In artikel 35 van de Wet op Woonwagens en 
Woonschepen 1918 (Staatsblad n° . . 492), zooals 
dat laatstelijk is aangevuld bij de wet van 26 
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Maart 1920 (Staatsbl,;,d n°. 150), wordt in plaats 
van: ,,en anders tot ·l F ebruari 1921" gelezen: 
,,en anders tot 1 Februari 1923" . 

Lasten en bevelen, enz. · 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 2den April 

1921. 
WILHELMINA. 

De Minister van Justitie, HEEMSKERK. 
De Minister van Arbeid, AALBERSll. 

( Uitgeg. 20 April 1921.) 

2 April 1921. WET, houdende kwijtsohelding 
a.an den lndischen Bond van eerie den 
Lande aankomende vordering. S. 662. 

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

dat ingevolge artikel 26 der Indische Comp
tabiliteitswet (Staatsblad 1917, n°, 275) kwijt
schelding tot een bedrag boven f 10,000 van 
eene den Lande aankomende vordering bij de 
wet behoort te gesohieden en er termen zijn ge
vonden om de hierna te noemen kwijtsohelding 
te verleenen ; 

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

Aan den lndischen Bond wordt kwijtge
soholden het tot een bedrag van f 14,500 aan 
den Lande nog versohuldigd gedeelte van de , 
a.an die vereeniging 

0

ingevolge besluit van den 
Gouverneur-Generaa.l van Nederlandsch-lndie 
van 29 Maart 1906, n°. 32, in leen verstrekte 
som van f 15,000. 

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

1921. 
WILHELMINA. 

De Minister van Kownien, DE GRAAFF. 

(Uitgeg. 21 April 1921.) 

2 April 1921. WET, houdende kwijtsohelding 
aan Anang Abdoeraohman van eene den 
Lande aankomende vordering. S. 663. 

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

dat ingevolge artikel 26 der lndisohe Comp
tabiliteitswet (Staatsblad 1917, n°. 275) kwijt
schelding tot een bedrag boven f 10,000 van 
eene den Lande aankomende vordering bij ·de 
wet behoort te geschieden en er termen gevon
den zijn om de hier na te noemen kwijtsohelding 
te verleenen ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raa<l van State, enz. 
Eenig artikel. 

Aan Anang Abdoeraohman, handelaar te 
Bandjermasin (Zuider- en Oosterafdeeling van 
Borneo), wordt de hem bij besluit van den 

Resident van dat gewest van 9 Juli 1919 op
gelegde vergoeding van f 64,907.52 kwijtge
soholden. 

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

1921. 
WILHELMINA. 

De Minister van Kownien, DE GRAAFF. 

(Uitgeg. 21 April 1921.) 

2 April 1921. . WET, houdende vaststelling 
van het slot-der rekening .van de koloniale 
uitgaven en ontvangsten voor Guracao 
over het dienstjaar 1916. S. 064. 

Het slot der rekening van de koloniale uit
gaven en ontvangsten . voor Guracao over het 
dienstjaar 1916 wordt vastgesteld als volgt: 

De uitgaven bedragen f 1,379,008.67 ½- De 
oritvangsten hebben bedragen f 832,315.97. 

Het nadeelig slot der rekening bedraagt 
alzoo f 546,692.70}~, ·welk bedrag dienten
gevolge tot aanvulling der koloniale middelen 
is noodig geweest. 

2 April 1921. WET, houdende W1Jz1gmg en 
nadere verhooging van de koloniale huis 
houdelijke begrooting van Curagao voor 
het dienstjaar 1919. S. 665. 

2 Apr-il 1921. WET, houdende nadere ver
hooging van het elfde hoofdstuk der Sta:a s
begrooting voor het dienstjaar 1919. S. 666. 

Bij deze wet wordt een artikel. verhoogd. 
Tengevolge hiervan wordt het XIde hoofdstuk 

der Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1919 
verhoogd met f 152,548.21 en mitsdien· gebraoht 
op f 1,099,530.21 ; terwijl zoowel het gezamen
lijk bedrag der IIIde afdeeling als het eindoijfer 
wordt verhoogd met f 152,548.21. 

2 April 1921. Wet, houdende vaststelling van 
het slot der rekening van de koloniale 
uitgaven en ontvangsten voor Suriname 
over bet dienstjaar 1915 en bestemm ng 
van de opbrengat van de Surinaamsche 
leening 1915. S. 667. 

Het slot der rekening van de koloniale uit
gaven en ontvangsten voor Suriname over het 
dienstjaar 1915 wordt• vastgesteld als volgt : 

De uitgaven hebben bedragenf 4,526,836.3_3 ½, 
De ontvangsten hebben bedragen f 2,845,834.03. 
Het nadeelig slot der rekening bedraagt alzoo 
f 1,681,002.30½, 

Het in het voorgaand artikel genoemd nadee-
1 ig slot wordt toteen bedragvanf'l,666,624.26½ 
gedekt door eene bijdrage uit 's Rijk.~-. soha.t . 
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kist, ~rwijl in de dekking van het overblijvende I 
bed.rag f 14,378.04 nader door leening zal 
worden voorzien. 

Het tekort op de voorschottenrekening met 
het Immigratiefonds op ultimo 1914, bed,ragen
de f 1,101,666.98½, wordt tot een bedrag van 
f 1,046,784 gedekt door de opbrengst van de 
Surinaamsche leening 1915. 

4 April 1921. KONINKLIJK BESLUIT. 
Door B. en W. is _gehandeld in strijd met 

de wet, door alleen gelegenheid te geven 
ten overstaan van een ambtenaar ter 
secretarie tegen het oprichten der inrich
ting bezwareri in te brengen. 

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

T. Postma te Holwerd, gemeente Westdonge
radeel, tegen het besluit van B. en W. dier ge
meente van 4 Maart 1920, waarbij aan J. Brou
wers te Holwerd en zijne rechtverkrijgenden 
vergunning is verleend tot oprichting van een 
wa,genmakerij op het perceel kadastraal bekend 
gemeente Holwerd, sectie A n°. 2389; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 
16 Maart 1921, n°. 45 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Arbeid van 1 April 1921, n°. 174 H, Afd. 
Arbeid; 

0., dat art. 7 der Hinderwet onder meer be
paalt, dat gelegenheid moet worden gegeven 
om tegen het oprichten eener inrichting be
zwaren in te brengen tegen overstaan van het 
gemeentebestuur of een of meer zijner leden ; 

dat Burgemeester en Wethouders van West
dongeradeel, door alien gelegenheid te geven 
ten overstaan van een ambtenaar ter secretarie 
tegen het oprichten der inrichting bezwaren in 
te brengen, hebben gehandeld in strijd met 
de wet; 

Gezien de ffinderwet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het bestreden besluit van Burgemeester en 
W ethouders van W estdongeradeel te ver
nietigen; 

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

4 April 1921. ARREST van den Hoogen 
Raad. 

De gemeenteraad kan de bevoegdheid 
tot het uitvaardigen van een tapverbod 
voor alle vergunningslocaliteiten niet ont
leenen aan art. 7 sub 4 der Drankwet, om
dat het bij dit artikel aan den Raad toe-

1921. 

gekende recht beperkt is tot de localiteiten 
die voor het 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 
vereenigingslokaal (societeit) waaraan elk 
karakter van openbaarheid ontbreekt, be
treft niet de openbare orde, noch de open· 
bare zedelijkbeid, noch de openbare ge· 
zondheid en heeft ook geen betreklcing op 
de huishouding der gemeente. Eene der
gelijke verordening is derhalve in strijd 
met art. 135 Gemeentewet. (Anders cone!. 
O.M.). 

(Drankwet art. 7 Gemeentewet art. 135). 

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

Raden: Mrs. H. Hesse, H. M. A'. Savelberg, 
Jhr. P. L. van Meeuwen en B. Ort. 

De Officier van Justitie bij de Arrondisse
ments-Rechtbank te Zutphen, requirant van 
cassatie tegen een vonnis van die Rechtbank 
van negentien Januari 1920, waarbij in hooger 
beroep werd bevestigd een vonnis van den 
Kantonrechter te Deventer van 29 November 
1920, bij hetwelk B. v. H., werd ontslagen 
van alle rechtsvervolging ; 

Conclusie van den Advocaat-Generaal Mr. 
Tak. 

Bij eene voorgaande gelegenheid kon ik 
Uwen Raad mededeelen, dat artikel 1 van de 
Verordening van Deventer op den verkoop 
van sterken drank gedurende de zoogenaamde 
kermisweek, tegen overtreding waarvan in 
artikel 3 eene hechtenisstraf van ten hoogste 
zes dagen of geldboete van ten hoogste f 25 
bedreigd wordt, den houder eener vergunning 
voor den verkoop van sterken drank in het 
klein of dengenen, die hem vervangt, verbiedt: 
,,sterken drank te koop aan te bieden, te ver
koopen, te verruilen, af te leveren, ter beschik
king te stellen, ten geschenke te geven, of 
het drinken daarvan in zijne vergunningsloca
liteit, alsmede in de open aanhoorigheden van 
het huis, waarin zich die localiteit bevindt, 
toe te laten gedurende den tijd voor het houden 
der kermis bepaald in het raadsbesluit van 3 
April 1873, n°. 24-347, den daaraan vooraf
gaanden Zondag en Maandag, indien en voor
zoover de kerrnis alsdan wordt gehouden." 

Waar nu het raadsbesluit van 7 April 1873 
bepaalt, dat het ,,van den eersten Maandag 

25 
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in Juny tot en met den daarop volgenden 
Zaterdag" te Deventer kermis zal zijn, meende 
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie 
te Zutphen den nu gerequireerde in verband 
met de gebleken feiten te moeten beschuldigen : 
,,dat hij den 6en Juni 1920, des namiddags 
circa 5 uur, te Deventer, alwaar de kermis den 
6en Juni 1920 des namiddags circa 4 uur was 
geopend en nog niet gesloten, als plaatsver
·vanger van den houder van eene vergunning 
:voor den verkoop van sterken drank in het 
klein, heeft toegelaten, dat in het benedenlo
kaal van de societeit de Hereeniging, waarvoor 
door Gedeputeerde Staten der provincie Over
ijssel eene societeitsvergunning was verleend, 
door het lid van gemelde societeit Jan Pouwels 
Coelingh een glas jenever met bitter werd ge
dronken." 

De Kantonrechter te Deventer verklaarde 
een en antler op 20 November 1920 wettig en 
overtuigend bewezen, doch sprak, daarin in 
hooger beroep bijgevallen door de Arrondisse
ments-Recht bank te Zutphen op 19 Januari 
192l, blijkens de handhaving der beslissing, 
een ontslag van rechtsvervolging uit, daar hij 
meende, dat de bevoegdheid van den Deven
terschen Raad tot het maken van eene veror
dening als zooeven textueel weergegevem, die 
zich niet alleen uitstrekt tot de voor het pu bliek 
toegankelijke localiteiten, maar zelfs tot de 
societeiten, noch in de Drankwet en evenmin 
in artikel 135 der Gemeentewet steun vindt. 

Dank zij de cassatievoorziening van den 
Officier van J ustitie die, ofschoon de opvatting 
zijner Rechtbank onderschrijvend, door zijn 
ingesteld beroep voldoet aan den wensch van 
het betrokken gemeentebestuur, is Uw Raad 
thans in de gelegenheid gesteld de betrekkelijke 
verordening nader te bezien en over haar een 
oordeel uit te spreken. 

Zooals de Kantonrechter terecht in zijn in 
W. 10655 gepubliceerd vonnis heeft aange
nomen, kan de bevoegdheid der gemeente
raden tot het uitvaardigen van verordeningen 
als de onderhavige worden afgeleid uit artikel 
7 4 der Drankwet en uit artikel 135 der Ge
meentewet. 

Het eerste voorschrift zegt echter, dat dagen 
mogen worden bepaald, waarop voor het pu
pliek toegankelijke localiteiten, waarvoor ver
gunning is verleend, zullen gesloten zijn, 
zoodat in zoover reeds artikel 1 der ingeroepen 
verordening onverbindbaar zijn zou, omdat 
hierin niet enkel van voor het publiek toegan
kelijke localiteiten de rede is, maar van alle 
localiteiten, waarvoor vergunning is verleend. 

De vraag rest dus, of de bepaling wellicht 
steunen kan op artikel 135 der Gemeentewet, 
dat den gemeenteraden door het maken van 
verordeningen de zorg opdraagt voor de open
bare orde, de zedelijkheid, ·de gezondheid en 
voor de verdere gemeentehuishouding, aan 
welke opdracht artikel 7 der Drankwet in zijn 
aanhef nog eens uitdrukkelijk herinnert. met 
de woorden ,,onverminderd zijne bevoegdheid 
krachtens artikel 135 der Gemeentewet." 

De Kantonrechter beantwoordt haar ont
kennend. De Gemeenteraad toch heef.t, naar 
z_ijn oordeel, kennelijk de hem gestelde wette
hJke grenzen overschreden, door niet alleen 
te willen behartigen de openbare orde, de I 
openbare gezondheid en de openbare zede- 1 

lijkheid, kortom het algemeen gemeentelijk 
belang, maar door zelfs regelend op te treden 
op plaatsen, die elk openbaar karakter missen 
en niet naar buiten werken en in inrichtingen, 
wier ledental zoo klein is, dat zij geen huishou
delijk belang kunnen geacht worden te verte
genwoordigen. 

Hij meent derhalve, dat de drempel der 
societeit grens was van 's Raads bemoeienis, 
omdat daarachter het bijzonder belang der 
ingezetenen ligt. 

Het wil mij voorkomen, dat voor eene 
tegenovergestelde opvatting nog wel steek
houdende argumenten zijn aan te voeren. 

De bij artikel 144 der Grondwet den gemeen
teraad gewaarborgde autonomie wordt in arti
kel 135 der gemeentewet omschreven als de 
bevoegdheid tot het maken der verordening_€:n, 
die in het belang der openbare orde, zedeliJk
heid en gezondheid worden vereischt en van 
andere betreffende de huishouding der gemeente. 

Onderzocht dient derhalve, of de gemeente
raad van Deventer door de vaststelling der bij 
de bestreden vonnissen buiten toepassing 
gelaten verordening iets heeft bevolen, dat niet 
kan geacht worden de huishouding der gemeente 
te betreffen. 

Nu moeten societeiten vooral niet verward 
worden met het begrip ,,gezin". Bij het 
laatste vormt de familieband de verbinding, 
terwijl bij de eersten, die berekend zijn op 
het onderhouden van het gezellig verkeer op 
daartoe aa.ngewezen plaats tusschen hen, die 
aan bepaalde voorwaarden voldoen, de leuze 
voorzit : ,,hoe meer zielen,' hoe meer vreugd." 

Uit den aard der zaak leidt dit tot de slot
som, dat het gezin uit een betrekkelijk klein 
aantal leden bestaat, societeiten daarentegen 
berekend zijn op vele bezoekers. 

En voor die velen - leden en daarvoor in 
di: termen vallenden - heeft de gemeenteraad 
de bepaling gemaakt, waardoor ook zij, even
als de bezoekers van voor het publiek toegan
kelijke localiteiten, zich in de vereenigingszalen 
zullen hebben te onthouden van het gebruik 
van sterken drank op dagen, waarop dit -in 
het belang der openbare orde, gezondheid 
en zedelijkheid schadelijk kan worden geacht. 

Wanneer ik eene vergelijking wagen mag, 
dan zou ik UwenRaad willen wijzen op artikel la 
der Verordening op de Winkelsluiting te Am
sterdam, waarbij het verboden is een barbiers
winkel of kapperssalon des Zondags voor het. 
publiek geopend te hebben. 

Dit . voorschrift werd door Uwen Raad bij 
arrest van 24 Juni 1918, W. 10307, (N. J. 1918 
blz. 807, Red.), niet-strijdig met artikel 131'> 
der Gemeentewet bevonden, niet omdat het 
publiek werd toegelaten, doch omdat de bepa
ling beoogde te waken voor de gezondheid eener 
bepaalde klasse van ingezetenen door verzeke
ring van een rustdag, waarom zij een openbaar 
belang dient en derhalve de huishouding dier 
gemeente betreft. 

Welnu, wat voor de kaste der barbiers en 
der kappers en hunne bedienden in Amsterdam 
geldt, weegt in gelijke mate te Deventer voor 
de societeiten. Ook daarin zoek ik geen open
baarheid en geen publiek, maar we! vind ik 
er mogelijk eene breede schaar leden en daar
buiten vele, die voor het lidmaatschap in 
aanmerking komen, voor welker gezondheid 



387 4 A P RIL. 1921 

en zedelijk.heid de Raad het beter acht, dat 
zij zich als ~eheel op dagen, die veelal tot 
overmoedighe1d en brooddronkenheid aanlei
ding geven, in het vereenigingslokaal van het 
gebruik van sterken drank onthouden, waardoor 
tevens de openbare orde wordt gebaa.t. 

Dat zulk een voorschrift overschrijding van 
wetgevende bevoegdheid zou beteekenen, durf 
ik met een beroep op Uw zoo juist genoemd 
arrest ten stelligste ontkennen. 

Ik steun mitsdien het bij tijdig ingediende 
memorie voorgesteld cassatiemiddel, waarin 
geklaagd wordt over : ,,Schending door niet
toepassing van de artikelen 1 en 3 van voor
melde Verordening," en concludeer tot ver
nietiging van het vonnis der Rechtbank voor
zoover da.a.rbij de uitspraa.k des Kantonrech
ters ten aa.nzien van het gegrond ontslag van 
rechtsvervolging werd bevestigd, voorts tot 
vernietiging dier uitspraak ook op dat punt, 
en eindelijk, dat Uw Raad, rechtdoende ten 
principale, het bewezene zal qualificeeren als: 
,,In de gemeente Deventer, als plaatsvervanger 
van den houder eener vergunning voor den 
verkoop van sterken drank in het klein, toe
laten, dat gedurende den tijd voor het houden 
der kermis bepaald in het raadsbesluit van 
3 April 1873, n°. 24-347, den de.are.an vooraf
~aanden Zondag en den daarop volgenden 
Zondao- en Ma.andag, terwijl er kermis werd 
gehouden, in de vergunningslocaliteiten sterke 
drank wordt gedronken", en tot veroordeeling 
van gerequireerde deswege, met toepassing van 
de artikelen 1 en 3 van de Verordening van 
Deventer op den verkoop van sterken drank 
gedurende de zoogenaamde kermisdagen en 
23 van het Wetboek van Strafrecht en gelet 
op het raadsbesluit van 7 April 1873, in eene 
geldboete van f 15, bij wanbetaling te vervan
gen door eene hechtenisstraf van 15 dagen. 

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 Conclusie Adv.-Generaal) ; 

Gehoord, enz. ; 
0., dat bij het in hooger beroep bevestigd 

vonnis wettig en overtuigend bewezen is ver
klaard, met gerequireerdes schuld da.a.raa.n, 
dat hij den 6en Juni 1920 des namiddags circa 
5 uur te Deventer, alwaar de kermis den 6en 
Juni 1920 des namiddags circa 4 uur was geo
pend en nog niet gesloten, als plaatsvervanger 
van den bonder van eene vergunning voor den 
verkoop van sterken drank in het klein, heeft 
toegelaten, dat in het benedenlokaal van de 
societeit de Hereeniging, waarvoor door Gede
puteerde Staten der provincie Overijssel eene 
societeitsvergunning was verleend, door het 
lid van gemelde societeit J . P. C. een gla.s 
jenever met bitter, althans sterken drank in 
het klein, werd gedronken ; 

0 ., dat op het bewezen feit niet zijn toege
past de artikelen 1 en 3 der Verordening van 
de gemeente Deventer, op den verkoop van ster
ken drank gedurende de zoogenaa.mde kermis
week, vastgesteld 11 Mei 1920, - zulks OJ? 
grond dat die Verordening, waarbij in artikel 
1 bet tefastegelegde is verboden en bij artikel 3 
wordt strafbaar gesteld, ten aanzien van socie
teiten verbindende kracbt mist, omdat de 

Gemeenteraad zijne bevoegdheid tot het ma.ken 
van zoodanige Verordening nocb aa.n artikel 7 
sub 4 der Drankwet, noch a.an artikel 135 der 
Gemeentewet kan ontleenen, en ook door bet 
voorschrift uit te breiden tot localiteiten, die 
de Wetgever bij voormeld artikel 7 sub 4 heeft 
willen vrijlaten, bet gebied betrad da.t in eene 
rijkswet is geregeld en tevens in strijd kwam 
met door of namens eene wet verleende rechten, 
te weten : met bet door Gedeputeerde Staten 
verleend vergunningsrecbt ; 

dat de gerequireerde, vermits het bewezene 
ook niet bij een andere wet of verordenino
strafbaar werd geacht, te dier zake is ontslage~ 
van alle recbtsvervolging ; 

0. , ten aanzien van het middel van cassatie: 
dat de artikelen 1 en 3 der meergenoemde 

Verordening luiden : 
Artikel 1 : ,,Het is den houder van een 

vergunning voor den verkoop van sterken drank 
in het klein, of die hem vervangt, verboden 
sterken drank te koop a.an te bieden, t e ver
koopen, te verruilen, af t e levercn, ter beschik
king te stellen, ten gescbenke te geven, of het 
drinken daarvan in zijne vergunningslocaliteit 
alsmede in de open aanhoorigbeden van het 
huis, waarin zicb die localiteit bevindt, toe 
te laten gedurende den tijd voor het houden 
der kermis bepaald in het raadsbesluit van 3 
April 1873, n°. 24-347, den daa.raan vooraf
gaanden Zondag en den daaropvolgenden 
Zondag en Maandag, indien en voorzoover de 
kermis alsdan wordt gehouden" ; 

Artikel 3: ,,Overtreding van een der bepa
lingen van de beide vorige artikelen wordt 
gestraft met becbtenis van ten boogste zes. 
da.sen of geldb'oete van ten hoogste vijf en 
twmtig gulden"; 

0., dat bij artikel 1 geen onderscheid wordt, 
gemaakt tusschen vergunningslocaliteiten, die 
w~l en die niet voor het publiek toegankelijk 
ZJJn en het derbalve de vraa~ is of de Gemeente
raad bevoegd was om b1j Verordening het, 
toelaten dat in zoodanige localiteit sterke drank 
wordt gedronken, te verbieden, ook dan a.ls 
die localiteit beboort tot eene societeit en alleen 
voor een gesloten gezelschap toegankelijk i£ ; 

dat die vraag bij bet bevestigd vonnis terecbt 
ontkennend is beantwoord ; 

dat immers de Gemeenteraa.d deze bevoegd
beid niet kan ontleenen a.an artikel 7 sub 4 
der Drankwet, omdat bet daarbij aan den Raad 
toegekende recbt om dagen te bepalen, waarop 
wegens omstandigbeden op grond van welke 
misbruik van sterken drank te vreezen is, in de 
gemeente of in bepaalde w:ijken of buurten 
vergunningslocaliteiten gesloten moeten zijn, 
beperkt is tot localiteiten die vom· bet publiek 
toegankel~jk zijn ; 

dat verder, ingevolge artikel 135 der Gemeen
tewet, a.an den Gemeenteraad behoort het 
ma.ken van de verordenin~en, die in bet belang 
der openbare orde, zedelijkheid en gezondheid 
worden vereischt en van andere, betreffende 
de huisbouding der gemeente, welke bevoegd
beid in bet boofd van genoemd artikel 7 der 
Drankwet nog uitdrukkelijk wo,rdt vermeld ;· 

da.t ecbter een feit als ten la.at e van den gere
quireerde bewezen werd verklaard, uitsluitend 
betrekking beeft op hetgeen gescbicdt ter gele
genheid van het onderling ve1·keer der leden 
van een gesloten gezelscbap, bet in een voor 
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dat verkeer bestemd vereenigingslokaal van 
dat gezelschap door een lid gebruik maken van 
zekeren drank, waaraan elk karakter van open
baarheid ontbreekt, terwijl het stellen van 
regelen nopens dat verkeer ook niet als een 
algemeen gemeentelijk belang is aan te merken, 
zoodat eene verordening daaromtrent noch de 
openbare orde, noch de openbare zedelijkheid, 
noch de openbare gezondheid betreft en ook 
geen betrekking heeft op de huishouding der 
Gemeente; 

dat derhalve, daargelaten de juistheid der 
overige tot steun der beslissing aangevoerde 
gronden, de Rechtbank, door de bevestiging 
van het vonnis van den Kantonrechter, waarbij 
de artikelen 1 en 3 der voormelde Verordening 
op het bewezene niet zijn toegepast, die artikelen 
niet heeft geschonden, en het middel dus · is 
ongegrond; 

Verwerpt het beroep. (N. J. ) 

5 April 1921. BESLUIT, houdende machtiging 
tot uitgifte van schatkistb;ljetten en schat
kistpromessen, 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. 668. 

5 April 1921. KONINKLIJX BESLUIT. 
Ook al wordt aan een ambtenaar na zijn 

ontslag zijn wedde nog eenigen tijd uit
betaald, gaat zijn pensioen toch in op den 
datum met ingang waarvan hij is ontslagen, 
aangezien alleen de inkomsten, welke hem 
tot dien datum zijn uitbetaald, aan zijne 
betrekking waren verbonden en als wedde 
in den zin der wet kunnen worden aan
gemerkt. 

Wr;r WILHELMINA, ENZ. 
Beschikkende op de aanvrage om pensioen 

van K. M. Houtaar, gewezen ambtenaar van 
den burgerlijken stand en commies ter secre
tarie te Zutphen ; 

Gezien de adviezen van den Pensioenraad 
voor de gemeenteambtenaren van 31 Dec. 1920, 
n°. 293 litt. G en n°. 294 litt. G. ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 
16 Maart 1921, n°. 49 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financien van 1 April 1921, n°. 28, Afd. Pen
sioenen; 

0., dat de Pensioenraad voor de gemeente
ambtenaren in zijn advies van 31 Dec. 1920, 
n°. 293 litt. G aan Ons in overweging heeft 
gegeven aan den belanghebbende als gewezen 
ambtenaar van den burgerlijken stand met 
ingang van 1 Dec. 1920 een jaarlijksch pen
sioen toe te kennen van f 88, aanvoerende dat 
hij bij besluit van den raad der gemeente 
Zutphen van 1 Nov. 1920 met ingang van 
1 Dec. 1920 eervol is ontslagen ; dat zijn dienst
tijd bedoeld in art. 15a der Pensioenwet voor 
de gemeente-ambtenaren 1913 van 7 jaren en 
2 maanden, vereenigd met den overigen volgens 
art. 15b dier wet in aanmerking komenden 
dienst van 8 jaren en 9 maanden, een tijdvak 
uitmaakt van 15 jaren, en 11 maanden; 
dat hij, geboren 17 Sept. 1855, den leeftijd van 
65 jaren heeft bereikt; dat zijn pensioens
grondslag van 1 Dec. 1915 tot en met ultimo 

November 1920 f 330 per jaar heeft bedragen, 
zoodat 1/60• dee! van de middelsom, bedoeld in 
art. 8, 1 e lid der wet, ad f 330 bedraagt f 5.50 ; 
dat de aanvrage is ingediend binnen een jaar 
na het tijdstip waarop het recht op pensoien 
werd verkregen ; weshalve de Pensioenraad 
van oordeel is dat hij volgens de artt. 3a en 
15a en b der Pensioenwet voor de gemeente
am btenaren 1913 recht heeft op een pensioen 
van f 87.54; 

dat de Pensioenraad in zijn advies van gelijke 
dagteekening n°. 294 litt. G, aan Ons in over
weging heeft gegeven aan den belanghebbende 
als gewezen commies ter secretarie te Zutphen 
met ingang van 1 Dec. 1920 een jaarlijksch 
pensioen toe te kennen van f 1207, aanvoe
rende dat hij bij besluit van Burgemeester en 
Wethouders dier gemeente van 22 Oct. 1920 
U no. 2799, met ingang van 1 Dec. 1920 eervol 
is ontslagen; dat zijn diensttijd bedoeld in 
art. 15a der Pensioenwet voor de gemeente
ambtenaren 1913 van 7 jaren en 2 maanden, 
vereenigd met den overigen, volgens art. 15b 
dier wet in aanmerking komenden, dienst van 
28 jaren en 10 maanden, een tijdvak uitmaakt 
van 36 jaren; dat hij, geboren 17 Sept. 1855, 
den leeftijd van 65 jaren heeft bereikt; dat 
zijn pensioensgrondslag van 1 Dec. 1915 tot 
en met ultimo Juni 1917, van 1 Juli 1917 tot 
en met ultimo Juni 1918, van 1 Juli 1918 tot 
en met ultimo Juni 1919 van 1 Juli 1919 tot 
en met ultimo Nov. 1920, f 1420, f 1670, f 2070 
en f 2870 per jaar heeft bedragen, zoodat 
1/60• deel van de middelsom bedoeld in art. 8, 
1 e lid, der wet ad f 2010.83 1/3 bedraagt f 33.51 
7 /18 ; dat de aanvrage is ingediend binnen een 
jaar na het tijdstip waarop het recht op pen
sioen werd verkregen ; weshalve de Pensioen
raad van oordeel is dat hij volgens de artt. 3a 
en 15a en b der Pensioenwet voor de gemeente
am btenaren 1913 recht heeft op een pensioen 
van f 1206.50 ; 

dat Onze Minister van Financien beide 
adviezen van den Pensioenraad in afschrift 
aan den belanghebbende heeft medegedeeld, 
daarbij te kennen gevende dat daartegen bij 
hem alleen dit bezwaar bestaat dat de pen
sioenen op grond van art. 24 der Pensioenwet 
voor de gemeente-ambtenaren 1913 moeten 
ingaan met 23 April 1921, omdat de wedden 
waarnaar ze zijn berekend, volgens eene ver
klarmg van Burgemeester en W ethouders van 
Zutphen zullen worden uitbetaald tot en met 
22 April 1921 ; 

0., dat ingevolge art. 24 der . Pensioenwet 
voor de gemeente-ambtenaren 1913, het pen
sioen van den belanghebbende ingaat met 
den dag, volgende op dien, tot en met welken 
zijne wedde is uitbetaald, terwijl ingevolge 
art. 2 litt. H dier wet onder wedde worden 
verstaan de aan eene gemeentelijke betrek
king verbonden vaste irikomsten; 

0., dat K. M. Houtaar met ingang van 
1 Dec. 1920 uit zijne gemeentelijke betrek
kingen is ontslagen ; 

dat derhalve alleen de inkomsten, welke 
hem tot en met den 30sten Nov. 1920 zijn 
uitbetaald, aan zijne betrekkingen waren ver
bonden en als wedden in den zin der wet kun
nen worden aangemerkt, zoodat zijn pensi
oenen den lsten December 1920 behooren in 

! te gaan; 
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Gezien de Pensioenwet voor de gemeente
ambtenaren 1913; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
aan K. M. Houtaar te rekenen van 1 Decem

ber 1920 een pensioen toe te kennen als ge
wezen ambtenaar van den burgerlijken stand 
te Zutphen van f 88 en als gewezen commies 
ter secretarie a ldaar van f 1207. 

Onze Minister van Financien is belast, enz. 
(_ . B .) 

6 April 1921. BESLUIT tot wijziging van het 
Kon.inklijk besluit van 16 December 1915 
(Staatsblad n°. 510), gewijzigd bij Kon.ink
lijk besluit van 2 Maart 1917 (Staatsblad 
n°. 232), houdende va~tstelling van be- ' 
palingen omtrent behandeling en vervoer 
van afgeroomde merk, karnemelk en wei. 
s. 669. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Overw~ende, dat wijziging van Ons besluit 

van 16 JJecember 1915 (Staatsblad n°. 510), 
gewijzigd bij besluit van 2 Maart 1917 (Staats 
blad n°. 232), houdende vaststelling van be
palingen omtrent behandeling en vervoer van 
afgeroomde melk, karnemelk en wei noodza
kelijk is; 

Gezien artikel 15 der wet van 20 Juli 1870 
(Staatsblad n°. 131) tot regeling van het Vee
artsenijkundig Staatstoezicht en de Veeartse
nijkundige politie, gewijzigd bij de Wetten van 
1 Augustus 1880 (Staatsblad n°. 123), 15 April 
1886 (Staatsblad n°. 64), 15 April 1896, (Staats
blad n°. 68), 21 Juni 1901 (Staatsblad n°. 157), 
16 April 1915 (Staatsblad n°. 196) en 27 Novem
ber 1919 (Staatsblad n°. 784) ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Landbouw, Nijverheid en Handel van 18 Maart 
1921, Directie van den Landbouw, n°. 4822, 
3de Afdeeling ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
29 Maart 1921, n°. 30) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 4 April 1921, Directie 
van den Landbouw, n°. 5673, 3de Afdeeling ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: in Ons besluit van 16 December 

1915 (Staatsblad n°. 510), gewijzigd bij Ons 
besluit van 2 Maart 1917 (Staatsblad n°. 232) 
(betreffende behandeling en vervoer van afge
roomde melk, karnemelk en wei), in onderdeel I 
wordt in plaats van : ,,de afgeroomde melk, 
de karnemelk en de wei" gelezen : ,,de afge
roomde melk en de karnemelk" en in onder
deel II in plaats van : ,,afgeroomde melk, kar
nemelk en wei", ,,afgeroomde melk en karne
melk". 

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

's -Gravenhage, d en 6den April 1921. 
WILHELMINA. 

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

-( Uitgeg. 26 April 1921.) 

6 April 1921. BESLUIT, houdende vaststelling 
van een algemeenen Il}aatregel van be
stuur als bedoeld in artikel 22 der Wet 
op de Rijksverzekeringsbank (Staatsblad 
1920, n°. 780). S. 670. 

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

Arbeid van 22 Februari 1921, n°. 130, afdee
ling Arbeidersverzekering ; 

Gezien artikel 22 der Wet op de Rijksver
zekeringsbank (Staatsblad 1920, n°. 780) ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
den 22sten Maart 1921, n°. 38) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden :Minister van 4 April 1921, n°. 1393 , 
afdeeling Arbeidersverzekering ; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
t e bepalen als volgt : 
Art. 1. Alle algemeene maatregelen van 

bestuur, Kon.inklijke besluiten en Min.isterieele 
beschikkingen welke zijn vastgesteld ter uit
voering van het bep&alde bij artikel 15, lid 7, 
artikel 15, lid 10, artikel 18, lid 12, en artikel 
92, lid 1, der Ongevallenwet 1901 worden 
geacht te zijn vastgesteld ter uitvoering van 
onderscheidenlijk artikel 4, lid 7, artikel 5, 
lid 3, artikel 16, lid 4, en artikel 18, lid 2, 
der Wet op de Rijksverzekeringsbank (Staats
blad 1920, no. 780). 

2. Waar in algemeene maatregelen van 
bestuur, Kon.inklijke besluiten of Ministerieele 
beschikkingen de navolgende artikelen der 
Ongevallenwet 1901 zijn aangehaald, worden 
daarvoor gelezen de ter zijde van die artikelen 
vermelde artikelen der Wet op de Rijksverze
keringsbank (Staatsblad 1920, n°. 780). 

Wet op de 
Ongevallenwet 1901. Rijksverzekeringsbank. 
arti kel 15, lid 7, artikel 4, lid 7, 
artikel 15, lid 8, artikel 5, lid 1, 
artikel 15, lid 9, artikel 5, lid 2, 
artikel 15, lid 10, artikel 5, lid 3, 
artikel 91, lid 1, artikel 17, lid 1, 
artikel 91, lid 2, artikel 17, lid 2, 
artikel 91, lid 3, artikel 17, lid 3, 
artikel 92, lid 1, artikel 18, lid 2, 
artikel 92, lid 2, artikel 18, lid 5, 
artikel 92, lid 3, artikel 18, lid 7, 

3. Waar in algemeene maatre$elen van 
bestuur, Koninklijke besluiten of Mmisterieele 
beschiklungen voorkomen de woorden ,,Raad 
van Toezicht, bedoeld in artikel 18 der Onge
vallenwet 1901" ,wordt daarvoor gelezen 
,,Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 11 der 
Wet op de Rijksverzekeringsbank (Staatsblad 
1920, n°. 780)". 

4. Dit besluit treedt in werking op den twee
den dag na dien der dagteekening van het Staats
blad waarin het is geplaatst. 

Onze Minister van Arbeid is belast met de 
uitvoering van dit be luit, dat in het Staats
blad zal worden geplaatst en waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 6den April 1921. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, AALBERSE. 
( Uitgeg. 20 April 1921.) 

6 April 1921. KoNINRLIJK BESLUIT. 
Wanneer wel de Raad binnen den in 

art. 200 bepaalden termijn heeft besloten 
van een besluit van Ged. Staten bij de 
Kroon voorziening te vragen, doch de 
burgemeester met toepassing van art. 70, 
2• lid, dat besluit niet t en uitvoer heeft 
gebracht, en het eerst na het verstrijken 
van den in art. 70 laatste lid bepaalden 
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termijn aan de Kroon heeft doen toekomen , ' Noord-Brabant het voorgeschreven overleg 
is toch het beroep ontvankelijk. met den raad, als bedoeld bij de artt. 73 en 

Een oordeel over de gegrondheid van 104 der Gemeentewet, hebben gepleegd, zij 
eene ingestelde rechtsvordering komt alleen de voorstellen van den raad niet in aanmer
aan den rechter, niet aan Ged. Staten, toe. king hebben genomen, daar de raad der ge
- Waar niet is gebleken dat verweer tegen I meente had voorgesteld het voorgestelde 
de in~estelde rechtsvordering in strijd salaris te doen ingaan met ingang van 1 Jan. 
zou ziJn met het gemeentebelang, wordt 1920 en niet met ingang van 1 Jan. 
alsnog in beroep de door Ged. Staten ge- 1919; dat een letterlijke opvatting der artt. 73 
weigerde goedkeuring verleend. en J.04 der Gemeentewet, tot het enkel hooren 

WIJ WILHELMINA, }JNZ. van den raad en het verder geen acht geven 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

I 
op raadsvoorstellen, geen zin heeft en ook wel 

den raad der gemeente Almkerk tegen het I niet de bedoeling van den wetgever zal zijn. 
besluit van Ged. Staten van Noord-Brabant I dat, daar de waarnemend-burgemeester van 
van 3 November 1920, G. n°. 347, 3e Afd., I oordeel was dat laatstbedoeld raadsbesluit in 
waarbij goedkeuring is onthouden aan zijn strijd was met de wet, hij, met toepassing van 
besluit van 5 October te voren, strekkende a,rt. 70, 2• lid, der Gemeentewet bet niet ten 
tot het voeren van een verweer in rechte tegen uitvoer heeft gebracht en van zijn gevoelen 
eene vordering van Korstiaan Punt, burge- heeft kennis gegeven aan Ged. Staten ; 
meester der gemeente Almkerk; dat, aangezien op 3 J anuari 1921 geen be-

Den Raad van State, Afdeeling voor de richt van schorsing of vernietiging van het 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van raadsbesluit bij den waarnemend burgemees-
23 M:aart 1921, n°. 51 ; t er was ingekomen, hij alsnog het raadsbesluit 

Op de voordracht van Onzen Minister van aan Ons heeft doen toekomen ; 
Binnenlandsche Zaken van 2 April 1921, 0., dat de gemeenteraad op 30 November 
n°. 4241, Afd. B.B.; . 1920 besloten heeft van het besluit van Ged. 

0., dat de raad der gemeente Almkerk bij Staten van 3 November 1920 bij Ons voor
besluit van 5 October 1920 heeft besloten tot ziening te vragen; 
het voeren van verweer in rechte tegen eene dat de Raad alzoo den t ermijn in art. 200 
vordering van Korstiaan Punt, burgemeester der Gemeentewet gesteld, heeft in acht ge
en secretaris van Almkerk, tot betaling van nomen ; 
een bedrag van f 1548.33½ als jaarwedde dat wel is waar de waarnemende burgemees-
als bu:i:e;emeester en secretaris over 1919; ter het raadsbesluit eerst op 3 Januari 1921 

dat ued. Staten bij besluit van 3 November aan Ons heeft doen toekomen, maar de ver-
1920, G n°. 347, III• Afd., aan het raadsbesluit traging in de uitvoering van het besluit niet 
de goedkeuring hebben onthouden uit over- belet dat het gemeentebestuur tijdig bij Ons 
weging dat de vordering geen antler doe! heeft voorziening heeft gevraagd ; 
dan de gemeente Almkerk te dwingen tot be- 0. wat de hoofdzaak betreft, dat een oor
taling van hetgeen zij a.an den eischer als bur- deel over de gegrondheid van een ingestelde 
gemeester en als secretaris wegens zijne jaar- rechtsvordering alleen aan den rechter toe
wedde schuldig is; dat de recbtskundige komt en niet is gebleken dat verweer tegen 
raadsman der gemeente aanspoort tot verweer de ingestelde rechtsvordering in strijd zoude 
op grond zijner onjuiste opvatting dat ,,het zijn met bet gemeentebelang; 
besluit van Ged. Staten, waarbij het sala.ris dat onder deze omstandigheden het bestre
(van den eischer) werd bepaald, in strijd met den besluit van Ged. Staten niet kan worden 
de door hen goedgekeurde begrooting, on- gehandhaafd; 
wettig is, de gemeente niet bindt en de eischer Gezien de Gemeentewet ; 
dus niet gerechtigd is om aan dit besluit eene Hebben goedgevonden en verstaan : 
vordering te ontleenen" ; dat de jaarwedde met vernietiging van het bestreden besluit 
van den burgemeester en die van den secre- van Ged. Staten van Noord-Brabant van 
taris der gemeente Almkerk zijn vastgesteld 3 November 1920, G n°. 347, III• Afd., het 
met inachtneming van het bepaalde in de besluit van den raad der gemeente Almkerk 
.artt. 73 en 104 der Gemeentewet, bij welke van 5 October 1920, strekkende tot het voeren 
artikelen het toetsingsrecht der verordening van verweer in rechte tegen eene vordering 
tot vaststelling van bedoelde wedden uit- van Korstiaan Punt, burgemeester en secre
drukkel~jk is voorbebouden aan de Kroon ; 

1 
taris van Almkerk, goed te keuren. 

• clat bij Kon. Besluit van 26 Maart 1920, n°. 9, I Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
de vereischte goedkeuring verleend is zoowel ,

1 

is belast, enz. 
aan de bepaling van de bedragen dier wedden 
als aan de bepaling dat de desbetreffende I [Zie in tegengeste/,den zin: K. B . 2 November 
verordening terugwerkende kracht zal hebben; 1920, A. B. 1920 blz. 414. ] (A. B.) 
dat de ontoereikendheid van een ~eraamden ---
post op de \semeentebegrooting rummer de 6 April 1921. K ONINKLIJK BESLUIT. 
wettige verplichtingen eener gemeente kan E en besluit van den gemeenteraad, waar-
opheffen; dat op grond van het voorgaande bij aan Burg. en W etb . wordt opgildragen 
een rechtsgeding, zooals de gemeenteraad om rechtsgedingen (i. c. tot ontruiming 
van Almkerk dat voeren wil, geen redelijke van gemeentewoningen) vanwege de ge-
kans van slagen aanbiedt; meente te voeren zonder dat de gemeente-

dat de gemeenteraad op 30 November 1920 raad vooraf in eene beoordeeling is ge-
h~_eft be~lot en van het besluit van Ged. Staten treden van den persoon tegen wien en van 
b1J Ons m beroep te _komen, aanvoerende dat, II . de omstandigheden waa_ ronder zal worden 
a-l moge bet waar zgn, dat Ged. Staten van geprocedeerd, is in strijd met de wet . 
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WrJ WILHELMINA, ENZ. 

. Beschikkende op het beroep, ingesteld door 
den raad der gemeente Leeuwarden tegen het 
besluit van Ged. Staten van Friesland van 
25 November 1920, n°. 68, waarbij goedkeu
ring is onthouden aan zijn besluit van 26 Octo
ber 1920, n°. 498 R/268 betreffende het voeren 
van rechtsgedingen tot het bewerkstelligen 
van de ontruiming van door de gemeente 
verhuurde woningen ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
23 Maart 1921, n°. 50 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 2 April 1921, 
n°. 4242, afdeeling Binnenlandsch Bestuur ; 

0., dat de raad der gemeente Leeuwarden 
- ter vermijding van schadelijk oponthoud 
bij het instellen van eene rechtsverordening 
tot ontruiming van door p.e gemeente op kor
teren termijn verhuurde kleinere woningen -
op 26 October 1920 heeft besloten om, wanneer 
tot ontruiming van het gehuurde moet worden 
overgegaan, de ontruiming van door de ge
meente per dag of per week verhuurde kleinere 
woningen voor den rechter te eischen of in 
geval van hooger beroep te dier zake ver
werend op te treden ; 

dat Gedeputeerde Staten aan bovengenoemd 
raadsbesluit hunne goedkeuring hebben ont
houden op grond, dat de raad in het algemeen 
en bij voorbaat heeft besloten tot het voeren 
van rechtsgedingen van een bepaalden aard 
en daarbij dus de vraag of in een zich even
tueel voordoend geval aanleiding bestaat tot 
het voeren van een dergelijk proces tegen 
den een of anderen huurder, geheel aan het 
oordeel en de beslissing van Burgemeester en 
Wethouders wordt overgelaten; dat voorts 
naar hun oordeel de bepalin~ van art. 194 h 
der Gemeentewet inzonderhe1d met het oog 
op het bepaalde bij de artt. 143 en 199 dier 
wet als eisch stelt, dat de raad en hij alleen, 
voor elk geval afzonderlijk, zich uitspreekt 
vf en, zoo ja, tegen wien een rechtsgeding zal 
worden gevoerd ; 

Dat Burgemeester en Wethouders, daartoe 
door den . Raad der gemeente Leeuwarden 
gemachtigd, in beroep aanvoeren, dat het 
bezwaar van Ged. Staten hierop neerkomt, 
dat aan het vrije oordeel van Burgemeester 
en Wethouders wordt overgelaten wat des 
raads is ; dat echter vooraf zoo zeer duidelijk 
en aangewezen is wanneer de bier bedoelde 
ontruiming moet worden toegepast, n.L bij 
weigering van den huurder om bij beeindiging 
van de huur het gehuurde te verlaten, dat het 
besluit van den raad om alsdan met een rech
terlijke uitspraak tot die ontruiming te komen, 
onmogelijk kan gezegd worden eenP. delegatie 
in te houden op Burgemeester en :W ethouders ; 
dat integendeel, wat voor Burgemeester en 
Wethouders te doen overblijft, een zuivere 
uitvoering van het raadsbesluit is, waarbij de 
algemeene regel is gesteld dat in het gegeven 
geval tot ontruiming van het gehuurde zal 
worden geageerd ; dat de raad niet heeft ge
handeld in strijd met art. 143 der Gemeente
wet, omdat de raad heeft beoordeeld en be
slist of in de hem duidelijk voor oogen staande 
gevallen, alle van gelijken aard, vanwege de 
gemeente een rechtsgeding zal worden gevoerd 

en het verder onverschillig is tegen wien en 
in welke instantie dit zal geschieden ; dat, nu 
aan Ged. Staten tevens het gunstig luidende 
ra.pport omtrent het rechtskundig onderzoek, 
bedoeld in art. 199 der Gemeentewet, is over
gelegd, er voor dat College geen grond was 

1 om zijne goedkeuring aan het besluit te ont
houden, omdat met de voorgeschreven handel
wijze het belang der gemeente wordt gediend 
en de procedure alleen met vrucht en zonder 

, schade voor de gemeente kan worden toege-
1 past als met spoed en zonder den tijdroovenden 

omslag van een raadsbesluit en de daarop te 
verkrijgen hoogere goedkeuring door Burge
meester en W ethouders kan worden opge
treden; 

0., dat bij voormeld besluit van den ge
meenteraad van Leeuwarden aan Burgemeester 
en Wethouders wordt opgedragen om rechts 
gedingen vanwege de gemeente te voeren 
zonder dat de gemeenteraad vooraf in een 
beoordeeling is getreden van den persoon tegen 
wien en van de omstandigheden waaronder 
zal worden geprocedeerd ; 

0 ., dat derhalve Ged. Staten der provincie 
Friesland bij hun aangevallen besluit te recht 
hunne goedkeuring hebben onthouden aan 
het besluit van den raad der gemeente Leeu
warden van 26 October 1920, n°. 498 R /268; 

Gezien de Gemeentewet ; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Binnenlandsch.e Zaken 

is belast, enz. (A. B.) 

6 April 1921. KONINKLIJK BESLUIT. 
Het beroep, bedoeld in alinea 3, komt 

alleen toe aan hem, die het verlof tot op
richten van het gebouw heeft gevraagd. 

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

het Roomsch Katholiek Kerkbestuur der 
parochie van den H. Christophorus te Schagen 
tegen het besluit van Ged. Staten van Noord
Holland van 17 Nov. 1920, n°. 8, waarbij aan 
het Bestuur der Woningbouwvereeniging 
,.Schagen" te Schagen verlof is verleend tot 
het bouwen van woningen nabij de Roomsch
Katholieke Begraafplaats aldaar binnen den 
afstand bedoeld in art. 45 in verband met 
art. 16, 3• lid, der wet van 10 April 1869 
(S. 65); 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
23 Maart 1921, n°. 48 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 2 April 1921, 
n°. 3039, Afd. Armwezen ; 

. 0 ., dat het beroep be'doeld in de 3° alinea 
van art. 16 .der wet van 10 April 1869 (S. 
65) alleen _toekomt aan hen, die het 
verlof tot oprichten van het gebouw heeft ge
vraagd en derhalve het Kerkbestuur in dit 
besluit bedoeld niet gerechtigd is in beroep 
te komen; 

Gezien de gewijzigde wet van 10 April 1869 
(S. 65); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
den appellant niet-ontvankelijk te verklaren 

in het door hem ingesteld beroep. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 

is belast, enz. (A. B.) · 
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8 April 1921. BESLUIT tot uitvoering van 
artikel 1 der wet van 31 December 1920 
(Staatsblad n°. 957), tot bestrijding van 
bedrog in den handel ·in meststoffen, 
zaaizaden en veevoeder. S. 671. 

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

Landbouw, Nijverheid en Handel van 15 Maart 
1921, Directie van den Landbouw, n°. 4588, 
2de Afdeeling ; 

Gelet op artikel 1 der wet van 31 December 
1920, tot bestrijding van bedrog in den handel 
in meststoffen, zaaizaden en veevoeder ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
29 Maart 1921, n°. 29) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 5 April 1921, Directie 
van den Landbouw, n°. 5671, 2de Afdeeling ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
TITEL I. 

Me,ststofjen. 
Art. 1. Hij, die kunstmeststoffen aan ver

bruikers te koop aanbiedt, verkoopt of aflevert, 
welke: 

a. niet in bruikbaren toestand verkeeren en 
ongeschikt zijn om te worden uitgestrooid met 
de daarvoor bestemde machine ; 

b. voor p lanten schadelijke besta'nddeelen 
bevatten in een hoeveelheid, welke gevaar 
voor beschadiging der gewassen oplevert ; 

c. bestanddeelen bevatten, vreemd aan de 
normale samenstelling ; 

is verplicht, hlervan a-an den verbruiker 
mededeeling te doen. 

Hij is mede verplicht, te waarborgen dat 
zij bevatten een voor elk der verschillende 
waardegevende bestanddeelen in een getal, 
zonder eenige bijvoeging, aangegeven gehalte, 
met vermelding van den vorm, waarin deze 
bestanddeelen gebonden zijn. 

Bij deze opgave van het gehalte zijn de vol
gende spelingen toegelaten : 

bij stikstof in enkelvoudige en samengestelde 
meststoffen met 10 pet. of meer gegarandeerde 
stikstof 0.5 pet. ; 

bij stikstof in enkelvoudige en samengestelde 
meststoffen met minder dan 10 pet. gegaran
deerde stikstof 0.4 pet. ; 

bij stikstof in kalksalpeter en kalkstikstof 
(stikstofkalk) 1.- pet. ; 

bij phosphorzuur in enkelvoudige en samen
gestelde meststoffen, behalve dubbelsuperphos
phaat, 0. 5 pet. ; 

bij phosphorzuur in dubbelsuperphosphaat 
0.8 pet.; 

bij kali 1.- pet. ; 
bij calciumoxyde 5.- pet. ; 
bij calciumhydroxyde 5.- pet; 
bij calciumcarbonaat 3.- pet. ; 
B1j verkoop op gehalte mag het aangeaeven 

gehalte zich bewegen tusschen een duidelijk, 
zonder eenige toevoeging, aangewezen minimum 
en maximum. 

2. Hij, die: 
a. chllisalpeter, 
b. kalkstikstof (stikstofkalk), 
c. thomasphosphaatmeel, 
d. zwavelzure kali of 
e. zwavelzure kalimagnesia 

aan verbruikers te koop aan biedt, verkoopt 
of aflevert, is verplicht, voor zoover deze af-

wijkt van de in Bijlage I aangegeven normale 
eischen, de afwijkingen nauwkeurig te omschrij
ven. 

TITEL II. 
Zaaizaden. 

3. Als zaaizaden, welke aan verbruikers niet 
mogen worden te koop aangeboden, verkocht 
of afgeleverd anders dan met inachtneming 
van de in het volgend artikel geregelde waar
borgen ten aanzien van de hoedanighe_id , 
worden aangewezen : 

Beemdvossestaart, Alopecurus pratensis, 
R eukgras, Anthoxanthum odoratum, 
Kamgras, Cynosurus cristatus, 
Engelsch raygras, Lolium perenne, 
Italiaansch raygras, Lolium italicum, 
Westerwoldsch raygras, Lolium italicum var. 

Westerwoldicum, 
Fransch raygras, Arrhenatherum elatius, 
Timothee, Phleum pratense, 
Wit struisgras, Agrostis stolonifera, 
K ropaar, Dactylis glomerata, 
Beemdlangbloem, Festuca pratensis, 
Hardzwenkgras, Festuca duriuscula, 
Veldbeemdgras, Poa pratensis, 
Ruwbeemdgras, Poa trivialis, 
Roode klaver, Trifolium pratense, 
Witte klaver, Trifolium repens, 
Zweedsche klaver, Trifolium hybridum, 
Incarnaatklaver, Trifolium incarnatum, 
Hopperups, Medicago lupulina, 
Lucerne, Medicago sativa, 
Wondklaver, Anthyllis Vulneraria, 
Rolklaver, Lotus corniculatus, 
Serradella, Ornithopus sativus, 
Boon, Phaseolus vulgaris, 
Erwt, Pisum sativum, 
Vias, Linum usitatissimum, 
Gele lupine, Lupinus luteus, 
Huttentut, Camelina sativa, 
Spurrie, Spergula arvensis, 
Hennep, Cannabis sativa, 

· Boekweit, Polygon um Fagopyrum, 
K arwij, Carum Carvi, 
Pastinaak, Pastinaca sativa, 
Voederwortel, peen, Daucus Carota, 
Tuinwortel, Daucus Carota sativ., 
Maanzaad, Papaver Somniferum, 
Voederbiet, Beta vulgaris crassa, 
Suikerbiet, Beta vulgaris saccharifera, 
Roode biet , Beta vulgaris hortensis, 
Koolzaad, Brassica Napus oleifera, 
Koolraap, raapknol, Brassica Napus rapifera, 
Bruine mosterd, Brassica nigra, 
Raapzaad, Barssica Rapa, oleifera, 
Turnip, meiknol, stoppelknol, Brassica Rapa 

rapifera, 
Witte mosterd, Sinapis alba, 
Boerenkool, Brassica oleracea acephala, 
Spruitkool, Brassica oleracea bullata gem-

nifera, 
Bloemkool, Brassica oleracea botryti s cau-

liflora, · 
Broccoli, Brassica oleracea botrytis cymosa, 
Koolrabi, Brassica oleracea gongyloides, 
Witte kool. roode kool en savoyekool, Bras-

sica, oleracea ea pita ta, 
Ui, Allium Cepa, 
Prei, Allium Porrum, 
Selderie, Apium graveolens, 
0ichorei, Cichorium Intybus, 
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Witlof, Ciehoriu:m Intybus fol, 
Andijvie, Ciehorium Endivia, 
Komkommer, augurk, Cueumis sativus, 
Radijs, rammenas, Rhaphanus sativus, 
Kropsla, Laetuea sativa, 
Tomaat, Solanum Lveopersieum, 
Postelein, Port!liaea 'oieraeea, 
Seborseneer, Seorzonera hispaniea, 
Spinazie, Spinaeia glabra & Spinaeia oleraeea, 
Gewone veldsla, Valerianella olitoria, 
Italiaansehe veldsla, Valerianella eoronata. 
4. Hij, die aan verbruikers zaaizaden, ge-

noemd in het vorig artikel, te koop aanbiedt, 
verkoopt of aflevert, welke : 

a. niet bezitten de eehtheid der te koop 
aangeboden of bij den koop bedongen bota
nisehe soort en varieteit ; 

b. niet voldoende gezond zijn ; 
is verpliebt hiervan aan den verbruiker 

mededeeling te doen. 
Hij is mede verplieht, te waarborgen eene 

gebruikswaarde, uitgedrukt in een getal, 
zonder eenige bijvoeging. 

Bij de opgave van de gebruikswaarde zijn 
de volgende spelin~en toegelaten : 

bij de bepaaldeliJk verleende waarborg voor 
de gebruikswaarde 5 pet., indien deze waar
borg tep. minste 70 pet. bedraagt ; 

8 pet .. indien zij minder dan 70 pet. be-
draagt. 

5. l;Iij, die 
timotheezaad, 
kla verzaden, 
Iueerne~ 
hopperups of 
vlaszaad 
aan yerbruikers te koop aanbiedt, verkoopt 

of aflevert, is verplieht te waarborgen, dat 
niet meer dan 1 normaal uitgerijpt warkruid-
zaad aanwezig is in: . 

25 gram witte klaver, Zweedsehe klaver of 
timotheezaad ; 

50 gram roode klaver, lueerne of hopperups ; 
100 gram vlaszaad. 

TITEL III. 
Veevoeder. 

6. Hij, die veevoeder aan verbruikers t e 
koop aanbiedt, verkoopt of aflevert, dat : 

a. zieh niet bevindt in den vorm en den 
toestand, welke voor de waar gebruikelijk zijn ; 

b. niet als zoodanig kan worden vervoerderd; 
c. n:iet fri seh en gezond is ; 
d. niet vrij is van vergiftige en sehadelijke 

deelen; 
e. n:iet vrij is van bestanddeelen, vreemd 

aan <le normale samenstelling ; 
f. eene behandeling van welken aard ook 

heeft ondergaan, waardoor het ten aanzien 
van bet gehalte niet meer beantwoordt aan 
de norma le samenstelling, is verplieht, hiervan 
aan den verbruiker mededeeling te doen. 

7. Hij, die 
a. ltjnkoek, 
b . . koolzaadkoek, 
c. raapkoek. 
d. gmndnotenkoek, 
e. sojakoek, 
/. eocoskoek, 
g. sesamkoek, 
h. palmpittenkoek, 
i. katoenzaadmeel? 

j. maiskiemkoek, 
k. mai~glutenmeel of glutenmeel, 
l. m11,isglutenvoer of glutenvoer, 
m. tarwe,- rogge-, gerst-, haver-, mais-, erw-

ten-, boonen- en linzenmeel, 
n. tarwe-, rogge- en maiszemelen 
o. tarwe- en roggegrint, 
p. tarwe- en roggegries, 
q. gorst,epelmeel of pelmeel, 
r. rijstvoedermeel of rijstepelmecl, 
s. gedrnogde pulp, 
t. stiikerpulp, 
u. melasse, 
v. v!cc8ehvoedermeel of vleesehmeel, 
w. voederkalk 

aan vmbruikers te koop aanbiedt, verkoopt 
of aflevert, is verplieht, voor zoover deze 
afwijkcn van de in Bijlage II aangegeven 
norruale eiseben, de afwijkingen nauwkeurig 
te omsehrijven. 

Onder koek worden begrepen alle produeten, 
die door vetonttrekking uit de in Bijlage II 
genoemde grondstoffen zijn verkregen. 

Slotbepaling. 
8. D<> in dit besluit bedoetde mededeelingen 

en waarbor1;1en moeten op voor een ieder 
duidelijke w1jze zijn vermeld · op de waar zelf, 
op de vorpakking of op een bij de waar gevoegd 
seluiiteljjk stuk. 

Bij verkoop in een winkel of op eenige andere 
voor het publiek toegankelijke verkoopplaats 
kunnrcn de waarborgen ook worden vermeld 
in ecn sahriftelijk stuk, waarop in duidelijke 
en voor het publiek duidelijk ziehtbare lettere 
alle te koop aangeboden meststoffen, zaai 
zaden en veevoeder zijn opgenomen, 

Onze Minister van Landbouw, Nijverheid 
en Hand-,! is beiast met de uitvoering van dit 
besluit., hetwelk in het Staatsblad zal worden 
geplaatst en waarvan afsehri~ zn.I worden 
gernnden aan den Raad van State. 

'n-Gmvenhage, den 8sten April 1921. 
WILHELMINA. 

D-, Minister van Landbouw, Nijverheid 
,in Handel, H. A. VAN IJssELSTEIJN. 

( Uitgeg. 26 April 1921.) 

BIJL.\(ll!) I. 

K1mRtmeststof, behoorende tot een der na
volgende soorten, wordt als normaal aange
merkt, indien zij voldoet aan de daarbtj aan
gegeven eiseben. 

a. Chilisalpeter moet een gebalte van 15 
pet. bevatten aan stikstof, in den vorm van 
nitraat, en mag aan pereh\oraat, berekend als 
kalinmperchloraat, niet meer bevatten dan een 
gehalte van ten hoogste (l.4 pet. ; 

b kalkstikstof (stikstofkalk) moet een ge
balte van 12 pet bevatten aan stikstof ; van 
d e totaal aanwezige stikstof moet ten minste 
7G pet. gebonden zijn als ealciumeyaanalnide 
met eene speling van 5 pet ; 

c. Thomaspbospbaatmeel moet een gehalte van 
15 pet. hevatten aan phospborzuur, oplosb'aar 
j_;i mineraalzuur ; bij een gebalte aan in mine
raalzuur oplosbaar phosphorzuur van 16.5 pet. 
of mindPr moet 80 pet. van dit gebalte oplos
baar i,ijn in eene twee pereentige waterige 
oplossing van eitroenzu r , bepaald volgens 
de methode Wagner; is bet gebalte aan in 
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mineraahmur oplosbaar phosphorzuur hooger 
d n 16.5 pet. dan moet de oplosbaarheid van 
het phosphorzuur in de bovengenoemde wate
rige oploss:ing van citroenzuur 75 pet. bedragen, 
in beide gevallen met eene speling van 5 pet. ; 
de fijnheid moet zijn 75 pet. ; vreemd phos
phaat mag niet aanwijsbaar zijn; 

d. zwavelzure kali moet een gehalte van 
50 pet. bevatten aan kali, oplosbaar in water, 
het gehalte aan chloor mag viet hooger zijn 
dan 2.5 pet. ; 

e. zwavelzure kalimagnesia (patenkali) moet 
een gehalte van 25 pet. bevatten aan kali 
oplosbaar in water; het gehalte aan chloor 
mag niet hooger zijn dan 4 pet. 

BIJLAGE II. 

Veevoeder, behoorende tot een der navol
gende soorten, wordt als normaal aangemerkt, 
indien het voldoet aan de daarbij aangegeven 
eischen. 

a. Lijnkoek en daarmede gelijkgestelde pro
ducten moeten bereid zijn door vetonttrekking 
uit Lijnzaad (Linum asitatissimum) 

b. koolzaadkoek en daarmede i;elijkgestelde 
producten moeten bereid zijn door vetonttrek
king uit de zaden, behoorende tot de soorten 
Brassica Rapa of Brassica Napus, reRpectie
velijk tot varieteiten dezer soorten 

c. raapkoek en daarmede gelijkgestelde pro
ducten moeten bereid zijn door vetonttrekking 
uit zaden, behoorende tot de geslachten Bras
sica en Sinapis, met uitzondering van Brassica 
nigra (zwart mosterdzaad), Sinapis alba (wit 
mosterdza.ad) en Sinapis arvensis (he1'ik) ; 

d. grondnotenkoek en daarmede gelijkge
stelde producten moeten bereid zijn door 
vetonttrekking uit de ontdopte grondnoten 
{Arachis hypogaea) ; 

e. sojakoek en daarmede gPlijkgestelde pro
ducten moeten bereid zijn door vetonttrekking 
uit sojazaden (soja hispida) ; 

f. cocoskoek en daarmede gelijkgestelde 
producten moeten bereid zijn door vetont.trek
king uit copra (gedroogde kerndeelen der 
noten van Cocos nucifera); 

g. sesamkoek en daarmede gelijkgestelde 
producten moeten bereid zijn door vetonttrek
king uit sesamzaad (sesamum indicum en 
varieteiten) ; 

h. palmpittenkoek en daarmede gelijkgestelde 
producten moeten bereid zijn door vetonttrek
king uit palmpitten (zaden van Ela-eis guineensis 
en Elaeis melanococca); 

i. katoenzaadmeel moet bereid zijn uit de 
resten, ontstaan bij de winning van olie uit 
de van doppen, haren en gedeeltel:ijk van 
zaadschillen bevrijde katoenzaden ; 

j . maiskiemkoek moet bestaan uit tot een 
koek samengebrachte al of niet ontvette mais
lciemen, maislciemmeel uit gemalen maiskie
men of maiskiemkoek ; 

k. maisglutenmeel of glutenmeel moet be
staan uit de gedroogde eiwitstoffen, verkregen 
uit· het weekwater bij de bereiding van zet
meel ( stijfsel) uit ma.is ; 

l . maisglutenvoer of glutenvoer moet bestaan 
uit de gedroogde gezamenlijke resten van mais, 
waaraan alleen het zetmeel (stijfsel) is ont
trokken , 

m. tarwe-, rogge-, gerst-, haver-, mais-, 

erwten-, boonen- en linzenmeel moet zijn 
het product, verkregen door vermaling van het 
betreffende graan of zaad, dat alles bevat, 
wat door de vermaling van de grondstof wordt 
verkregen, zonder relatieve vermeprdering of 
vermindering van een of meer der samen
stellende deelen, waaruit de droge stof bestaat ; 

n . tarwe-, rogge- en maiszemelen moeten 
zijn de zooveel mogelijk van bloem ontdane 
schildeelen, welke na het maalproces over
blijven; 

o. tarwe- en roggegrint moet bestaan uit 
de fijne zemelen, verkregen na vermaling der 
brokjes van het meellichaam (griezen) met 
hierop volgende afscheiding van de bloem ; 

p. ta""We- en roggegries moet zijn het pro
duct, dat overblijft van de verwerking der 
brokjes van het me.,,llichaam (griezen) en 
bestaan uit deelen der celwanden van de 
zaadkern, nog niet verwijderde schildeelen 
en niet meer uit te malen of af te zeven bloem ; 

q. gerstepelmeel of pelmeel moet zijn het 
bijproduct, dat men verkrijgt bij de verwerking 
van de nagenoeg geheel ontdopte gerst tot 
gort, voor zoover dit afkomstig is van de 
buitenste lagen van de gerstkorrel ; 
• r. rijstvoedermeel of rijstepelmeel l moet zijn 
het bijproduct, dat men verkrijgt bij de ver 
werlcing van de ontdopte rijst tot 'tafelrijst, 
voor zoover dit afkomstig is van de buitenste 
lagen van de rijstkorrel ; 

s. gedroogde pulp moet bestaan iiit-"de ge
droogde diffusieresten van de suikerbiet ; 

t. suikerpulp moet bestaan uit de gedroogde 
resten van de suikerbiet, waaraan 'de suiker 
in mindere mate onttrokken is dan aan de 
gedroogde pulp; 

IU. melasse moet bestaan uit de bij de suiker
faprikatie, res~ctievelijk bij de suikerrafli
neering overbliJvende stroop; 

v. vleeschvoedermeel of vleeschmeel moet 
afkomstig zijn van de vleeschdeelen,- zoovee l 
mogelijk ontdaan van huid, haren, beenderen, 
pezen en vetweefsel ; 

w. voederkalk moet zijn geprecipiteerde 
phosphorzure kalk, bestaande uit dicalcium
phosphaat met een weinig tricalciumphos
phaat. 

8 April 1921. BESLUIT tot wijzigirig van het 
Koninklijk besluit van 15 April 1911 
(Sta.atsblad n°. 120), betreffende het College 
voor de Visscherijen. S. 672. 

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

Landbouw, Nijverheid en Handel van 2 Maart 
1921, n°. 824, afd eeling Nijverheid; 

Gelet op artikel 25 der Visscherijwet (wet 
van 6 October 1908, Staatsblad n°. 311), laat
stelijk gewijzigd bij de wet van 29 Jnli 1916 
(Staatsblad n°. 345) ; 

Den Raad van State gehoord, (advies van 
22 Maart 1921, no. 36); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 5 April 1921, n°. 2165, 
afdeeling Visscherij en ; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
Eenig artikel. 

I. Lid 1 van artikel 12 van Ons besluit van 
15 April 1911 (Staatsblad n°. 120), betreffende 
het College voor de Visscherijen, wordt gelezen 
als volgt: 
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,,1. Het College vergadert zoo dikwijls a ls 
de Voorzitter het noodig oordeelt, of drie leden 
dit schriftelijk met opgaaf van redenen ver
langen". 

II. In artikel 26 van genoemd besluit wordt 
in plaats van ,,1 Mei" gelezen : ,,1 April". 

Onze Minister van Landbouw, Nijverheid en 
Handel is beiast met de uitvoering van dit 
besluit, hetwelk in het Staatsblad zal warden 
geplaatst eu waarvan afschrift zal warden 
gezonden aen den Raa d van State. 

's-Gravenhage, den 8sten April 1921. 
WILHELMINA. 

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

( Uitgeg. 25 April 1921.) 

15 April 1921. BESLUIT, houdende wederopen
stelling van de gelegenheid tot inwisseling 
van de zilverbons van f 1, omschreven 
in artikel 1 van het Koninklijk besluit 
van 22 April 1916 (Staatsl>lad n°. 168) 
zooals dat laatstelijk is gewijzigd bij Ko
ninklijk bes)uit van 19 Februari 1920 
(Staatsblad n°. 82) als zilverbons van de 
eerste soort. S. 674. 

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

Finano;i,en van 9 April 1921, n°. 126, Generale 
Thesaurie ; · 

Gezien de wet van 6 Augustus 1914 (Staats
blad n°. •'377), tot uitgifte van zilverbons, en 
Ons beslu.it van 22 April 1916 (Staatsblad no. 
168) zoo_als dat laatstelijk is gewijzigd bij Ons 
besluit van 19 Februari 1920 (Staatsblad n°. 
82); 

Gelet op Ons besluit van 28 Januari 1921 
(Staatsblad n°. 46) : 

He)Jben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 

Eenig artikel. 
Tot · eo, met 31 December 1921 zullen de, 

bij Ons besluit van 28 Januari 1921 (Staatsblad 
n°. 46) ingetrokken, zilverbons van f l, aan
geduid in artikel 1 van Ons besluit van 22 April 
1,916 (Staatsblad n°. 168) zooals dat laatstelijk 
is gewijzigd bij Ons besluit van 19 Februari 
1920 (Staatsblad n°. 82) als zilverbons van de 
eerste soort, aan de kantoren der betaalmees
ters en van de ontvangers der directe belas
tingen, alsmede ten kantore van het Agentschap 
van het Ministerie van Financien te Amster• 
dam tegen wettig betaalmiddel kunnen worden 
ingewisseld. 

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

's-Gravenhage, den 15den April 1921. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financien, DE VRIES . 
(Uitgeg. 22 April 1921.) 

16 April 1921. BESLUIT, als bedoeld in artikel 
19, sub 2, der Wet op de Rijksverzekerings
bank (Staatsblad 1920, n°. 780). S. 675. 

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

Arbeid van 13 April 1921, n°. 1216, Afdeeling 
Arbeidersverzekering ; 

Gezien artikel 19, sub 2, der Wet op de Rijks
verzekeringsbank (Staatsb ad 1920, n°. 780) : 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
t e bepalen: 
Art. 1. Door het Rijk wordt met inacht

neming van het bedrag, genoemd in artikel 19, 
2e lid, der Wet op de Rijksverzekeringsbank 
(Staatsblad 1920, n°. 780) de helft bijgedt"agen 
in de hiema te noemen kosten van bet beheer 
der Bank, voor zoover deze kosten ingevolge 
de bepalingen van Ons besluit bedoeld in artikel 
19, eerste lid, van vorengenoemde wet, ten 
laste van bet Ongevallenfonds komen. 

2. De in artikel 1 bedoelde kosten omvatten : 
a. de jaarwedden van het bestuur der Bank en 

de aan dit bestuur onder$.escbikte ambt,enaren; 
b. de kosten van schr1jfl.oonen en van hulp 

aan bedienend personeel ; 
c. de kosten van het verschaffen van bijstand 

aan geneeskundige ambtenaren en agent.en; 
d. de wachtgelden aan ambtenaren der 

Bank toegekend. 
3. Zoo spoedi" mogelijk na afl.oop van het 

kalenderjaar, docb. uiterlijk v66r den lsten Mei 
van het volgend jaar, wordt door bet bestuur 
der Bank aan Onzen Minister, met de uitvoe
ring der Ongevallenwet 1901 belast, een staat 
gezonden, bevattende een specificatie van de 
in artikelen· 1 en 2 bedoelde kosten. 

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

's-Gravenhage, den 16den April 1921. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, AALBERSE. 
(Uitgeg. 6 .ilfei 1921.) 

18 April 1921. BESLUIT tot wijziging van 
het Koninklijk Besluit van den 15den 
April 1914 (Staatsblad n°. 176) laatstelijk 
gewijzigd bij Koninklijk Besluit van den 
24sten Augustus 1920 (Staatsblad n°. 722), 
houdende vaststelling van voorschriften 
ten aanzien van ambtenaren en bedienden 
bij de Algemeene Rekenkamer. S. 676. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van de Algemeene Reken 

Kamer van den 24sten Maart 1921, la . V. S .. 
en het rapport van Onzen Minister van Finan
cien van den 8sten April 1921, n°. 139 (Generate 
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 24sten Augustus 1920 
(Staatsblad n°. 722) ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Gerekend met ingang van 1 Januari 1921 

te bepalen als volgt : 
In artikel 1 van Ons besluit van 15 April 

1914 (Staatsblad n°. 176) laatstelijk gewijzigd 
bij Ons besluit van den 24sten Augustus 1920 
(Staatsblad n°. 722) wordt in plaats van ,,50 com
miezen, adjunct-co=iezen en klerken" gelezen 
,,62 commiezen, adjunct-commiezen en klerken". 

Onze Minister van Financien is belast met 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal warden gezonden aan de Alge, 
meene Rekenkamer. 

's-Gravenhage, den 18den April 1921. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financien. DE VRIES. 
(Uitgeg. 27 April 1921.) 



1921 18 APRIL. 396 

18 A'fll"il 1921. BESLUIT tot wijziging van het 
Koninklijk besluit van 31 December 1920 
(Staatsblad n°. 952) houdende voorschriften 
ter uitvoering van de artikelen 88 tot en 
met 104 der Lager-onderwijswet 1920. 
s. 677. 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
12 Maart 1921, n°. 6191/3, Afdeeling Lager 
Onderwijs Financied ; 

Art. II. Dit besluit treedt in werking op 
den tweeden dag na dien der dagteekening van 
het Staatsblad, waarin het is geplaatst. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering 
van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal 
worden geplaatst en waarvan afschrift za.l 
worden gezonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 18den April 1921. 
WILHELMINA. 

De Minister van Onderwijs, Kunsten 
en w ete:nschappen, J. TH. DE VISSER. 

( U itgeg. 25 April 1921.) 

Overwegende, dat het wenschelijk is, Ons 
Besluit van 31 December 1920 (Staatsblad I 
n°. 952), houdende voorschriften ter uitvoe
ring van de artikelen 88 tot en met 104 der 

1 Lager-onderwijswet 1920, te herzien : 
1 Den Raad van State gehoord, advies van 18 

5 April 1921, n°. 24; 
Gezien het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister van 15 April 1921, n°. 
8298, Afdeeling Lager Onderwijs Financieel ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 

April 1921. BESLUIT tot vaststelling van 
de regelen nopens de verdeeling der in 
artiltel 19, eerste lid, der Wet op de Rjjks
verzekeringsbank (Staat8blad 1920, n°. 780) 
bedoelde kosten. S. 678. 

te bepalen: 
Art. r Artikel 2 van Ons besluit voomoemd, 

wordt gelezen als volgt : 
Artikel 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 
eene opgave van zoo mogelijk ten minste drie , 
bevoegden in volgorde van voorkeur. Eene 
volledige lijst van de sollicitanten met de 
door hen ingezonden stukken wordt hierbij 
overgelegd. Indien het schoolbestuur een 
hoofd of een onderwijzer wenscht te benoemen, 
die niet naar de te vervullen betrekking heeft 
gesolliciteerd, wordt daarvan met opgaaf van 
redenen en met vermelding van den naam en 
de laatstelijk bekleede betrekking mededeeling 
gedaan bij de toezending van de lijst van solli
tanten. 

2. De Inspecteur zendt zijn schriftelijk met 
redenen omkleed advies met de in het eerste 
li d bedoelde stukken binnen veertien dagen 
aan het schoolbestuur terug. I 

3. Indien het schoolbestuur meent een 
antler te moeten benoemen, dan in de in het 
eerste lid bedoelde opgave is geplaatst, geeft 
het · daarvan kennis aan den Inspecteur, t enzij 
deze in zijn advies, genoemd in het tweede 
lid, dien antler reeds had aanbevolen. 

4. De Inspecteur geeft binnen veertien 
dagen aan het schoolbestuur zijn oordeel te 
kennen over den in het vorig lid bedoelden 
onderwijzer. 

5. Na het ontvangen van het advies van 
den Inspecteur, bedoeld in het tweede of het 
vierde lid, gaat het schoolbestuur over tot 
de benoeming en geeft daarvan kennis aan den 
Inspecteur alsmede aan den benoemde met 
gelijktijdige toezending der akte van benoeming. 

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

Arbeid van 13 April 1921 n°. 1498, afdeeling 
Arbeidersverzekering ; 

Gezien artikel 19, eerste lid, der Wet op de 
Rijksverzekeringsbank (Staatsblad \940, n°, 
780); -,.··,· 

Hebben goedgevonden en versta!in~ 
te bepalen : ".; , :· 
Art. 1. Onder de kosten van het ~.PJ:i.~er der 

Bank zijn te verstaan : · · -
a. de bezoldigingen en vergoeding~n . voor 

extra werkzaamheden van ambtenar~_n, be
paaldelijk aangewezen voor werkzaamheden 
ten behoeve van de uitvoering van, }!;etzij de 
Ongevallenwet 1901, hetzij de Ouderdomswet 
1919, hetzij de Invaliditeitswet ; i 

b. de bezoldigingen en vergoedingen voor 
extra werkzaamheden van het bestuur, den 
wiskundigen adviseur en van de aan het bestuur 
ondergeschi.1.-te ambtenaren , welke zij~_;J,an~e
wezen voor werkzaamheden van meei;-.. dan een 
der onder a genoemde wetten ; " 

c. alle kosten, door de Bank gemaakt in 
verband met de huisvesting en installatie van 
hare bureelen, hieronder begrepen d{l _afschrij-
vingen op hare gebouwen ; · 

d. alle kosten der bank, niet onder a, b en 
c o-enoemd. 

'2. De kosten in artikel 1 onder a genoemd, 
worden gebracht ten laste van het Ongevallen
fonds, het Ouderdomsfonds en het Invalidi
teitsfonds, naar gelang de ambtenaren werk
zaam zijn ten behoeve van de uitvoering der 
met elk dier fondsen verband houdende wet. 

8. De kosten, in artikel 1 onder b genoemd, 
worden over het Ongevallenfonds, het Ouder
domsfonds en het Invaliditeitsfonds of, indieµ 
de werkzaamheden der betrokken ambtenaren 
slechts op tweedier fondsen betrekking hebben, 
over die twee fondsen, verdeeld naar verhouding 
van de bedragen, welke ingevolge het bepaalde 
bij artikel 2 voor rekening komen van elk a.f
zonderlijk fonds . 

6. Indien de benoeming geldt de voorzie
ning in de tijdelijke waarneming van een door 
schorsing, ontslag, ontstentenis of tijdelijke 
verhindering opengevallen plaats, kan het 
overleg, bedoeld in art. 89, zesde lid, der Wet, 
mondeling plaats hebben, doch is schriftelijke 
bevestiging door den Inspecteur binnen acht 
dagen noodzakelijk. Het bepaalde aan het 
slot van het vijfde lid van dit artikel is hierop 
mede van toepassing. 

4. De kosten, in artikel 1 onder c genoemd, 
worden, voor zoover zij betrekking hebben op 
pureelen waarin arbeid wordt verricht voor 
ten minste twee der genoemde wetten, ver
deeld over de betrokken fondsen in verhouding 
tot de totaal-bedragen der bezoldigingen, u it-

' gegeven voor ieder dier wetten. 
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De bezoldiging van ambtenaren, buiten de 
bovenbedoelde bureelen werkzaam, blijft bij 
het bepalen dezer verhouding buiten beschou
wing. 

5. -De kosten, in artikel 1 onder d bedoeld, 
zijn t e onderscheiden in kosten, speciaal ver
bonden aan de uitvoering van een der wetten, 
en de kosten, gemeenschappelijk verbonden 
aan de uitvoering van de Ongevallenwet 1901, 
de Invaliditeitswet en de Ouderdomswet 1919. 

De eerstbedoelde kosten worden gebracht 
ten laste van het overeenkomstige fonds. 

De laatstbedoelde kosten worden over het 
Ongevallen-, Invaliditeits- en Ouderdomsfonds 
verdeeld volgens de verhouding welke is aan
gegeven in artikel 4. 

Onze Minist er van Arbeid is belast met het 
uit voering van dit besluit, dat in het S taats
blad zal worden geplaatst. 

's -Gravenhage, den 18den April 1921. 
WILHELMINA. 

De Mi'.nister van A rbeid, Ai.LBERSE. 

( Uitge,g. 6 M ei 1921.) 

18 A pril :t'921. ARREST van den Hoogen Raad. 
B\ijkens de geschiedenis van art. 50 I 7° 

dei' ·Drankwet blijkt, dat aan ,,in voorraad 
h_eb_ben" een engere beteekenis moet wor
defi t oegekend dan aan ,,aanwezig hebben", 
waar de wet echter het ,,in voorraad heh· 
b~ll,•·,·· niet nader omschrijft is het aan den 
recJ:tter overgelaten dit ,,in voorraad, heb
ben,? ' telkens uit de gebleken omstandig
heden al dan niet af t e leiden. 
• ., (Drankwet art. 50, 1° lid, 7°.) 

. · ~, Voorzitter: . 
Jlµ:. _, Mr. W. H . de Savorrnn Lohman. 

R ade.tE. Mrs. H. H esse, H . M. A. Savelberg, 
Jhr. P .· L. van Meeuwen en B. Ort. 

M. Tb'..' B., weduwe van B. B., requirante 
van cassatie t egen een t egen haar gewezen 
vonnis ·van de Arr.-Rechtbank te Zwolle van 
20 J anuari 1921, waarbij in hooger beroep, 
behalve wat de straf betreft, is bevestigd, een 
vonnis van het K antongerecht aldaar van 
2 December 1920, bij hetwelk zij als schuldig 
aan : ,,als hoofd van het bedrijf in eene loca
liteit, welke binnenshuis gerneenschap heeft 
met eene localiteit waarvoor verlof is verleend, 
sterken drank in voorraad hebben," met t oe
passing van de art t. 50, I , 7° en III der drank
wet, 23 Sr., is veroordeeld tot eene geld boete 
van f 50 en vervan~ende hechtenis van eene 
maand, - zijnde b~ het aangevallen vonnis, 
met vernietiging in zoover van het vonnis 
des eersten rechters, de straf bepaald op eene 
geldboete van f 30 en vervangende hechtenis 
van eene maand ; (gepleit door Mr. H . Land
berg, adv. t e Zwolle.) 

Conclusie van den Advocaat -Generaal Mr. 
T ak. 

Bij een door de Arr.-Rechtbank te Zwolle 
op 20 J anuari j.L bevestigd vonnis van den 
K antonrechter aldaar van 2 December 1920 -
behoudens dan eenige vermindering der op-

gelegde geldboete - werd ten aanzien van 
requirante wet tig en overtuigend bewezen 
verklaard : ,,dat zij op den 15 October 1920 
des namiddags circa 8 uur, onder de gemeente 
Zwolle als hoofd van het bedrijf in eene kamer 
van het door haar bewoonde perceel, Voor
straat 3, welke kamer binnenshuis gemeen 
schap heeft met de benedenlocaliteit van dit 
perceel, waarvoor haar door Burgemeester 
en W ethouders een op gemelden datum nog 
geldig verlof was verleend voor den verkoop 
van alcoholhoudenden drank, anderen dan 
sterken drank, voor gebruik ter /laatse van 
verkoop, in voorraad heeft geha een flesch 
met brandewijn en twee flesschen met jenever." 

In zijne beslissing verklaart de K anton
rechter van t oepassing art. 23 Sr., de artt. 
50 I 7°, 111 der Drankwet, 10 n°. 44, 11 der 
Wet van 15 April 1886 (S. 64), t erwijl hij ziet 
de artt. 211, 214, 18 lid, 253, 264- Sv. , waaraan 
de R echt bank nog t oevoegt de artt. 214 al. 1, 
228 vlg., 247, 256, 257 van laatstgenoemd Wet
boek. 

Als middel van cassatie is thans bij pleidooi 
opgeworpen : ,, verzuim van vormen op straffe 
van nietigheid voorgeschreven, alias schending 
of verkeerde t oepassing van art. 221 Sv." 

H et is vaste jurisprudentie, dat alleen die 
artikelen door den Rechter behooren te wor
den opgegeven, welke de verbods- en straf
bepalingen inhouden, die den onmiddellijken 
grondslag der veroordeeling uitmaken. 

Aangezien nu geen der bepalingen daarvoor 
in aanmerking komt, die in de t oelichting 
dezer grief zijn genoemd, acht ik haar onge
grond. 

Vervolgens is nog de ,,schending of ·ver
keerde t oepaEsing van art. 50, I, 7° der Drank
wet beweerd, omdat de Kantonrechter en in 
navolging van dezen de R ecbtbank het begrip 
,,in voorraad hebben" van art. 50 der Drank
wet onjuist zouden hebben uitgelegd en toe
gepast , daar voor ,,in voorraad hebben" zou 
noodig zijn ,,een voorraad bestemd om als 
re8erve te dienen. " 

Het best aan van een ·voorraad acht de Kan
t onrechter bewezen, zoodat het verweer iu 
zooverre feitelijken grondslag mist . Immers 
hij overweegt : ,,dat de aanwezigheid van twee 
flesschen en eene kleine hoeveelheid in een derde 
flesch" op het hebben van een vooITaad wijst." 

Overigens zegt hij , dat ,,in voorraad hebben". 
beteekent: ,,het meer aanwezig hebben dan 
voor bevrediging van dadelijk aanwezige be
hoefte noodzakelijk wordt geacht." 

Voor die omschrijving viudt hij st eun in 
Uw arrest van 15 April 1907 (W. 8530) hetwelk 
op zijn beurt zich cip de etymologie kan be
roepen, die onder ,,in voorraad hebben" ver
staat ,,voorzien zij n van" en dus doelt op 
een overschot na bevrediging der eerste be
hoefte. 

Dat er nu van twee flesschen jenever en een 
flesch brandewijn nog wel wat overblijft, ook 
na bezoek van familie en kennissen, lijkt mij 
niet twijfelachtig. 

Ik concludeer mitsdien tot verwerping van 
het beroep. 

De H ooge Raad, euz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

H esse; 
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Gelet op de middelen van cassatie, namens 
de requirante voorgesteld bij pleidooi, lui
dende : zie cone!. Adv.-Gen. ; 

Gehoord. enz. ; 
0., dat bij het door het aangevallen vonnis 

bevestigde vonnis, overeenkomstig de aan
klacht, bewezen is verklaard, dat enz. (zie 
cone!. adv.-gen.); 

0., dat tot toelichting van het tweede mid. 
de!, dat, wijl het een beweerd gebrek in den 
vorm betreft, het eerst moet worden behan
deld, is betoogd, dat in het bevestigde vonnis 
niet voorkomen de artt. 47 en 91 Sr., hoewel 
deze ingevolge art. 221 Sv. daarin niet hadden 
mogen ontbreken; 
· 0., dat art. 221 slechts aanhaling eischt van 

die artikelen, welke de verbods- en strafbe
palingen inhouden, die den onmiddellijken 
~rondslag der veroordeeling inhouden, gelijk 
m het vonnis ook is geschied, waartoe echter 
de artt. 4 7 en 91 Sr. niet behooren ; 

dat dit middel derhalve is ongegrond ; 
0 , dat tot toelichting van het eerste middel 

is gezegd, dat alleen dan van ,,in voorraad 
hebben" van sterken drank in den zin van 
art. 50 I, 7° der Drankwet kan worden ge
sproken, indien in een gegeven geval zich meer 
sterke drank in de localiteit bevindt dan met 
het oog op de dadelijke behoefte nooclig is, · 
met andere woorden : indien daar sterke drank 
in reserve is, hetgeen hier niet het geval zou 
zijn geweest ; 

0 ., dat feitelijk door den eersten rechter is 
vastgesteld, dat in beklaagdes slaapkamer op 
de bovenverdieping, die binnenshuis gemeen
schap heeft met de verlofslocaliteit beneden, 
gevonden zijn een fl.esch geheel gevuld met 
brandewijn, een fl. esch geheel gevuld met 
jenever en een fl.esch, waarin een kleine hoe
veelheid jenever ; 

0., dat blijkens de geschiedenis van art. 
50, I, 7° der Drankwet aan ,,in voorraad heb
ben" een engere beteekenis moet worden toe
gekend dan aan ,,aanwezig hebben", doch de 
wet het ,,in voorraad hebben" niet nader om
schrijft en het den rechter o"\'erlaat dit tellrens 
uit de gebleken omstandigheden al dan niet 
af te leiden ; 

dat de Kantonrechter uit de gevonden 
hoeveelheid en de plaats waar ze is gevonden, 
niettegenstaande beklaagdes verweer, dat zij 
den drank 's avonds voor haar zelf gebruikte 
voor een grog, en verder wegens een aan
staand familie-bezoek op de genoemde plaats 
aanwezig had, zonder schennis van de in het 
middel genoemde wetsbepaling de gevolg
trekking kon maken, gelijk hij deed, dat zich 
daar meer sterke drank bevond, dan er voor 
een dadelijk aanwezige behoefte noodig was en 
hij , dit aannemende, terecht besliste, dat de 
beklaagde in de bedoelde localiteit den drank 
,,in voorraad" had ; 

dat dus ook dit middel niet kan opgaan ; 
Verwerpt het beroep. (N. J.) 

Februari 1921, n°. 760 L, Afdeeling Volksge
zondheid; 

Gezien de artikelen 7, 6de lid, 8, 6de lid, 
26, 27, 3de lid, 28, 7de lid, 30, l ste lid, 34, 
eerste lid, 35 eerste lid en 36 der Woningwet. 

Overwegende, dat bij algemeenen maatregel 
van bestuur moeten worden vastgesteld : het 
formulier van afkondiging voor de krachtens 
artikel 1 der Wonin$wet door den gemeente
raad of krachtens artikel 8 dier wet door Gede
puteerde Staten vastgestelde voorschriften en 
voor de besluiten van den gemeenteraad 
houdende verbod tot aanbouw of herbouw ; 
de vereischten van toelating van vereenigingen, 
vennootschappen of stichtingen als uitsluitend 
in het belang van verbetering der volksh1.1is
vesting werkzaam ; voorschriften betreffende 
de inrichting van plannen van uitbreiding van 
de in de artikelen 28 en 28a der wet bedoelde 
gemeenten,; voorwaarden waaronder door de 
gemeenten aan vereenigingen, vennootschappen 
en stichtingen en door het Rijk aan gemeenten, 
vereenigingen, vennootschappen en stichtingen 
voorschotten kunnen worden verleend ; zoo
mede voorschriften in de afl.ossing hiervan ; en 
bepalingen betreffende de werkza11,mheden, 
de bevoegdheid en den werkkring ·van den~ 
Woningraad, bedoeld in artikel 35 d'er _ wet; 

Den Raad van State gehoord (a.dvie~ van 22 
Maa.rt 1921, n°. 39); ·· · 

Gelet op het nader rapport van Onze']'di:nisters 
van Arbeid, van Justitie en van Financien van 
5 April 1921, n°. 4297 J, Afdeeling Volksgezond
heid, 15 April 1921, n°. 235, Genera.le T~eS!l,urie ; 

Hebben goedgevonden en verstaa1Lvast te 
stellen het navolgende : · 

·-
§ 1. Formulieren van afkondiging van vuorde

ningen. 
Art. 1. Het formulier van afkondiging, be

doeld in artikel 7, zesde lid, en het formulier 
van afkondiging van het raadsbesluit,0 bedoeld 
in artikel 27, derde lid, der Wonin!t\vet, lui- -
den: " 

,,De burgemeester en wethouders van 
doen te weten, dat door den ra.ad dier ge-

meente in zijne vergadering van is 
va.stgesteld de volgende verordening ; 

(Titel der verordening.) 
(Inhoud der verordening.) 

,,Zijnde deze verordening door de Gedepu-
teerde Staten van bij besluit van 

(bij Koninklijk besluit van ) 
goedgekeurd. 

,,En is hiervan afkondiging geschied, waa.r 
het behoort, den enz." 

In geval van toepa.ssing van artikel 197 der 
Gemeentewet worden de woorden : ,,bij besluit 
van goedgekeurd" vervangen door de 
de woorden : ,,goedgekeurd blijkens het niet 
inzenden van hunne beslissing of van bericht 
de be3lissing verdagende, binnen twee maanden 
na den dag waarop de verordening hun is aan
geboden." 

2. Het formulier van afkoncliging, bedoeld 
20 April 1921. BESLUIT tot uitvoering van in artikel 8, zesde lid, der Woningwet, luidt: 

de artikelen 7, 8, 26, 27, 28, 30, 34, 35 
1

. ,,De burgemeest er en wethouders van 
en 36 der Woningwet. 8. 679. doen te weten, da.t door de Gedeputeerde Staten 

I van bij besluit van 
Wu WILHELMINA, ENZ. goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 
Op de voordracht van Onze Ministers van j! is vastgesteld de volgende pla.atselijke verorde

Arbeid, van Justitie en van Financien van 24 , ningen: 
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(Titel der verordening.) Het bepaalde in het eerste lid vindt over-
(lnhoud der verordening). eenkomstige toepassing met betreklring tot 

,,En is hiervan afkondiging geschied, waar een verzoek om handhaving van de toelating 
het behoord, den enz." naar aanleiding van wijziging of aanvulling 
§ 2. Toelating van vereenigingen, vennootschap- van de statrter- of van de akte van oprichting. 
pen en stichtingen als uitsluitend in het belang Ons besluit tot weigering van de toelating 
van verbetering der volkshuisvesting werkzaam. of van de handhaving van de toelating wordt 

3. De in artikel 78 der wet van den 28sten met redenen omkleed en wordt openbaar ge
Augustus 1851 (Staatsblad n°. 125) laatstelijk maakt in de Nederlandsche Staatscourant. 
gewijzigd bij artikel 26 der W oningwet, be- 6. Behal ve hetgeen daarin overigens ter · 
doelde toe)ating van vereenigingen, vennoot- voldoening aan wettelijke voorschriften moet 
schappen en stichtingen als uitsluitend in het worden opgenomen, zullen de statuten of de 
belang van verbetering der volkshuisvesting akte moeten bevatten : 
werkzaam, geschiedt op verzoek van haar a. eene bepaling, die aan het bestuur de 
bestuur ; bevoegdheid geeft om de verlangde toelating 
· a. hetzij bij Ons beslrit, waarbij de statuten eh de handhaving daarvan te verzoeken; 
der vereeniging worden goedgekeurd of de b. voorschriften, waaruit blijkt, dat geldelijk 
bewilliging wordt verleend op de akte van voordeel voor de leden, aandeelbouders, be
oprichting der vennootschap; stuurders, commissarissen of bewindvoerders 

b. betzij bij afzonderlijk besluit, indien de gebeel is buitengesloten, met uitzondering van 
toelating is gevraagd van een sticbting of indien een billijke vergoeding voor verricbte werk
de toelating is gevraagd v11n een vereeniging zaamheden of bewezen diensten, alsmede eene 
of.,.,vennootschap na de goedkeuring van haar billijke rente - ter beoordeeling van onze 
statuten of de bewilliging op de akte van op- Ministers van Arbeid en van Financien - over 
ricbting of een ontwerp daarvan. het bijeengebrachte stamkapitaal en de even
. Van de toelating wordt mededeeling gedaan tueel door leening van hen verkregen fond.sen, 
m de Nederlandsche Staatscourant. en dat aan de winsten der vereeniging, ven-

Het bepaalde in dit artikel vindt overeen- nootscbap of sticbting geene andere bestemming 
komstige :toepassii:J.g met betrekking tot de kan worden gegeven dan ter bevordering van 
handbaving van de toelating naar aanleiding haar doe! ; · 
van wijziging og aanvulling van de statuten of c. bet voorschrift, dat vervreemding of be-
van de a_k,te van opricbting. zwaring van de onroerende goederen der ver-

4. Bij_ het verzoek.schrift om toelating van , eeniging, vennootscbap of ting niet anders 
een sticbl;i,ng moet worden overgelegd een au- zal kunnen geschied ,-.1 met goedkeuring 
tbentiek -afscbrift of een afschrift of afdruk, van burgemeester en wethouders der gemeente, 
door alle.bestuursleden geteekend, van de nota- waarin die goedeten zijn gelegen en indien de 
rieele akte, waarbij bet best-aan en de werk- vereeniging, vennootschap of stichting voor
kring der stichting is geregeld. schot genoot van eene andere gemeente dan wel 

Indien de toelating van een vereeniging of recbtstreeks van het Rijk, zoolang dat voor
vennootschap wordt gevraagd na de goedkeu- schot niet is afgelost, mede met goedkeuring 
ring van de statuten of de hew r / cpde onderscbeidenlijk van burgemeester en wet
akte van. -opricbting of een ontwerp daarvan houders va,n laatstgenoe•mde gemeente of van 
moet woi-den overgelegd : onze Ministers van Arbeid en van :Financien 

a. een aii.thentiek afschrift of een afschrift met dien verstande, dat bij weigering van eene 
of afdruk, . door alle bestuursleden geteekend, goedkeuring door burgemeester en wethouders 
van de statuten of de akte van oprichting ; die goedkeuring kan worden ve, !eend door 

b. het bewijs, dat op deze statuten of deze Gedeputeerde Staten, het gemeentebestuur 
akte of een ontwerp daarvan de vereischte gehoord ; 
goedkeuring of bewilliging is verkregen over- d. het voorschrift, dat intrekking der toe
eenkomstig te dien aanzien geldende wettelijke lating, ontbindi.ng op opheffing van de veree-
voorschriften ; niging, vennootschap of stichting medebrengt ; 

c. het bewijs, dat de statuten of de akte van e. het voorschrift, dat bij ontbinding of 
oprichting zijn openbaar gemaakt op de wijze opheffing der vereeniging, vennootschap of 
bij de wet voorgeschreven. stichting de volgende regelen in acht moeten 

Het bepaalde in het eerste en het tweede worden genomen : 
lid vindt overeenkomstige toepassing met be- 1°. het bestuur zal, alvorens tot vereffening 
t rekking tot een verzoek om handhaving van over te gaan, alle bezittingen, met de daarop 
de toelating naar aanleiding van wijziging rustende lasten en verplichtingen, en alle 
of aanvulling van de statuten of van de akte schulden der vereeniging, vennootschap of 
van oprichting. stichting gezamenlijk aanbieden aan de Ge-

5. De toelating wordt geweigerd : meente, waarin de onroerende goederen der 
a, indien uit de overgelegde statuten of akte vereeniging, vennootscbap of stichting zijn 

of op andere wijze bqjkt, dat de vereeniging, gelegen, en wel t egen teruggave van het bijeen
vennootschap of sticbting niet uitsluitend ten gebracht, gestort of ter vestiging van de stich
doel heeft in het belang van verbetering der ting afgezonderd kapitaal en uitkeering van 
volkshuisvesting werkzaam te ztjn ; een billijk bedrag voor liquidatiekosten, en 

b. · ind1en de overgelegde statuten of akte onder voorwaarde, dat die oigendommen de 
niet voldoen aan de eiscben, bij de artikelen I bestemming zullen behouden om te dienen in 
6 en 7 gesteld ; het belang van de verbetering der volkshuis

c. Indien de verleening daarvan niet in het vesting ; 
belang van de verbetering der volkshuisvesting 2°. voorzoover eenige andere gemeente dan 
is te acbten. , die, waarin de onroerende goederen zijn gelegen, 
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tot de verkrijging daarvan door voorschot- of ' 
bijdrageverleening medewerkte, zal het bestuur 
de aanbieding, onder 1°. omschreven, doen aan 
die andere gemeente ; 

3°. bij ontstentenis van onroerende goederen 
zal de aanbieding, onder 1 °. omschreven, ge
schieden aan de gemeente, waarin de vereeni
ging, vennootschap of stichting is gevestigd; 

4°. indien in het geval, onder 2°. bedoeld, 
de gemeenten niet tot overeenstemmiDg moch
ten geraken omtrent de verdeeling van de be
zittingen der vereeniging, vennootschap of 
stichting, zullen binnen een jaar na de ontbin
ding of opheffing Gedeputeerde Staten, be
houdens beroep op Ons, eene regeling tot ver
deeling treffen en indien de gemeenten in ver
schlllende provincien zijP gelegen, za1 de rege• 
ling binnen dien termijn worden getroffen door 
Ons, Gedeputeerde Staten dier provincien ge• 
hoord. 

/. het voorschrift, dat bij ontbinding of 
opheffing der vereeniging, vennootschap of 
stichting, en nadat wegens niet aanvaarden 
van eenige aar bieding als onder e bedoeld tot 
vereffening is overgegaan, moet worden ge• 
handeld naar de volgende regelen : 

1 °. voorhanden overschotten boven het bij
eengebrachte, gestort of t er vestiging van de 
stichting afgezonderd kapitaal, zullen ter be
schikki.rig komen van de gemeente, waarin de 
onroerende goederen der vereeniging, vennoot
schap of stichting zijn gelegen, teneinde t e 
worden aangewend ter verbetering van de 
volkshuisvesting ; 

2°. bij ontstentenis van onroerende goederen 
zullen de overschotten, onder 1°. bedoeld, tot 
gelijk doeleinde ten goede komen aan de 
gemeente, in welke de vereeniging, vennoot
schap of stichting is gevestigd; 

3°. voorzoover zoodanige overschott en zijn 
verkregen van goederen, die zijn verworven met 
voorschot of bijdrage • van eenige andere ge
meente, dan die, onder 1°. , bedoeld, zullen deze 
overschotten ten goede komen aan die andere 
gemeente ·; 

4°. indien in het geval, onder 3° bedoeld, 
de gemeenten niet tot overeenstemming moch
t en komen omtrent de verdeeling dier over
schotten , vindt het bepaalde onder e, 4°. over
eenkomstige toepassing. 

g. het voorschrift, waarbij aan het bestuur 
de verplichting wordt opgelegd om jaar!ijks 
aan burgemeester en wethouders der gemeente 
of gemeenten waarin de vereeniging, vennoot
schap of stichting werkzaam is, zoomede aan 
Onzen Minister van Arbeid, een beredeneerd 
verslag t e doen toekomen van hare werkzaam
heden gedurende het afgeloopen jaar met bij
voeging van balans- en van winst- en verlies
rekening, opgemaakt volgens model, vast te 
stellen door Onzen voornoemden Minister ; 

h. het voorschrift, waarbij aan het bestuur 
de verplichting wordt opgelegd om onzen 
Minister van Justitie onmiddellijk in kennis te 
s t ellen met de ontbinding of opheffing der ver
eeniging, vennootschap of stichting, indien 
de ontbinding of opheffing een andere oorzaak 
heeft dan het verloop van den tijd, voor welken 
de vereeniging, vennootschap of stichting is 
-opgericht of gevestigd ; 

i. het voorschrift, dat wijziging of aanvulling 
van de statuten of van de akte daarin aange-

bracht nadat de toelating is verleend, slechts 
van kracht zal zijn van den dag, volgende op 
dien, waarop de toelating door Ons is gehand
haafd en dat elke wijziging of aanvulling, aan
gebracht µadat de toelating is gehandhaafd, 
telkenmale slechts van kracht zal zijn van den 
dag volgende op dien, waarop de toelating 
opnieuw is gehandhaafd. 

7. De statuten of de akte mogen geene be
paling bevatten, waaraan leden, aandeelhouders 
of derden het recht ontleenen tot het verkrijgen 
van den eigendom van onroerende goederen 
der vereeniging, vennootschap of stichting. 

8. De toelating wordt door Ons ingetrokken, 
indien Ons blijkt, . dat de vereeniging, vennoot
schap of stichting Diet uitsluitend in het be. 
tang van verbetering der volkshuisvesting werk
zaam is of handelt in strijd met de voorschrif. 
t en, bij artikel 6 gesteld. 

Voorts kan de toelating door Ons worden 
ingetrokken, ingeval de vereeniging, vennoot
scha p of stichting naar Ons oordeel het belang 
van de volkshuisvesting niet meer of niet vpl-
doende behartigt. = 

Wij gaan tot intrekking van de toelating 
Diet over v66r dat Gedeputeerde Staten en het 
gemeentebestuur of de betrokken · gemeente
besturen zijn gehoord. 

Ons besluit tot intrekking . van de toelating 
wordt met redenen omkleed en wordt openbaar 
gemaakt in de N ederlandsche Staatscourant ; 
ingeval het afwijkt van het advies van Ge
deputeerde Staten , met bijvoeging va n dit ad. 
vies. 

9. De statuten of akten van vereemgmgen, 
vennootschappen of stichtingen, alsmede de 
daarin gebrachte wijzigingen of aan'!llllingen 
worden na Ons besluit tot toelating-_en met 
vermelding van dat besluit zoo spoedig mogelijk 
door de zorg van Onzen Minister van Justitie 
open baar gemaakt in de N ederlandsche .Staats
courant, voor zoover zij niet reeds vroeger zijn 
openbaar gemaakt. .. 

§ 3. I nrichting van plannen van uitbreiding voor 
de in artikel 28 en artikel 28a der W oningwet 

bedoelde gemeenten. 
10. Ontwerpen voor plannen van uitbrei

ding, ontwerpen tot herziening daarvan, vast
gestelde plannen van uitbreiding en vastgestelde 
plannen tot herziening daarvan, overeenkom
stig artikel 28 of artikel 28a der W oningwet, 
worden ingericht met inachtneming van de 
volgende voorschriften : 

a. de ontwerpen en de plannen worden ver
vat in kaarten op een schaal van ten minste 
1 op 2500, met aanduiding van schaal en noord
pijl; 

b. de kaarten duiden de kadastra le grenzen, 
sectie en nummers der in het ontwerp of in 
het plan begrepen perceelen aan, alsmede 
welk dee] van den grond, aan een en denzelfden 
eigenaar toebehoorende, voor den aanleg van 
eene straat, eene gracht of een plein bestemd is ; 

c. bij de kaarten wordt gevoegd een staat 
van de namen en van de woonplaatsen van de 
eigenaars der in het ontwerp of in het plan 
begrepen perceelen met vermelding van kada
strale sectie en nummers ; 

d. uit de kaarten, waarbij een toelichtende 
beschrijving moet zijn gevoegd, moet blijken 
de aansluiting van den in het ontwerp of in het 
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plan begrepen grond aan hot overig grondge
bied der gemeente en zijne verkeerswegen ; 

e. op de kaarten of in de toelichtende be
schrijving worden lengte en breedte der aan te 
leggen straten, pleinen en grachten duidelijk 
aangegeven. 

11. De aanwijzing in hoofdzaak van de 
be temming voor de naaste toekomst van den 
in het plan begrepen grond wordt op de kaar
ten aangegeven. Daarbij wordt onderscheiden 
tusschen grond, die in de allernaaste toekomst 
en grond, die in de verdere toekomst voor be• 
bouwing bestemd is. Onder eerstbedoelden 
grond wordt begrepen, in kleinere steden en 
dorpen grond, niet meer dan 500 M., in grootere 
steden grond die niet meer dan 1000 tot 2000 
M. van de bestaande bebouwing is gelegen. 

_Ten_ aanzien van den grond, die voor bebou
wmg m de allernaast e toekomst is bestemd, 
geeft het plan een uitgewerkt beeld van de 
ontwikkeling der gemeente. Het bevat een 
volledig beeld van den toekomstigen aanleg 
van straten, pleinen, wegen en vaarten en aan 
aanduiding voor welke bebouwing (gesloten, 
open soorten van woningen , soorten van niet 
ter bewoning bestemde gebouwen) de bouw
b lokken bestemd zijn. 

Ten aanzien van den grond, die in de verdere 
toekomst voor bebouwing bestemd is, geeft 
het plan een schets van de ontwikkeling der 
gemeente, waaruit t en minste moet blijken de 
richting en de breedte van de hoofdverkeers
wegen en de bestemming van den grond voor 
de bebouwing met woonhuizen of met andere 
perceelen. Voor zoover een dee! van deze 
gronden zal komen binnen de grens van bestem
ming voor bebouwing in de naaste toekomst, 
wordt het plan herzien in overeenstemmin<r 
met het voor gronden binnen die grens be~ 
paa lde. · 

Bij het besluit ter vaststelling van het plan 
kon aan den Burgemeester en Wethouders 
worden voorbehouden de bevoegdheid om de 
grens of de richting van een straat, gracht of 
plein op eenig onderdeel nader vast te stellen 
wanneer bij definitieve uitmeting blijkt, dat 
eenige afwijking noodzakelijk is. 

§ 4. Geldelijlce steun van Gemeentewege. 
12. Voorschotten, als bedoeld in artikel 30 

der Woningwet, worden verleend onder de 
navolgende voorwaarden: 

a. dat de rente en a fl ossing van het voorschot 
moeten worden voldaan in ten hoooste 76 
gelijke annuiteiten, of, indien het vo

0
orschot 

renteloos is vorleend, in ten hoogste vijf en 
zeventig gelijke jaartermijnen: 

b. dat bij faillissement der vereeniging, ven
noo~s_ohap of stiohting, bij ontbinding der ver
eerugmg of der vennootsohap of opheffing der 
st10hting alsmede intlien de voorwaarden, waar
onder het voorschot is verleend, niet wor.den 
nageleefd, het voorschot of het onafgeloste 
gedeelte daarvan terstond opvorderbaar wordt; 

r.. dat bij vervreemding of bezwaring van 
onroerende goederen der vereeruging, vennoot
schap of stichting zonder goedkeuring van bur
gemeester en wethouders der gemeente, die 
geldelijken steun verleent, of anders van Gede 
puteerde Staten het beetuur aan de gemeente 
zal verbeuren een bij het verleenen van het 
voorschot te bepalen geldsom, waarvoor de 

192l. 

leden van het bestuur hoofdelijk ieder voor het 
gebeel aansprakelijk zullen zijn ; onverminderd 
het recht der gemeente om, zoo daartoe ter
men zijr, in plaats van de geldboete schade
vergoeding te eisohen en om de vervreemding 
of bezwaring, niet als geldig te erkennen ; 

d. dat de gemeente, zoolang het voorschot 
niet geheel is afgelost, met goedkeuring van 
Gedeputeerde Staten, of bij weigering met 
Onze goedkeuring, het recht zal hebben alle 
bezittingen, met het voorsohot verkregen, met 
de daarop rustende lasten en verplichtingen 
en alle sohulden der vereeniging, vennootschap 
of stichting, voor zoover die ten behoeve van 
die bezittingen zijn gemaakt, gezamenlijk over 
te nemen tegen betaling van een bedrag, door 
Gedeputeerde Staten goedgekeurd of bij weige
ring door Ons vast te stellen, met <lien verstande 
dat boven het voor de verwerving of instand 
houding van die bezittingen aangewende deel 
van het eigen vermogen van de vereeruging, 
vennootschap of stichting slechts eene bil1ijke 
vergoeding voor noodzakelijke met den eigen 
domsovergang verband houdende kosten wordt 
uitgekeerd ; 

e. dat bij de uitvoering van de plannen, 
waarvoor het voorschot wordt verleend, be
stuursleden der vereeniging, vennootschap of 
stichting niet middelijk of onmiddellijk mogen 
zijn betrokken of voordeel mogen genieten als 
aannemer, onder-aannemer, uitvoerder, ar
beider of architect. 

13. Verandering van de bestemming der 
krachtens artikel 12 letter d, door naasting 
verkregen goederen is slechts geoorloofd met 
Onze toestemming en onder voorwaarde, dat 
de daaruit door de gemeente verkregen zuivere 
baten in het belang van de verbetering der 
volkshuisvesting zullen worden aangewend. 

14. Bijdragen uit de gemeentekas, als be
doeld in artikel 30 der Woningwet, worden 
alleen verleend onder voorwaarde, dat, indien 
het voorschot of het onafgeloste gedeelte daar
van wordt opgevorderd krachtePs artikel 12, 
letter b, de termijnen, tot wellrnr betaling de 
gemeente zich nog in de toekomst verbonden 
had, niet meer zullen zijn verschuldigd. 

15. De verstrekking en de aanvaarding van 
een voorschot geschieden bij eene wederzijdsche 
overeenkomst, waarvan eene onderhandsche 
akte wordt opgemaakt. 

De akte vermeldt de voorwaarden, waaronder 
het voorsohot is verleend en aanvaatd. 

Het gemeen tebestuur zendt ten spoedigste 
in elk geval binnen een maand na haar dag
teekening, aan Onzen Minister van Arbeid een 
gewaarmerkt afschrift van de akte. 

§ 5. Geldelij ke steun van Rij kswege. 
16. Geldelijke steun van Rijkswege wordt 

aan gemeenten verleend voor de doeleinden, 
in§ 7 der Woningwet omschreven, indien blijkt, 
dat het belang der volkshuisvesting door den 
maatregel, in verband waarmede die steun 
wordt verzocht, op richtige wijze wordt be
bevorderd. 

De st eun wordt verleend bij beschikking van 
Onze Ministers van Arbeid en van Financien. 

17. De voorschotten uit 's Rijks kas, be 
doeld in artikel 33. eerste lid, der Woningwet, 
worden alleen verleend tegen vergoeding van 
rente. Deze wordt vastgesteld door Onze 
Mirusters van Arbeid en van Financien. 

26 
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De rente en de aflossing van bedoelde voor
schotten moeten voldaan worden in ten hoogste 
vijf en zeventig gelijke annuiteiten. 

Wegens vergoeding voor kosten van toe
zicht kan een bedrag van ten hoogste 0. 1 pet. 
van het voorschot in rekening worden gebracht. 
Zoo noodig kan het bedrag van het voorscbot 
daarmede worden verhoogd. 
. Het voorschot of het onafgeloste ~edeelte 

daarvan kan door Onze voornoemde Mmisters, 
Gedeputeerde Staten gehoord, terstond worden 
t eruggevorderd, ·indien blijkt dat de gelden 
door de gemeente worden aangewend voor een 
ander doe! dan waarvoor zij zijn verstrekt, of 
dat de gemeente niet voldoende zorg draagt, 
dat de voorwaarden, waaronder het voorschot 
is verleend, behoorlijk worden nageleefd, dan 
we! indien de gemeente met behulp van het 
voorschot verkregen ba.tige saldi op eene andere 
wijze aanwendt daP in het belang van de volks
l).uisvesting wenschelijk wordt geacht. 

De beschikking tot terugvordering wordt met 
redenen omkleed en wordt openbaar gemaakt 
in de N ederlandsche Staatscourant ; ingeval zij 
afwijkt van het advies van Gedeputeerde 
Staten , met bijvoeging van dat advies. 

18. Bijdragen uit 's Rijks kas, als bedoeld 
in artikel 33, derde lid, der Woningwet, wor
den slechts verstrekt ter tegemoetkoming in 
de jaarlijksche kosten, veroorzaakt door de 
opruiming van krotten of de verbetering of de 
stichting van woningen. 

Bijdragen in de kosten, veroorzaakt door 
de opruiming van krotten, worden toegekend 
tot zoodanig bedrag, dat het geldelijk offer, 
door het Rijk en de gemeente te brengen, onge
veer gelijk sta. 

Bijdragen in de kosten, veroorzaakt door 
de verbetering of de stichting van woningen 
worden toegekend tot zoodanig bedrag als 
noodig is om een door Onze Ministers van Ar
beid en van Financien te bepalen dee! te dekken 
van het tekort, dat op de exploitatie-rekening 
overblijft nadat de huren zoo hoog zijn gesteld 
als de omstandigheden toelaten. Zij worden 
verminderd of ingetrokken zoodra de omstan
digheden dat mogelijk maken. 

Een bijdrage kan voorts worden ingetrokken, 
indien blijkt, dat de voorgeschoten gelden niet 
op richtige wijze in het belang der volkshuis
vesting worden aangewend of dat de gemeente 
niet voldoende zorg draagt, dat de voor
waarden, 'waaronder het voorschot is verstrekt, 
behoorlijk worden nageleefd. 

19. Het aan eene gemeente toegekende 
voorschot wordt uitgekeerd wanneer en naar
mate de uitgaven . verschuldigd zijn, in ver
band waarmede het is verleend. 

Onze Ministers van Arbeid en van Financien 
stellen regelen vast voor het toezicht op het 
gebruik van de voorgeschoten gelden en op 
de exploitatie van de met die gelden verkregen 
bezittingen. 

20. Al hetgeen de gemeente aan het Rijk 
schuldig is ter zake van rente of aflossing van 
verstrekte voorschotten wordt ingehouden op 
de R ijksuitkeering krachtens artikel 1 der wet 
van 24 Mei 1897 (Staa,t.sblad n°. 156). Bedraagt 
het verschuldigde meer dan die Rijksuitkeering, 
zoo wordt het meerdere, op aanschrijving van 
Onzen Minister van Financien, door het ge
meentebestuur onverwijld in 's Rijks !fas gestort. 

21. Voorschotten uit 's Rijks kas, a!s be
doeld in artikel 33, vierde lid, der Woningwet, 
worden verleend onder voorwaarde, dat de 
rente en de aflossing van het voorschot moeten 
worden voldaan in ten hoogste 75 gelijke annui
teiten . 

De artikelen 12, letter b, 14, 15, 16, 17 en 19, 
vinden bij de voorschotverleening, in het vorige 
lid bedoeld, voor zooveel mogelijk, overeen
komstige toepassing. Het bepaalde in artikel 
12, letter c en d, is van toepassing met dien 
verstande, dat Onze Ministers van Arbeid en 
van Financien treden in de plaats van het ge
meentebestuur en dat de goedkeuring van 
Gedeputeerde Staten en van Ons vervallen. 

22. Bijdragen uit 's Rijks kas, als bedoeld 
in artikel 33, vierde lid, der Woningwet worden 
steeds tot een in de desbetreffende beschikking 
te bepalen maximum-bedrag verleend. , 

Het bepaalde in artikel 18 vindt overeen
komstige toepassing. 

23. Onze Ministers van Arbeid en van Fi
nancien kunnen . ter zake van een voorschot 
de voorwaarde stellen, dat batige saldi zullen 
worden gestort in een fonds dat zal worden 
gebezigd ter verbetering van de volkshuis
vesting in de gemeente en zal worden beheerd 
volgens voorschriften, die Onze voornoemde 
Ministers geven, en voorts zoodanige voorwaar
den, als Onze voornoemde Ministers noodig 
zullen oordeelen. I s daarbij een huur vast- . 
gesteld, dan is de vereeniging, vennootschap 
of stichting, of we! de gemeente gehouden, de 
woningen niet beneden dat bedrag te verhuren. 

§ 6. Van den W oningraad. 
24. 1. De Woningraad, bedoeld in artikel · 

35 der Woningwet, heeft zijn zetel t e 's-Graven
hage. 

2. De Raad bestaat uit ten hoogste vijf en 
twintig leden. 

3. Uit de leden wordt door Ons behalve een 
voorzitter, ook een plaatsvervangend voorzitter 
aangewezen. 

4. Aan den secretaris worden zoo noodig 
ambtenaren toegevoegd. Zij worden door Ons 
of, met Onze machtiging, door Onzen Minister 
van Arbeid benoemd en ontslagen. 

25. 1. De Raad dient Onzen Minister van 
Arbeid op verzoek of uit eigen beweging van 
raad betreffende de belangen der volkshuis
vesting, daaronder begrepen vraagstukken van 
grondpolitiek. 

2. De Raad houdt zich daartoe op de hoogte 
van hetgeen in het binnen- en het buitenland 
op het gebied van de volkshuisvesting geschiedt 
en waarvan de kennisneming voor de vervulling 
van zijn taak gewenscht is. 

3. De Voorzitter van den Raad is bevoegd 
in het binnenland persoonlijk een onderzoek t er 
plaatse in te stellen of dergelijk onderzoek te 
doen instellen door een of meer zijner mede
leden ; ook den secretaris kan hij zoodanig 
onderzoek opdragen. Acht hij een onderzoek 
in het buitenland wenschelijk, dan kan dat 
slechts geschieden met machtiging van Onzen 
Minister van Arbeid. 

26. 1. De leden van den R aad treden om 
de vijf jaar af en zijn aanstonds weder'benoem
baar. 

2. Hij die tot lid is benoemd ter vervulling 
van eene tusschentijds opengevallen plaats, 
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treedt af op het t.ijdstip waarop degeen, in 
wiens plaats hij is benoemd, moest aftreden. 

27. 1. De Raad vergadert zoo dikw.ijls dit 
door den voorzitter wordt noodig geoordeeld 
zoomede wanneer hem door t en minste een 
derde der leden met opgaaf van redenen wordt 
medegedeeld, dat zij het houden van eene ver
gadering noodig achten. 

2. De voorzitter bepaalt den tijd en de plaats 
van de vergadering. 

3. In eene vergaderin~ mogen geen besluiten 
worden genomen, zoo met t en minste de helft 
der leden aanwezig is 

4. Alie besluiten over zaken worden bij vol
strekte meerderheid der uitgebrachte stemmen 
genomen. Bij staking van stemmen heeft de 
voorzitter eene beslissende stem. 

28. 1. De voorzitter kan t er voorbereiding 
van de werkzaamheden van den Raad, commis
sien uit den Raad benoemen. 

2. Hij kan aan eene commissie leden buiten 
den Raad en een secretaris toevoegen . 

3. Elke commissie brengt prae-advies uit 
aan den Raad. Zij, die dee! uitmaken van 
eene commissie en geen lid zijn van den Raad, 
worden opgeroepen ter bijwoning van de ver
gaderingen van den Raad, waarin het prae
advies der commissie wordt behandeld. Zij 
hebben in die vergaderingen eene raadgevende 
stem. 

4. In spoedeischende gevallen kan de voor
zitter bepalen dat het prae-advies eener com
missie als het advies van den Raad zal worden 
uitgebracht. 

29. Wanneer door den Raad advies wordt 
uitgebracht, is de minderheid bevoegd in een 
afzonderlijk advies van haar gevoelen te doen 
blijken. Gelijke bevoegdheid heeft eene min
derheid van eene commissie uit den Raad. 

30. De Raad stelt onder goedkeuring van 
Onzen Minister van Arbeid tot nadere rege!ing 
van iijn werkzaamheden en van die der com
missien een reglement van orde vast, zoomede 
eene instructie voor zijn secretaris. 

31. 1. De leden en de secretarissen van 
commissien uit den Raad, die niet lid of secre
taris van den Raad zijn, genieten vergoeding 
van reis- en verblijfkosten op gelijken voet als 
de leden van den Raad. Ten aanzien van hun 
toekomende vergoeding voor het bijwonen van I 
vergaderingen is Ons besluit van 19 December 
1918 (Staatsblad n°. 804a), zooals het is gewij
zigd bij Ons besluit van 14 Juli 1919 (Staats-
blad n°. 490), van toepassing. . 

2. Ter zake van andere werkzaamheden kan 
aan hen en aan leden van den Raad door Onzen 
Minister van Arbeid eene toelage worden toe
gekend. 

32. De Raad jaarlijks aan Onzen Minister 
van Arbeid v66r een door dien Minister te 
bepalen datum verslag van zijn werkzaamheden 
in het afgeloopen kalenderjaar. 

33. Dit besluit kan worden aangehaald onder 
den titel : ,,Woningbesluit". 

34. Onze besluiten van 28 Juli 1902 (Staats
blad n°. 160) en van 8 November 1919 (Staats
blad n°. 740), zooals die besluiten zijn gewijzigd 
bij latere besluiten, vervallen. 

35. 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 Ministers van Arbeid, van Justitie en 
van Financien zijn belast met de uitvoering van 
dit besluit, hetwelk in het Staatsblad geplaatst 
en in afschrift aan den Raad van State gezonden 
zal worden. 

's-Gravenhage, den 20sten April 1921. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, AALBERSE. 
De Minister van Justitie, HEEMSKERK. 

De Minister van Financien, DE VRIES. 
(Uitgeg. 11 Mei 1921.) 

20 April 1921. BESLUI'r tot wijziging van de 
overgangsbepaling betreffende bet tijdstip 
van indiening van aanvragei; om herstel 
in het genot van gagement of pensioen 
in verband met de intrekking van bet 
verbod van gelijktijdig genot van gage
ment of pensioen met militaire inkomsten 
door militairen beneden den rang van 
officier nn het Nederlandsch-Indiscbe 
leger. S. 680. 

WIJ WILH1£LMINA, ENZ, 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Kolonien van 18 Maart 1921, 8ste afdeeling, 
n°. 24; · 

Den Raad van State gehoord (advies van 
5 April HJ:H, no. 32) ; 

Ctezien bet nader rapport van Onzen Minister 
van Kolonien van 13 April 1921, 8ste Afdeeling 
no. 51 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Te bepalen, dat de slotzin van het eerste lid 

van de overgangsbepaling, vastgesteld bij Ons 
besluit van 25 Februari 1919, n°. 23 (Indisch 
Staatsblad n°. 265) na het woord ,,besluit" zal 
worden gelezen : 

,,worden van dien datum a{ op bunne aan
vrage weder in het genot gesteld van het hun 
vroeger toegekende gagement of pensioen". 

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 Onzen Minister van 
Financien, aan den Raad van State en aan de 
Algemeene Rekenkamer. 

's-Gravenhage, den 20sten April 1921. 
WILHELMINA. 

De Minister van Kolonien, DE GRAAFF. 
( Uitgeg. 9 Mei 1921.) 

20 April 1921. BESLUIT tot nadere wijziging 
van het Koninklijk besluit van 28 April 
1913 (Staatsblad n°. 144), houdende vast
stelling van bepalingen omtrent de inrich
ting van bet Departement van Justitie . 
s. 681. 

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

Justitie van 22 Maart 1921, Afdeeling A. S., 
no. 254, Geheim; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
25 April 1921, n°. 21, Geheim, La. D/1) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Mini~ter van 16 April 1921, Afdee
ling A. S., n°. 170, Geheim; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
gerekend van 1 Januari 1921 te bepalen a.ls 

volgt: 
Eenig artikel. 

Artikel I van Ons besluit van 28 April 1913 
(Staatsblad n°. 144), gewijzigd bij Onze besluiten 

26' 
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van 16 December 1915 (Staatsblad n°. 512), , 
18 Januari 1917 (StaatBblad n°. 178) en van 26 
Augustus 1918 (StaatBblad n°. 534), wordt 
gelezen: 

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

8 administrateurs ; 
10 referendarissen ; 
27 hoofdcommiezen ; 
85 commiezen, adjunct-commiezen en kler

ken". 
Onze Minister van Justitie is belast met de 

uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State en aan de Algemeene Rekenkamer. 

's-Gravenhage, den 20sten April 1921. 
WILHELMINA. 

De Minister van Justitie, HEE111SKERK. 
(Uitgeg. 2 Mei 1921.) 

21 April 1921. BESLUIT tot schorsing van 
het besluit van den Raad der gemeente 
Kerkrade van 6 April 1921, strekkende om 
de betrekking van Inspecteur van politie 
in die gemeente te doen vervallen. S. 682. 

Gesclwrst tot . l November 1921. 

21 April 1921. BESLUIT tot aanwijzing, over
eenkomstig artikel 157 der hoogeronder
wijswet, van de afdeeling gymnasium van 
het Lyceum voor meisjes te Bussum, van 
de Vereeniging ,,Luitgarde school voor meis
jes" aldaar. 8. 683. 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
10 Maart 1921, n°. 6353, afdeeling Hooger 
Onderwijs; 

Gelet op artikel 157 der hoogeronderwijswet ; 
Den Raad van State gehoord (advies van 

5 April 1921, n°. 23) ; 
Gelet op het nader rapport van Onzen 

voornoemden Minister van 18 April 1921, 
no. 1252, afdeeling Hooger Onderwijs ; 

Hebben goedgevonden en :verst-aan : 
de afdeeling gymnasium van het Lyceum 

voor meisjes te Bussum, uitgaande van de 
Vereeniging ,,Luitgarde school voor meisjes", 
gevestigd te Busrnm, te rekenen van 1 Sep
tember 1920, voor een tijdvak van zes jaren 
aan te wijzen als bevoegd, om, met inacht
neming van de desbetreffende wettelijke voor
schriften, aan hare leerlingen, die het onder
wijs tot aan het einde hebben bijgewoond, 
een getuigschrift van bekwaamheid tot uni
versitaire studien af te geven, dat met het ge
tuigschrift, in artikel 11 der hoogeronderw1js
wet vermeld, wordt gelijk gesteld. 

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 2lsten April 1921. 
WILHELMINA. 

De Minister van Onderwijs, Kunsten en 
w etenschappen, J. TH. DE ViSSER. 

(Uitgeg. 4 Mei 1921. ) 

21 April 1921. BESLUIT tot vastste lling van 
het tijdstip van inwerltingtreding der wet 
van 4 December 1920 (Staatsblad n°. 846) 
houdende aanvulling en wijziging van de 
Plantenziektenwet, de Meeldauwwet 1912 
en de Aardappelwet. 8. 684. 

Bepaald op 1 Mei 1921. 

21 April 1921. BESLUIT. houdende be_ealingen 
betreffende ambtskringen van raaen van 
beroep voor de directe belastingen. S. 685. 

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

Financien van 18 April 1921, n°. 12, Directe 
Belastingen ; 

Gezien artikel 1 der wet van 19 December 
1914 (Staatsblad n°. 564), alsmede Onze be
sluiten van 24 Februari 1915 (Staatsblad n°. 
115), laatstelijk gewijzigd bij Ons besluit van 
5 Februari 1921 (Staatsblad no. 51), van 29 
Maart 1921, n°. 35, en van 8 April 1921, no. 53; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 
Art. 1. In artikel 1 van Ons besluit van 24 

Februari 1915 (Staatsblad n°. 115) worden de 
volgende wijzigingen gebracht : 

onderdeel 2 wordt gelezen : het gedeelte der 
provincie N oordbrabant, behoorende tot de 
inspectien der directe belastingen te Bergen 
op Zoom, Breda, le en 2e afdeeling. Roosendaal, 
T ilburg, le en 2e afdeeling, W aalwijk en 
Zevenbergen ; standplaats Breda ; 

onderdeel 6 wordt gelezen : het gedeelte 
der provincie Zuidholland, behoorende tot de 
inspectien der directe belastingen te Dordrecht, 
le en 2e afdeeling, Gorinchem, Gouda, Helle
voetsluis, Rotterdam (buitengemeenten), le en 
2e afdeeling, en Vlaardingen, met uitzondering 
van de gemeente 's-Gravenzande; standplaats 
RoUerdam (aan te duiden als raad van beroep 
voor de diirecte belastingen II te Rotterdam) ; 

onderdeel 10 wordt gelezen ·: het gedeelte 
der provincie Noordholland, behoorende tot 
de inspectien der directe belastingen te Am
sterdam (buitengemeenten), Bussum, Hilversum, 
Purmerend en Zaandam ; standplaats Amster
dam (aan te duiden als raad van beroep voor 
de directe belastingen II te Amsterdam); 

2. Dit besluit treedt in werlting met ingang 
van 1 Mei 1921. 

Onze Minister van Financien is belast met 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk in bet 
Staatsblad za.l worden geplaatst. 

's-Grav~nhage, den 2lsten April 1921. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financien, DE VRIES. 
( Uitgeg. 10 Mei 1921.) 

21 April 1921. BESLUIT tot uitvoering van 
artikel 3 der Wet op het Statistiekrecht 
(Staatsblad 1921, n°. 55)en houdende.nadere 
voorzieningen ten behoeve derstatistiekvan 
den in-, uit- en doorvoer. 8. 685. 

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

Financien van 31 Maart 1921, n° 126 (invoer
rechten); 

Gelet op artikel 3 der Wet op het Statistiek
recht (Staatsblad 1921, n°. 55), alsmede op 
de Statistiekwet (Staatsblad 1916, n°. 175); 

Den Raad van State gehoord (a.dvies van 
12 April 1921, n°. 26) ; 
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Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 16 April 1921, n°_ 90 
(Invoerrechten) ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
Art. 1. De vrijdom van statistiekrecht 

ingevolge artikel 3 letter a der Wet op het 
Statistiekrecht (Staalsblad 1921, n°. 55) voor 
goederen behoorende aan de Gezanten van 
vreemde staten in N ederland wordt toegekend, 
ind:ien uit de aangiften ten in- of uitvoer of 
uit andere bij de goederen aanwezige beschei
den blijkt voor zoover ingevoerde goederen 
betreft, dat zij voor een Gezant als boven
bedoeld zijn bestemd en voor zoover uit te 
voeren goederen aangaat, dat zij door of van
wege een zoodanig Gezant zijn afgezonden. 

2. De vrijdom voor verhuisboedels inge
volge artikel 3 letter a der Wet op het Statis
tiekrecht (Staatsblad 1921, n°. 55) wordt 
toegepast op machtiging van den inspecteur 
der invoerrechten, in wiens inspectie de goe
de;en ten in- of ten uitvoer worden aangegeven 
en voor zoover bij visitatie blijkt, dat zij 
kennelijk tot een verhuisboedel behooren. 

Bij twijfel of het eene verhuizing geldt, 
kan de inspecteur overlegging vorderen van 
een bewijs van woonplaatsverandering, afge
geven door het betrokken gemeentebestuur. 

3. De bescheiden tot aanwijzing van het 
bezit of ~ebruik der gronden of landerijen, 
bedoeld b1j artikel 3 letter b der Wet op het 
Statistiekrecht (Staatsblad 1921, n°. 55), wor
den jaarlijiks vertoond aan den ontvanger 
van het dichtst bijgelegen grenskantoor, waar
langs de invoer of de uitvoer zal plaats hebben. 

Bij twijfel nopens de herkomst der boom
en veldvruchten en gewassen kan de ontvanger 
nader bewijs dier herkomst vorderen en zeker
heid doen stellen voor het statistiekrecht, 
dat verschuldigd kan worden. 

De zekerheid wordt opgeheven, zoodra den 
ontvanger de herkomst is bewezen. 

Heeft die opheffing niet binnen twee maanden 
plaats gehad, dan wordt het recht aan het Rijk 
verantwoord. 

4. De vrijdom, bedoeld bij artikel 3 letter 
c der Wet .op het Statistiekrecht (Staatsblad 
1921, n°. 55), wordt slechts toegepast, indien 
het vervoer der goederen plaats heeft op den 
voet van het 17de Hoofdstuk der Algemeene 
Wet van 26 Augustus 1822 (Staatsblad n°. 38) 
of van de artikelen 26 tot en met 29 van het 
K oninklijk besluit van 4 Augustus 1874 (Staats 
blad n°. 116), laatstelijk gewijzigd bij Ons 
besluit van 28 Juli 1909 (Staatsblad n°. 279). 

Bij het uitgaan der goederen moet van de 
daarbij behoorende verzendingsbiljetten en, 
indien de directeur bedoeld in artikel 18 
van evengenoemd gewijzigd besluit dit bepaalt, 
van de verzendingslijsten een afschrift worden 
ingeleverd bij de ambtenaren der invoerrechten 
aan het laatste kantoor. 

Indien in de documenten ambtelijk niet 
anders is bepaald, moet de wederinvoer der 
goederen binnen eene maand na den uitvoer 
plaats hebben. 

B~j overschrijding van de gestelde termijnen 
of bij het niet naleven van het tweede lid van 
dit artikel bestaat geen aanspraak op vrijdom. 

5. Tot het verkrijgen van den vrijdom, 
bedoeld bij artikel 3 letter j der Wet op het 1 

Statistiekrecht (Staatsblad 1921, n°. 55), wendt 
belanghebbende zich tot den inspecteur der 
invoerrechten, in wiens inspectie de aangifte 
tot wederinvoer der goederen wordt gedaan 

Hij legt bij zijne aanvrage over de aangifte 
ten invoer benevens alle tot staving van zijn 
aanspraken clienstige bescheiden, waaronder, 
indien hij ook teruggave van het bij den uit
voer geheven statistiekrecht verlangt, een 
ambtelijk gewaarmerkt afschrift van de aan
gifte ten uitvoer niet mag ontbreken. 

6. Bij de aanwijzing van de voor toepassing 
van artikel 3 letter k der Wet op het Statis
tiekrecht (Staatsblad 1921, n°. 55) in aanmerking 
komende goederen geeft Onze Minister van 
Financien tevens de noodige voorschriften tot 
vaststelling der eenzelvigheid en ter contro
leering van de aan te geven waarde bij in- en 
wederuitvoer. 

Onze voornoemde Minister kan den vrijdom 
ook. verleenen door middel van teruggaaf van 
het bij invoer voor de weder uitgevoerde goe
deren betaalde statistiekrecht. 

Bij het niet nakomen der voormelde voor
schriften bestaat, onverminderd de toepassing 
van artikel 15 der wet, geen aanspraak op 
vrijdom. 

7. Artikel 2 letter c van Ons besluit van 
30 Juni 1916 (Staatsblad n°. 316) wordt gelezen: 

,,de waarde aangegeven voor alle goederen, 
die bestemd zijn tot verblijf binnenslands of 
tot uitvoer (wederuitvoer van buitenlandsche 
goederen terstond of na opslag in entrepot 
daaronder niet begrepen) ;". 

Artikel 3 van dat besluit wordt gelezen : 
,,Onder waarde wordt bij invoer verstaan 

die, bedoeld bij artikel 5 der Wet op het Sta
tistiekrecht (Staatsblad 1921, n°. 55), en bij 
uitvoer die, bedoeld bij artikel 6 dier wet". 

8. Dit besluit treedt in werking tegelijk 
met de Wet van 31 December 1920 (Staats
blad n°. 977), betre.ffende herziening van de 
Wet van 14 December 1916 (Staatsblad n°. 
530), tot heffing van statistiekrecht. 

Op hetzelfde tijdstip vervalt Ons besluit 
van 5 Januari 1917 (Staatsblad n°. 164). 

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

's-Gravenhage, den 2lsten April 1921. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financien, DE VRIES. 
(Uitgeg. 27 April 1921.) 

22 April 1921. BESLUIT tot nadere wijziging 
van het Koninklijk besluit van 27 Au\lustus 
1913, n°. 64, op de benoembaarhe1d tot 
betrekkingen bij den burgerlijken dienst 
in Nederlandsch-Indie. S. 687. 

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

Kolonien van 24 Maart 1921, 9de afdE>eling, 
onderafdeeling A .. n°. 58 ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
12 April 1921, n°. 31) ; 

Gezien de nadere voordracht van Onzen 
voornoemden :Minister van 19 April 1921, 
9de afdeeling, onderafdeeling A. n°. 23 ; 
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Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen : 
Art. 1. In artikel 1 van Ons besluit van 27 

Augustus 1913, n°. 64 (Nederlandsch Staats
blad nn. 363, Indi-sch Staatsblad n°. 658), gewij
zigd bij Ons besluit van 30 November 1914, 
n°. 34 (Nederlandsch Staatsblad 1914, n°. 548, 
I ndisch Staatsblad 1915, n°. 149), wordt de 
laatste zinsnede gelezen : ,,indien zij overigens 
voldoen aan de eventueel ter zake vastgestelde 
of vast te stellen voorwaarden van bekwaam
heid". 

2. Artikel 3 van Ons bovenvermeld be
sluit wordt ingetrokken. 

3. Dit besluit treedt in werking op een 
door den Gouverneur-Generaal t e bepalen 
tijdstip. 

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

's-Gravenhage, den 22sten April 1921. 

WILHELMINA. 
De Minister van Kownien, DE GRAAFF. 

( Uitgeg. 25 Mei 1921.) 

23 April 1921. BESLUIT tot aanvulling van 
het Koninklijk besluit van 30 Juli 1920 
(Staatsblad n°. 627), houdende vaststelling 
van een algemeenen maatregel van bestuur, 
aanwijzende de gevallen, waarin het stellen 
van woorden op de rentekaart wordt 
toegelaten. S. 688. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Arbeid van 17 Februari 1921, n°. 633, afdee
ling A.rbeidersverzekering ; 

Gezien de artikelen 232, eerste lid, en 409 
der Invaliditeitswet ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
5 April 1921, n°. 37) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 20 April 1921, n°. 1651, 
afdeeling Arbeidersverzekering; 

Overwegende, dat het wenschelijk is het 
perforeeren en parafeeren van op de rentekaart 
geplakte zegels toe te Iaten ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te wijzigen Ons besluit van 30 Juli 1920, 

(Staatsblad n°. 627) en te bepalen als volgt : 
Art. I. Na artikel 2 van Ons besluit van 

30 Juli 1920, (Staatsblad n°. 627), wordt toe
gevoegd een nieuw artikel Iuidende : 

,,A.rt. 3. 1. De werkgever of de persoon, 
bedoeld in het eerste lid van artikel 18 der 
Invaliditeitswet, is bevoegd de op de rente
kaart geplakte zegels te parafeeren, of deze 
v66r het plakken te perforeeren. 

2. De bevoegdheid tot parafeeren . komt 
aan den verzekerde t oe t en aanz 'en van de 
door hem geplakte rentezegels. ". 

Art. II. In de benaming van Ons besluit 
van 30 Juli 1920 (Staatsblad n°. 627) en in 
de overweging van datzelfde besluit warden 
onderscheidenlijk tusschen de woorden : ,,ren
tekaart" en ,,wordt" en ,.rentekaart" en ,,toe 
te laten" ingevoegd de woorden : ,,en het stel
len van woorden en teekens op de daarop 
geplakte zegels". 

Onze Minister van Arbeid is belast met de 
uitvoering van <lit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal warden geplaatst. 

's-Gravenhage, den 23sten April 1921. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, AALBERSE. 
(Uitgeg. 9 Mei 1921.) 

25 April 1921. BESLUIT, houdende macbtiging 
tot uitgifte van scbatkistbiljetten en 
scbatkistpromessen, volgens de wet van 
4 April 1870 (Staatsblad n°. 62), laatstelijk 
gewijzigd bjj die van- 15 Juli 1912 (Staats
blad n°. 240) en de wet van 5 December 
1881 (Staatsblad n°. 185). S. 689. 

25 April 1921. BESLUIT tot vernietiging van 
bet besluit van den Raad der gemeente 
Veenendaal, van 1 November 1920, strek
kende om het salaris der ambtenaren ter 
secretarie dier gemeente naar den maat
staf van het desbetreffend raadsbesluit 
van 23 April 1918 niet uit te betalen_ en 
de regeling van bet salaris dier ambtenaren, 
vastgesteld bij dat raadsbesluit, in te 
trekken. S. H90. 

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

Binnenlandsche Zaken van 17 Maart 1921 , 
n°. 2772, afd. B. B., tot vernietiging van bet 
besluit van den Raad der gemeente Veenendaal, 
van 1 November 1920, strekkende om het 
sa.laris der a.mbtenaren ter secretarie dier 
gemeente naar den maatstaf van bet des
betreffend raadsbesluit van 23 April 1918 niet 
uit te betalen en de regeling van het salaris 
dier ambtenaren, vastgesteld bij dat raads
besl ui t in te trekken ; 

Gezien Onze besluiten van 15 December 
1920 (Staatsblad n°. 895) en van 21 Februari 
1921 (Staatsblad n°. 85), waarbij bet bovenom
schreven raadsbesluit van 1 November 1920 
acbtereenvolgend is geschorst tot 1 Maart 
1921 en die schorsing tot 1 Mei 1921 is ver
lengd; 

Overwegende, dat ingevolge de door den 
Raad der gemeente Veenendaal bij zijn besluit 
van 23 April 1918 vastgestelde .verordening, 
regelende de jaarwedden der ambtenaren ter 
gemeente-secretarie, tusschen bedoelde jaar
wedden en bet salaris van den gemeentesecre
tarie een vaste verbouding bestaat ; 

dat ingevolge de bij besluit van Gedeputeerde 
Staten der provincie Utrecht van 9 Augustus 
1920, 3de afd., n°. 901/1547, vastgestelde en 
bij Ons besluit van 4 October 1920, n°. 37, 
goedgekeurde regeling der jaarwedden van 
burgemeesters, gemeentesecretarissen en ont
vangers voor 1920 o. a. bet salaris van den 
secretaris der gemeente V eenendaal, met in
gang van 1 Januari 1920, w2rd verboogd ; 

dat de Raad der gemeente V eenendaal in 
zijn vergadering van 1 November 1920 besloot 
geen gevolg te geven aan het voorstel van 
Burgemeester en Wetbouders tot uitbetaling 
aan de secretarie-ambtenaren van de jas rwed
den wa-arop dezen in verband met bet verhoogd 
salaris van den gemeentesecretaris, volgens de 
verordening van 23 April 1918 aanspraak 
konden ma.ken en tevens die verordening 
boudende rcgeling van de jaarwedden der 
ambtenaren ter secretarie, introk, zonder een 
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nieuwe jaarwedderegeling daarvoor in de plaats 
te stellen; 

dat dientengevolge in de gemeente V eenen
da.al oene regeling van de bezoldiging van de 
ambtenaren t er secretarie ontbreekt en mits
dien het voormeld raadsbesluit in strijd is met 
het algemeen belang ; 

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

12 April 1921, n°. 32); · 
Gelet op het nader rapport van Onzen vool'

noemden Minister van 22 April 1921, n°. 4911, 
afdeeling Binnenlandsch Bestuur, 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Genoemd besluit van den Raad der gemeente 

Veenendaal t e verruetigen 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 zal worden gezonden 
aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 25sten April 1921. 
WILHELMINA. 

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

( Uitgeg. 10 Mei 1921.) 

25 April 1921. KoNINKLIJK BESLUIT. 
Een raadsbesluit tot ruet-uitbetaling van 

de verhoogde jaarwedden van ambte
naren, waarop deze krachtens een vroeger 
besluit aanspraak hadden, en tot intrek
king der krachtens dat vroegere besluit 
bestaande regeling dier wedden, tenge
volge waarvan eene jaarwedden-regeling 
voor deze ambtenaren ontbreekt, is in 
strijd met het algemeen belang. 

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

Binnenlandsche Zaken van 17 Maart 1921, 
n°. 2772, afd. B. B., tot verruetiging van het 
besluit van den Raad der gemeente Veenen
daal, van 1 November 1920, strekkende om 
het salaris der ambtenaren ter secretarie dier 
gemeente naar den maatstaf van het desbetref
fend raadsbesluit van 23 April 1918 met uit 
te betalen en de regeling van het salaris dier 
ambtenaren, vastgesteld bij dat raadsbesluit, 
in te trekken ; 

Gezien Onze besluiten van 15 December 
1920 (S. 895) en van 21 Februari 1921 (S. 
85), waarbij het bovenomschreven raadsbe
sluit van 1 November 1920 achtereenvoli;1end is 
geschorst tot 1 Maart 1921 en die schorsmg tot 
1 Mei 1921 is verlengd ; 

0. , dat ingevolge de door den Raad der 
gemeente Veenendaal bij zijn besluit van 23 
April 1918 vastgestelde verordening, regelende 
de jaarwedden der ambtenaren ter gemeente
secretarie, tusschen bedoelde jaarwedden en 
het salaris van den gemeentesecretaris een 
vaste verhouding bestaat ; 

dat ingevolge de bij besluit van Ged. Staten 
der provincie Utrecht van 9 Augustus 1920, 
3de afd., n°. 901/1547, vastgestelde en bij Ons 
besluit van 4 October 1920, n°. 37, goedge
keurde regeling der jaarwedden van burge
meesters, gemeentesecretarissen en ontvangers 
voor 1920 o. a . het salaris van den secretaris 
der gemeente Veenendaal, met ingang van 
1 Januari 1920, werd verhoogd; 

dat de Raad der gemeente Veenendaal in 
zijn vergadering van 1 November 1920 besloot 
geen gevolg te geven aan het voorstel van 
Burgemeester en Wethouders tot uitbetaling 
aan de secretarie-ambtenaren van de jaar
wedden waarop dezen in verband met het 
verhoogd salaris van den gemeentesecretaris, 
volgens de verordening van 23 April 1918 aan
spraak konden maken en tevens die verorde
ning houdende regeling van de jaarwedden 
der ambtenaren ter secretarie, introk, zonder 
een rueuwe jaarwedderegeling daarvoor in de 
plaats te stellen ; 

dat dientengevolge in de gemeente Veenen
daal eene regeling van de bezoldiging van de 
ambtenaren ter secretarie ontbreekt en mits
dien het voormeld raadsbesluit in strijd is met 
het algemeen belang ; 

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

12 April 1921, n°. 32) ; 
Gelet op het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister van 22 April 1921, n°. 4911, 
afdeeling Binnenandsch Bestuur ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Genoemd besluit van den Raad der gemeente 

Veenendaal te vernietigen wegens strij d met 
het algemeen belang. 

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

27 April 1921. ARREST van den Hoogen Raad. 
Wanneer een woning, die vroeger tot 

de gemeente Leiderdorp behoorde, sedert 
1 J anuari 1920 tot de gemeente Leiden 
behoort, kan de Huurcommissie te Leiden, 
aan wie goedkeuring van huurverhooging 

· wordt gevraagd, niet vorderen dat ook de 
vroegere verhoogingen alsnog aan hare 
goedkeuring worden onderworpen. Dit 
geldt zoowel voor het geval, dat te Leider
dorp een huurcommissie bestond, als voor 
het geval, dat daar geen huurcommissie 
was. 

Ook overigens is de niet-ontvankelijk
verklaring onjuist. De Huurcommissie 
heeft t e beoordeelen of de gevraagde ver
hoogingen van den op 1 Januari 1916 
geldende huurprijs redelijk is, maar zij had 
niet te onderzoeken wat inmiddels t usschen 
huurder en verhuurder is verhandeld. Een 
vroeger verzuim zou alleen tot een ver
volging aanleiding kunnen geven krach
tens art. 9 der Huurcommissiewet. 

(Huurcommissiewet art. 2.) 

Voorzitter: Mr. A. Fentener van Vlissingen. 

Raden : Mrs. C.· 0. Segers, H. Hesse, H. M. 
A. Savelberg en J . Kosters. 

Vordering van den Procureur-Generaal Mr. 
Noyon. 

Aan de Huurcommissie te Leiden is goed
keuring verzocht van eene verhooging van 

huurprijs voor eene woning, die vroeger be
hoorde tot de gemeente Leiderdorp, maar 
wegens grensverandering sedert 1 Januari 
1920 ligt in de gemeente Leiden. Blijkens de 
uitspraak der Huurcommissie hebben tusschen 
1 Januari 1916 en 1 Januari 1920 reeds verhoo-
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gingen van den huurprijs plaats gevonden. De ' 
Huurcommissie leidt nu uit art. 2 der Huur- I 
co=issiewet af, dat voor die verhoogingen 1 

binnen eene maand na 1 Januari 1920 hare 
goedkeuring gevraagd had moeten worden, en 
verklaart, omdat dit niet is gebeurd, de ver
zoekster niet-ontvankelijk in haar verzoek. 

De Huurcommissie voorziet niet in het bij
zonder in dit geval. Het komt mij echter 
voor, dat de beteekenis van art. 2 der Huur
commissiewet onjuist is opgevat in de bedoelde 
uitspraak ; het voorziet in het geval dat na de 
invoering van de wet eene Huurcommissie 
wordt ingesteld, die gedurende eenigen tijd 
waarin de wet werkte niet bestond, en verlangt 
dan goedkeuring van vroeger tot stand geko
rnene verhoogingen. 

Maar de 1-Iuurcommissie voor de gemeente 
Leiden is n.iet eerst op 1 Januari 1920 ingesteld ; 
de vereeniging van een gedeelte der gemeente 
Leiderdorp met de gemeente Leiden heeft 
alleen tengevolge, dat na de vereeniging het 
gezag der 1-Iuurcommissie zioh over dat se
deelte uitstrekt en ook daar geene verhoogm
gen van huurprijs bedongen mogen worden 
zonder hare goedkeuring. Dit geldt zoowel 
voor het geval, dat voor de gemeente Leider
dorp niet, als voor het geval dat voor haar we! 
eene Huurcommissie bestond. In het eerste 
geval behoefden de verhoogingen geene goed
keuring, in het laatste geval behoefden zij de 
goedkeuring der Huurcommissie te Leiderdorp 
maar in geen der beide gevallen kan de Huur
commissie te Leiden vorderen, dat de vroegere 
verhoogingen alsnog aan hare goedkeuring wor
den onderworpen, omdat zij ni~t eerst is inge
steld na het bedingen. 

Maar ook overigens is de niet-ontvankelijk
verklaring ongegrond. Het niet vragen van 
goedkeunng van eene verhooging heeft alleen 
tongevolge, dat die verhooging wettelijk niet 
erkend wordt en den huurder niet bindt. 
Wanneer nu, gelijk hier, gevraagd wordt 
goedkeuring van de verhooging van den 
op 1 Januari 1916 geldenden huurprijs, dan 
heeft de Huurcommissie volgens art. 4 der 
.wet enkel de vraag te beantwoorden of die 
verhooging redelijk is in verband met de nor
male huurwaarde op 1 J anuari 1916 en hoogere 
uitgaven dieter zake van de woning te bestriJden 
zijn, maar het ligt niet op haren weg te onder
zoeken, wat inmiddels tusschen verhuurder 
en huurder, zonder hare tusschenkomst ver
handeld is; daarop eene niet-ontvankelijk
verklaring die de wet niet kent, te doen berusten, 
is alzoo ongeoorloofd. Het verzoek om ver
hooging is dus ontvankelijk al is het vroeger 
verzuimd : het verzuim kan alleen aanleiding 
_geven tot vervolging van de zijde van het 
Openbare Ministerie kraohtens art. 9 der wet. 

De Kantonreohter te Leiden heeft in hooger 
heroep de uitspraak der Hunroommissie 
bekraohtigd met beslissing, dat zij op juiste 
gronden is gegeven. Hij heeft daardoor ge
schonden of verkeerd toegepast de artt. 1, 2 
en 3 in verband met art.6 der Huurcommissie
wet, weshalve ik vorderde vernietiging in het 
belang der wet van zijne uitspraak van 14 
Februari 1921, waarbij is bekrachtigd de 
uitspraak der Huurcommissie te Leiden van 
2 October 1920 op een verzoek van de Naam
ooze Vennootschap ,,Nationaal Grondbezit" 

tot goedkeuring van de verl10oging van den 
huurprijs der woning, gelegen in de Verlengde 
Mauritsstraat n°. 4 ben. te Leiden. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Rechtdoende in cassatie in het belang der 

wet op vorenstaande vordering, enz. 
Gezien de door den Procureur-Generaal 

t ot staving van zijne vordering aangevoerde 
gronden en deze overnemende, en zich vereeni
gende met de daaruit getrokken conclusie : 

Vernietigt de bovengenoemde beschikking 
van den l(antonrechter te Leiden van 14 
Februari 1921 in het belang der wet, zonder 
dat dit arrest eenig nadeel kan toebrengen 
aan de rechten door partijen verkregen. 

(N. J . ) 

28 April 1921. BESLUIT tot nadere aanvulling 
van het Algemeen Reglement Vervoer 1901. 
s. 691. 

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

W aterstaat van 6 April 1921, la . R, afdeeling 
Spoorwegen ; 

Gelet op artikel 27 der wet van 9 A_pril 1875 
(Staatsb/.ad n°. 67), laatstelijk gewiJzigd bij 
de wet van 9 Juli 1915 (Staatsblad n°. 321); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
19 April 1921, n°. 30; 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 26 April 1921, la . F , 
afdeeling Spoorwegen ; 

H ebben goedgevonden en versta.an : 
Achter de bepaling, voorkomende onder 

nummer XXXVIa van de bijlage B tot h et 
bij Ons besluit van 4 J anuari 1901 (Staats
b/.ad n°. 20) vastgestelde en lnatstelijk bij Ons 
besluit van 3 November 1920 (Staatsb/.ad n°. 
807) gewijzigde Algemeen Reglement Vervoer 
1901 , op te nemen het volgende : 

,,XXXVIb. 
Roolcgevend (zwart) bW1lcruit wordt vervoerd 

onder de volgende voorwaarden : 
a. Het buskruit moet verpakt zijn in lucht

dicht gesloten koperen kisten of in hou ten 
kisten, voorzien van een luchtdicht gesloten 
blikken of zinken binnenkist, dan we! van 
blikken bussen, die eveneens luchtdicht ge
sloten moeten zijn ; ook is verpakking in een 
linnen of katoenen zak, geplaatst in een bus
kruitton, geoorloofd. 

b. De houten voorwerpen, waarin zich bus
kruit bevindt, mogen alleen voorzien zijn va n 
houten nagels of pinnen, dan wel van ver
zonken koperen, messingen of verzinkt ijzeren 
nagels of schroeven. 

c. Het gewicht der kisten of tonncn mag 
t en hoogste 100 Kilogram bruto bedragen. 
Bedraagt het bruto gewicht van een kist meer 
dan 25 Kilogram, dan moot zij voorzien zijn 
van handvatsels. 

d. De kisten of tonnen moeten ter wcers
zijden of enkel op het deksel voorzien zijn van 
een opschrift, waardoor de stof wordt aan
geduid en do firma of het merk der fabriek, 
wnarvan het buskruit afkomstig is, wordt 
vormcld. 

e. In cencn spoorwagen mag telkcns slochts 
Mn kist nf t.on rook,tevcnd (zwn.rt) buskruit 
vervoerd worden ; het bijlaclen van ontplofbare 
stoffen is verboden. ,-
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/. De afzender moet op den vrachtbrief 
eene door hem onderteekende verklaring stellen 
waarin ook het merk der looden of andere 
zegels of het fabrieksmerk aangegeven is . 

De vcrklaring moet luiden : 
De ondergct eekende verklaart, dat de in 

dezen vrachtbrief vermelde, met het merk ..... 
gesloten zending, zoowel wat de hoedanigheid 
van den inhoud als wat de wijze van verpak
king betreft, voldoct aan de voorschriften, voor
komende ondcr n°. XXXVIb van het Algc
meen Reglemcnt voor het vervoer op de Spoor• 
wegen". 

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

' s-Gravenhage, den 28sten April 1921. 
WILHELMINA. 

De Minister van Waterstaat, A. A. H.W. KoNIG. 
( Uitgeg. 17 Mei 1921.) 

28 April 1921. BESLUIT, boudende nadere 
bekendmaking van den geldenden tekst 
der Indische Tariefwet . S. 692. 

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

Kolonien van den 26st en April 1921, 2de af. 
deeling, n°. 69 ; 

Gelet op artikel 2 van de wet van 18 Maart 
1921 (Staatsblad n°. 590) ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
den tekst der wet van 17 November 1872 

(Nederlandsch S taatsblad n°. 130, Indisch Staats
blad 1873, n°. 35), tot vaststelling der tarieven 
van in-, uit- en doorvoer in Nederlandsch-Indie, 
zooals die wet gewijzigd en aangevuld is bij 
de wetten van : 

16 April 1886 (Nederlandsch Staatsblad n°. 
72, I ndisch Staatsblad n°. 107) ; 

1 Februari 1898 (Nede,·landsch Staatsblad 
nos. 43 en 45, Indisch Staatsblad nos. 65 en 
114); 

31 December 1898 (Nederlandsch Staatsblad 
nos. 285 en 328, I ndisch Staatsblad 1899, nos. 
24 en 91); 

30 December 1899 (Nederlandsch Staatsblad 
nos. 292, 293 en 294, Jndisch Staatsblad 1900, 
nos. 8, 9 en 10) ; 
- 30 December 1901 (Nederlandsch Staatsblad 

n°. 282, Indisch Staatsblad 1902, n°. 36) ; 
25 Mei 1907 (Nederlandsch Staatsblad n°. 105, 

Indisch Staatsbiad n°. 263) ; 
31 December 1908 (Nederlandsch Staatsblad 

n°. 432, Indisch Staatsblad 1909, n°. 95) ; 
1 Juli 1909 (Nederlandsch Staatsblad n°. 215, 

Indiscli Staatsblad n°. 454) ; 
26 Februari 1914 (Nederlandsch Staatsblad 

n°. 56, Indisch Staatsblad n°. 245) ; 
21 December 1914 (Nederlandsch Staatsblad 

n°. 588, I ndisch Staatsblad 1915, n°. 219) ; 
15 Januari 1916 (Nederlandsch Staatsblad 

n°. 18, Indisch Staatsblad n°. 471); 
7 Juni 1919 (Nederlandsch Staatsblad n°. 292, 

l ndisch Staatsblad n°. 452), en 
18 Maart 1921 (Nederlandsch Staatsblad n°. 

590, I ndisch Staatsblad n°. 210), 
overeenkomstig het bepaalde in artikel 2 

van laatstgenoemde wet, opnieuw algemeen 
bekend te ma.ken door bijvoeging van dien t ekst 
in zijn gebeel bij dit besluit. 

Onze Minist er van Kolonien is belast met 

1921 

de uitvoering van dit besluit , dat in bet Staats 
blad zal worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den 28sten April 1921. 
WILHELMINA. 

De M inister van Kolonien, DE GRAAFF. 
( Uitgeg. 13 M ei 1921.) 

Tekst van de Indische Tarietwet. 

Art. 1. Van alle goederen, welke op Java en 
Madoera, in de gewesten Tapanoeli, Sumatra's 
Westkust, Benkoelen, Lampongsche districten, 
Palembang, Banka en Onderhoorigbeden, Bili
ton, Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo, 
alsmede in de onderafdeeling Singkel van het 
gewest Atjeb en Onderboorigheden, ten ver
bruik worden ingevoerd en niet uitdrukkelijk 
zijn vrijgesteld, is invoerrecht verscbul<ligd tot 
de bedragen, vermeld in bet als bijlage A aan 
deze wet gehecbte tarief. 

2. Bebalve de goederen , bij bet tarief zelf 
van invoerrecbt vrijgesteld, worden daarvan 
on tbeven : 

1°. a. alle voortbrengselen der Nederlandsch
Indische bezittingen, waar recbten worden 
gebeven van wege het Nederlandsch-Indische 
bestuur, bebalve zout niet uit de gouverne
m ents-pakhuizen afkomstig, zoomede niet door 
accijns getroffen gedistilleerd, ingevoerd wor
dende in de gewesten buiten Java en Madoera., 
mits, voor zooveel betreft katoenen goederen, 
tabak en siga.ren, voorzien van een bewijs van 
uitvoer uit die bezittingen ; 

b. alle voortbrengselen van andere Neder
landsch-Indiscbe bezittingen, met uitzonderirg 
van gambir, van geweven katoenen goederen, 
tabak, sigaren en zout, alsmede van gedistil
leerd, ingevoerd wordende in de gewesten 
buiten J ava en Madoera. 

2°. a.lie goederen, waarvan bij een Neder 
Jandscb-Indisch tolkantoor invoerrecbt is ge- , 
heven . 

Is echtcr ter plaatse van tweede!l aanvoer 
een booger recbt verscbul<ligd, dan worden de 
goederen niet toegelaten, dan na bijbetaling 
va.n bet verschil. 

3°. lijfsbenoodigdheden van reizigers en 
regalen door hen aangebracht. 

3. Bij ordonnantie wordt, onder de noo
dige voorzieningen tegen misbruik, vrijstelling 
van invoerrecht verleend voor cbemicalien, 
verfstoffen en andere zelfstan<ligheden van 
<lien aard, benoo<ligd als hulpmiddel bij de 
werkzaambeden in fabrieken en andere bedrij· 
ven. 

Voorts kan de Gou verneur-Generaal vrijstel
Jing of teruggaaf van invoerrecbt verleenen : 

a. voor goederen aangevoerd t en beboeve 
of voor rekening van den lande ; 

b. op grond dat de invoer geschiedt met 
een wetenscbappelijk d oel of dat internationale 
betrekkingen zulks wenscbelijk maken . 

4. Bij den uitvoer uit de ~edeelten van 
Nederlandscb-Indie, genoemd m artilcel 1, 
is uitvoerrecht verschuldigd van de goederen 
en tot de bedragen, vermeld in bet als bijlage 
B a.an deze wet gebecbte tarief. 

5. De Gouverneur-Generaal is bevoegd om 
met inacbtneming van Onze bevelen, in de 
gewesten buiten Java en Madoera in art ikel 
1 genoemd, of in gedeelten dier gewesten, uit
voerrecbten te doen heffen van nog andere 
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goederen dan de in het tarjef van artikel 4 
genoemde, mits de beffing tien procent der 
waarde of een daarmede overeenkomend bedrag 
niet te boven ga en zich tot geene andere goe
de r en wtstrekke dan: 

benzoe, damar, getah, gomelastiek en andere 
gom- en barssoorten ; 

hout, met uitzondering van scheepsbouw- en 
timmerhout, ook van masten, spieren, riemen 
en antler rondhout ; 

hertehoorns ; 
ivoor en neushoorn ; 
koelit bakau en koelit tengar ; 
rotting van alle soorten ; 
sago; 
vogelhwden ; 
tengkawang pitten ; 
was en 
andere, met name te noemen, boschproduc

ten. 
6. Van uitvoerrecht zijn vrijgesteld de goe

deren, waarvan bij een Nederlandsch-Indisch 
tolkantoor uitvoerrecht is geheven. 

Is echter ter plaatse van tweeden uitvoer 
een hooger recht verschuldigd, dan worden de 
goederen niet uitgeklaard dan na bijbetaling 
van het verschil. 

7. Voorloopig blijft te Moeara-Kompeh ten 
aanzien der in- en uitvoerrecbten en der vrij
stellingen daarvav, gelden het reglement, vast
gesteld bij besluit van den Gouverneur-Generaal 
van Nederlandsch-Indie van 23 April 1847 
(Indisch Staatsblad n°. 19). 

Onder Onze nadere goedkeuring is de Gouver
neur-Generaal bevoegd, ter vervanging van 
bet bovenbedoeld reglement, te Moeara-Kom
peh deze wet in werking te brengen behoudens 
zoodanige uitzonderingen, als noodig mocbten 
worden bevonden. 

Deze uitzonderingen doen echter geen af
breuk aan het beginsel der wet, dat de beffing 
plaats beeft, met uitsluiting van alle differen
tieele in- en uitvoerrechten. 

8. De Gouverneur-Generaal is bevoegd om, 
met inachtneming van Onze bevelen, in ge
deelten van Nederlandsch-Indie, niet opgenoemd 
in artikel 1 dezer wet, in- en wtvoerrechten 
van wege het Nederlandsch-Indisch Gouverne
ment te doen heffen, onder hetzelfde voorbe
houd als t en aanzien van Moeara-Kompeh 
in de laatste alinea van bet voorgaand artikel 
is gemaakt. 

9. De Gouverneur-Generaal regelt de wijze 
van toepassing der uitvoerrechtenheffing op 
bet verkeer tusschen verschillende deelen van 
Nederlandsch-lndie waar ongelijkheid bestaat, 
hetzij ten opzichte van de aan uitvoerrecht 
onderworpen goederen, betzij ten opzichte 
van de rechtenbedragen, versohuldigd voor 
dezelfde goederen. 

10. De Gouverneµr -Generaal regelt de ta
rieven van betaling wegens entrepot-pakhuis
huur, kosten van toezicht en andere werkelijk 
bewezen diensten. 

11. Op den doorvoer worden geene recbten 
geheven. 

12. Tot uitvoering van deze wet en tot 
waarborg tegen ontduiking der rechten, wordt 
bij koloniale· verordening het noodige geregeld. 

De thans werkende verordeningen op de 
inkomende en wtgaande rechten en wat daar
mede in verband staat, blijven niet !anger van 
kracht dan tot het in werking treden van deze 
wet. . 

13. De bepalingen dezer wet doen niet 
tekort aan de verbodsbepalingen, zoo voor 
geheel Nederlandsch-Indie als voor sommige 
gedeelt,en daarvan, bij koloniale verordeningen 
met betrekking tot den invoer van sommige 
goederen uitgevaardigd of alsnog uit te vaar-
digen. . 

14. Deze wet treedt in werking den lsten 
Januari 1874. 

15. Deze wet kan worden aangehaald onder 
den titel van ,,Indische Tariefwet". 

''.'1' :, -, 
t, £1 

J .. 

,0 
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BIJL.A.GE A behoorende bij artikel 1 der Indisclie Tariefwet. 

T.ARIEF V .AN INVOERRECHTEN. 

BENAMINO VAN DE GOEDEREN. 

1 .A.ardewerk (gebakken) en porselein 
2. ,, dakpannen, vloertegels en metsel-

steenen ... 
3. Arakleggers . 
4 . .Azijn . . . . 
5. Beenzwart . 
6. Bier, op fust 
7. ,, afgetapt 
8. Blik. ..... 
9. Blikwerk . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

10. Boeken, land- en zeekaarten, platen en prenten 
en muziek in bladen, ingenaaid of ingebonden 

Bijzondere bepaling. 
Platen en prenten in lijsten, als meubelen, niet af

zonderlijk genoemd. 
ll. Buskruit . . . . . . . . . . . . 
12. Cement ............ . 
13. Dranken, niet afzonderlijk genoemd 
14. Eetwaren, niet afzonderlijk genoemd 
15. Ezels en muilezels . . . . . . . . . . . . . . 
16. Fabriek- en stoomwerktuigen, machinerieen, werk

tuigen, toestellen en gereedschappen ten dienste 
van landbouw, fabriek- en stoomwezen, mijnont
ginningen en handwerken of ambachten. Ale
mede gedeelten daarvan, mits als zoodanig door 
de ambtenaren erkend . . . . . . . . . . . . 

17. Gambir, Riouw-
18. Gambir, andere 
l!l. Garen . 
20. Gedistilleerd . . 

Bijzondere bepalingen. 
1. Bij hoogere of mindere sterkte wordt de hoe

veelheid herleid tot het alcoholgehalte van vijftig per
cent. De voorschriften, de werktuigen en de tafels 
voor de opneming van de sterkte en de herleiding 
worden door den Gouverneur-Generaal vfl.Btgesteld. 

2. Echter geschiedt de herleiding ten aanzien van 
likeuren en andere dergelijke gedistilleerde dranken, 
welke bereid of vermengd zijn met zelfstandigheden 
die de rechtstreeksche opneming van de sterkte, enkel 
door middel van vochtwegers en thermometers ver
hinderen, steeds in verhouding tot eene sterkte van 
vijf en zeventig percent, tenzij de ambtenaren ver
moeden, dat vloeistoffen, aangegeven als dergelijke 
dranken, een hooger alcoholgehalte dan van vijf en 
zeventig percent hebben. In dat geval zijn zij be
voead de opneming van de werkelijke sterkte te 
vor~eren en geschiedt de herleiding naar de bevonden 
hoogere sterkte. 

3. Gedistilleerd, geen eigenlijke likeur zijnde, dat 
bereid of vermengd is met zelfstandigheden, die de 
rechtstreeksche opneming van de sterkte, enkel door 
middel van vochtwegers en thermometers verhinderen, 
en waarvan de ware alcoholaterkte <le schijnbare met 
niet meer dan vijf gehalte-percenten overtreft, wordt 
niet als ,,likeuren en andere dergelijke gedistilleer<le 
dranken" doch naar de werkelijke sterkte belast, mits 
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BENAMING VAN DE GOEDEREN . 

de invoerder bij zijne aangifte niet alleen de schijnbare, 
maar ook de ware alcoholsterkte juist heeft opgegeven . 

4. Voor vernis en alle andere met alcohol bereide 
vloeistofEen geen dranken zijnde, zoomede voor hout
geest en alle daaruit bereide of daarmede vermengde 
vloeistofEen, geschiedt de herleiding in verhouding 
tot eene sterkte van honderd procent. 

5. De Gouverneur-Generaal kan echter, onder de 
noodige voorzieningen, vrijdom van invoerrecht ver- . 
leenen: 1°. voor houtgeest, en 20. voor gedistilleerd: 
a. dat in Nederland, overeenkomstig de aldaar gel
dende bepalingen omtrent den vrijdom van acc~ns, 
is vermengd met houtgeest of eene andere aldaar 
voor het ongesch.ikt maken tot gewoon gebruik aan
gewezen zelfstandigheid; b. dat in Nederlandsch
Inclie, volgens de daaromtrent te geven voorschriften, 
onder toezicht van ambtenaren, door t oevoeging van 
houtgeest of eene andere daarvoor door den Gouver
neur-Generaal aangewezen zelfstandigheid voor ge
woon gebruik ongeschi1.-t gemaakt wordt ; c. tot het 
vervaardigen van azijn. 

6. Ook 'kan hij, onder de noodige voorzieningen, 
bepalen dat verfwaren en vernissen welke bereid 
zijn met tot gewoon gebruik ongeschikt gemaakt 
gedistilleerd, ten invoer kunnen worden toegelaten 
tegen betaling van het volgens het tarief voor verf
waren, andere, verschuldigde invoerrecht. 

7. Het invoerrecht op aether sulfuricus, chloro
form en alle verdere dergelijke uit of met alcohol 
bereide stofEen wordt door den Gouverneur-Generaal 
bij koloniale ordonnantie geregeld naar de belasting, 
die bij invoer van gedistilleerd verschuldigd is. 

8. Bij invoer van gedistilleerde dranken langs 
andere kantoren dan die daartoe door den Gouverneur
Generaal in het bijzonder zijn aangewezen, worden zij 
belast als vernis en daarmede gelijkstaande vloeistofEen. 

9. In geval van verhooging van het invoerrecht 
op gedistilleerd, ten gevolge van verhooging van den 
accijns in Nederlandsch-Indie, kan de Gouverneur
Generaal voorschriften vaststellen tot bijbetaling 
van het bedrag der verhooging voor het gedistilleerd, 
dat voorhanden is in eene hoeveelheid, boven het 
door hem te bepalen maximum. 
21. Glas en glaswerk van alle soorten . . . . . . 
22. Goud en zilver, blad- . . . . . . . . . . . 
23. Goud en zilver, in staven, baren of stukken, 

gemunt en stofgoud . . . . . . . . . . 
24. Goud en zi lver, goud- en zilverwerk, galon, passe

sement en draad . . . . . . . . . . . . 
25. liars ... . ......... . . . . 
26. Hout, gezaagd of ongezaagd, scheepsbouw- en 

timmerhout, daaronder begrepen masten, spieren , 
riemen en antler rondhout 

27. Houtwerk . . . . . . 
28. IJs . . . . . . . . . . . . . . 
29. IJzer, in staven, stukken, roeden of platen, spoor

staven, Jasch- en verbindingsplaten voor spoor
wegen, buizen voor waterleiclingen, ijzeren gas
pijpen, assen, bussen en wielen, gegoten of ge
trokken, ijzeren bruggen en gedeelten daarvan, 
bouten en spijkers, ijzerdraad, telegraaf- en t ele
phoondraad en kabels . . . . . . . . . . . . 

Bijzondere bepaling. 
Assen, bussen en wfolen, behoorende tot rijtuigen, 

als rijtuigen. 
30. IJzer, scheepsankers, scheepskettingen, scheeps

spillen, scheepswant, ijzeren laadbooten of prauwen, 
geraamten van ijzeren gebouwen, loodsen of pak. 
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BENAMING VAN DE GOEDEREN. 

hwzen, ijzeren dakbedekking en goten, al dan 
niet gegalvaniseerd . . . . . . . . . . . . . 

31. IJzer, ijzerwerk, niet afzonderlijk genoemd .. 
32. Instrumenten, mathematische, physische, chirur

gicale en optische . . . . . . . . . . 
33. Juweelen, paarlen en edelgesteenten, al of niet 

gezet .. 
34. Kaarsen 
35. Kalk .. 
36. Klappers en klapperolie. . . . . . 
37. Kleederen, gemaakt, geweven of .gebreid . 
38. Kolen (steen-) en cokes .. . ....... . 
39. Koper, ruw en gaar, geslagen of geplet, daaronder 

begrepen platen en oladen voor het koperen der 
schepen, gemunt koper, muntmetaal, koperen 
roeden voor binten, oouten en spijkers, zoomede 
koperen en bronzen telephoondraad en soortgelijk 
draad voor electrische geleidingen . . . . . . . 

40. Koper, opgemaakt koperwerk, al dan niet ver
Jakt, verguld of geschilderd, bronswerk en koper
draad, ~et afzonderlijk genoemd . . . . . . . 

4 l. KramenJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Bijzondere bepaling. 

Zoo noodig wordt door den Gouverneur-Generaal 
nader aangewezen, welke artikelen behooren tot 
kramerij. 
42. Leder en Jederwerk . . . . . . . . . . 
43. Locomotieven en Jocomotieftenders 
44. Lood, ruw, geplet en gestreken . . . . . . 
45. Lood, bewerkt, niet afzonderlijk genoemd . 
46. Manufacturen, manufacturen en stoffen van ka

toen, linnen, wol of andere vezelstoffen, lint, band 
en passementwerk (niet van echt of nagemaakt 
goud of zilver), zoomede alle andere niet anders 
belaste manufacturen . . . . . . . . . . . . 

Bijzondere bepaling. 
De Gouverneur-Generaal is bevoegd bij Koloniale 

ordonnantie het invoerrecht van stoffen (ellegoederen) 
van katoen en halfwol, irnitatiebatiks, geweven ka
toenen sarongs, kains, pandjang en slendangs, ka
toenen molton dekens, zakken en emballagegoed met 
ten hoogste vier percent der waarde te verlagen, 
wanneer de prijzen dezer goederen zoodanig zijn, dat 
bij hefting van het voile bedrag van het recht een te 
zware last aan de bevolking zou worden opgelegd. 
47. Manufacturen, manufacturen en stoffen van zijde, 

zijden linten, zijden band, zijden passementwerk 
en alle andere zijden waren, niet afzonderlijk 
genoe.md, de fluweelen daaronder begrepen 

'. Bijzondere bepaling. 
Uitsli:titend van zijde. Gemengde stoffen als manu

facturen van katoen . 
48. Meel . . . ... . 
49. Me~~ . . . ... . 

_ Bijzondere bepaling. 
Zwavelzuur . kan, na vermenging met guano of 

ammoniumsulfaat, als mest vrij . ten. invoer worden 
toegelaten. De Gouverneur-Generaal regelt de ver
houding waarin, en de wijze, waarop de vermenging 
zal moeten plaats hebben. . 
50. Meubalen, lampen, niet dienende voor gas- of 

electrische verlichting . . . . . . • 
5l. Meiibelen, niet afzonderlijk genoemd 
52. Mineraalwater, bron- of kunstwater 

MAATST AF. 
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53. Muziekinstrumenten . . . . . . . . 
54. Opium . .......... . . . 
55. Paarden . . . . . . . . . . . . . 
56. Papier van alle soorten, meubel-, muziek-, chits-, 

kaart- en bordpapier, schrijfboeken en registers, 
gelijnd of ongelijnd . . . . . . . . . . . . . 

57. Pek ......... . ... . ... .. . 
58. Petroleum . . . . . . . . . . . . . . 
59. Photograplrie-toestellen, alsmede gedeelten daar-

van ....... .......... .. . 
60. Planten, levend . . . . . . . . . . . . . . . 
61. Post- en andere zegels en briefkaarten, ook buiten

landsche van Staatswege u.itgegeven, al dan niet 
gebruikt: . . . . . . . . . . . . . . . 

62. Reukwerken en parfumerieen, niet uit of met 
alcohol bereid . . . . . . . . . . . . . 

63. Rijst, gepeld of ongepeld . . . . . . . . 
64. Rijtuigen, alsmede gedeelten van rijtuigen 

Bijzondere bepaling. 
Spoorwegrijtuigen en gedeelten daarvan zijn vrij. 

65. Schilderijen . . . . . . . . 
66. Schrijf- en teekenbehoeften. 

Bijzondere bepaling. 
Uitgezonderd papier. 

67. Speelkaarten, Europeesche, Ios of in bladen 
68. Speelkaarten, Clrineesche, Ios of in bladen . 
69. Staal, in staven, bladen en platen, stalen assen, 

spoorstaven, Jasch- en verbindingsplaten voor 
spoorwegen . . .. . . . . . . . . . . . 

Bijzondere bepaling. 
Assen behoorende tot rijtuigen, als rijtuigen. 

70. Staal, Staaltrossen . . . . . . . . . . . 
71. Staal, staalwerk, niet afzonderlijk genoemd . . 
72. Stroop, siropen uit vruchten zonder gedistilleerd 

samengesteld . . . . . . . . . . . . . . . . . 
73. Tabak, tabak en snuif. . . . . . . . . . . . 
74. Tabak, sigaren en sigaretten 
75. Teer .......... . 
76. Thee ........ ..... . .... . . 
77. Uurwerken, horloges en pendules en alle andere 

uurwerken niet afzonderlijk genoemd . . . . . . 
78. Uurwerken, klokken . . . . . . . . . . . . . 
79. Vee, levend, buffels en runderen 
80. Vee, levend, varkens . . . . . 
81. Vee, levend, niet afzonderlijk genoemd . 
82. Verfwaren, natte, in verpakking van 25 K.G. of 

minder .... .. .. . .. ... . 
83. Verfwaren, andere, terpentijn en lijnolie 
84. Visch, gezouten of gedroogd, niet verpakt in 

bussen, flesschen, potten of dergelijke . . . . . 
85. Vleesch van alle soorten . . . . . . . . . . . 
86. Wapens (vuur-), alsmede gedeelten van vuur-

wa:pens ... ... .. . 
87. WiJn, op fust . . . . . . 
88. Wijn, afgetapt . . . . . 
89. Wijn, mousseerende wijnen 
90. Zaden, landbouw- .... 
91. Zeildoek . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
92. Zink, ruw en geplet, daaronder begrepen platen 

en bladen voor het bekleeden, bouten en spijkers 
93· Zink, werk van zink al dan niet vernist, verlakt 

of geschilderd . . . . . . . . . . 
94. Zout, tafelzout van alle soorten, zoomede klip-

of steenzout . . . . . .. . 
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95. Zout , antler dan in de vorige rubriek genoemd, 
in de onderafdeeling Sing kel van het gewest 
Atjeh en Onderhoorigheden . 

96. Zout, id., elders . . . . . . . 
100 kilogra m 

id. 
f 10.-. 
f 6.50. 
f 2.- . 97. Zout, voor industrieele doeleinden 

Bijzondere bepaling. 
id. 

De voorzieningen, noodig voor de t oepassing van dit 
recht, w o rde n d oor d en Gouverne ur-Gen e raaI v astge

steld .... 
98. Alie andere goederen, niet in het bijzonder genoemd 

of niet onder de voorgaande begrepen . . . . . wa.a.rde 

VER WIJ ZINGEN. 1 

Aambeelden. 

Absinth. 

Aether sulfuricus. 
Ambachtsgereedschap-

pen. 
Am.fioen. 
Ammunitie. 
Ankers. 
Arak. 
Assen,.bussen en wielen. 
Automo bielen. 
Band. 
Bandijzer. 
Baren. 
Beddelakens en kussen-

sloopen. 
Bedden en matrassen. 
Be;,sensap. 
Bijouterieen niet van 

goud of zil ver. 
Bladen van koper. 

staal. 
zink. 

,, ,, onbewerkt 
goud in dunne. 

Bord pa pier. 
Borduursel. 
Borduurwerk. 
Borstelmakerswerk. 
Boter. 
Bouten (koperen ). 
Brandbluschgereed-

schappl)n , en brand
redding'!~oest ellen. 

Brandewijn: 
Brandsp~~en en het

~een d_aai:toe hoort . 
Bn llengl~Q., glasko

ralen ... eir andere 
snuisteriJ~n van glas. 

Bronmineraalwater. 
Bronswerk."
Buffels. ., 
Bussen , ass·en en wielen. 

Als fahriek- en 8toom
werktuigen. 

Als likeuren. Zie ge
distilleerd. 

Zie gedistilleerd. 
Zie fabriek- en stoom-

werktuigen. 
Als opium. 
Als buskruit. 
Zie ijzer. 
Als gedistilleerd. 
Zie ijzer en staal. 
Als rijtuigen. 
Zie manufacturen. 
Als ijzer in staven. 
Zie goud en zilver. 
Als manufacturen. 

Als meubelen n. a. g. 
Als dranken n. a. g. 
Als kramerij. 

Zie koper. 
Zie staal. 
Zie zink. 
Als goud in staven , 

baren enz. Zie goud 
en zilver. 

Zie papier. 
Als manufacturen. 
Als manufacturen . 
Als kramerij. 
Als eetwaren, n. a. g. 
Zie koper. 
Als fabriek- en stoom

werktuigen. 

Als gedistilleerd. 
Als fahriek- en stoom

werktuigen. 
Als kramerij. 

Zie mineraalwater. 
Zie koper. 
Zie vee. 
Zie ijzer en staal. 

1 De ;fk'ortingen n. a. b. en n. a. g. betee
kenen rnsp.ectievelijk niet afzonderlij k belast en 
niet a/zonderlijk genoemd. 

Chirurgica.le instrumen-
ten. 

Chitspapier. 
Chloor-ca.lcium (ruw). 
Chloroform. 
Cider - of appeldrank. 
Co~nac. 
Cokes. 
Da kglas. 
Dakpannen. 
Dakpannen van glas. 
Dekens. 
Doeken en shawls. 
Draad (goud-). 

(ijzer -). 
. (koper -). 
(staal-). 

(telephoon- ). 
(telegraaf-). 
(zilver-). 
(zink-). 

,, voor electrische 
geleidingen. 

Drijfriemen. 

Droogplaten. 
Drukletters. 

Drukpersen. 

Edelgesteenten. 
Emballagegoed. 

Extincteurs. 

Gaarkoper. 
Galanteriewaren niet 
. van goud of zilver. 

Galon (echt). 
,, (valsch). 

Garneersel. 
Gasmeters. 

Gaspijpen. 
Gemunt goud en zilver. 
Gemunt koper. 
Gereedschappen. 

Geslagen want . 

6 pet. 

Zie instrumenten. 

Zie papier. 
Als beenzwart .• 
Zie gedistilleerd. 
Als dranken n. a. g. 
Als gedistilleerd. 
Zie kolen (steen- ). 
Als glas en glaswerk. 
Zie aardewerk. 
A ls glas en glaswerk. 
Als manufacturen. 
Als manufacturen. 
Zie goud en zilver. 
Zie ijzer. 
Zie koper. 
Als staalwerk n. a. g. 

Zie staal. 
Zie ijzer en koper. 
Zie ijzer. 
Zie goud en .zilver. 
Als werk van zink enz. 

Zie zink. 
Zie koper. 

Als fabriek- en stoom
werktuigen. 

Als glas en glaswerk. 
Als gereedschappen. Zie 

fabriek- en stoom 
werktuigen. 

Als fahriek- en stoom
wer ktuigen. 

Zie juweelen. 
Als manufacturen en 

stoff en van katoen 
enz. 

Als fabriek- en stoom-
werktuigen. 

Zie koper, ruw en gaar. 
Als kramerij . 

Zie goud en zilver. 
Als kramerij. 
Als manu/acturen. 
Als fabr iek- en stoom-

werktuigen. 
Zie ijzer. 
Zie goud en zilver. 
Zie koper. 
Zie fabrieks - en stoom

werktuigen . 
Als alle andere goedenn. 
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Geslagen of geplet 
koper. 

Geweven of gebreide 
kleedingstukken. 

Glaskoralen. 
Glaswerk. 
Gramophonen. 

Gramophoon platen. 

Graslinnen. 

Guano. 
Handschoenen. 
Hoeden. 
Honden. 
Horloges. 
Houtgeest. 
India-rubber voor fa-

brieken. 
IJ zerdraad. 
IJzerwerk. 
J achtgeweren. 
J enever. 
K aarten (land- en zee- ). 
K aartpapier. 
Kaas. 
K abels (touwwerk). 
K abels (telegraaf-). 
K ains. 
K ant en tulen. 
Kantwerk. 
Karotten_. 

K ettingen ( scheeps-) 
K eukensiroop. 
Klapperolie. 
Klokken. 
Koffermakerswerk. 
Koperdraad. 
Koperen munt. 
Koperen roeden voor 
binten. 
Koperwerk. 
Kousen. 
Kristal. 
Kunstbloemen. 
Kunstbloemen, geen 

modewaren zijnde. 
Kunst water. 
K ussensloopen. 
Laboratorium-artikelen 

van aardewerk of 
porselein. 

Laboratorium-artikelen 
- van glas. 

Lakens. 

Lampen. 
Land- en zeekaarten. 
Landbouw-werktuigen. 

Landbouwzaden. 
Lederwerk. 
Ljjnolie. 
L ikeuren. 
Linnen. 

Unt. • 
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Zie lco'[)€r. 

Zie kleederen. 

Als kramerij. 
Zie glas en glaswerk. 
Als muziekinstrurnen-

ten. 
Als muziekinstrumen

ten. 
Als manufacturen en 

stofjen van katoen enz 
Als mest. 
Als kleederen. 
Als kleederen. 
Als vee n . a. g. 
Zie uurwerken. 
Zio gedistilleerd. 
Als fabri-,!c- en stoom-

werktuigen . 
Zie ijzer. 
Zie ijzer. 
Als wapens . 
Als gedistilleerd. 
Zie boeken. 
Zie papier. 
A1s eetwaren n. a. g. 
Als alle andere goederen. 
Zie ijzer. 
Als rnanufacturen. 
Als rnanufacturen. 
Ala manufacturen. 
Als tahak en snuif. Zie 

tabak. 
Zie ijzer. 
Als eetwaren n . a. g. 
Zie klappers. 
Zie uurwerken. 
Als leder en lederwer k. 
Zie lcoper. 
Zie lcoper. 
Zie lcoper. 

Zie koper. 
Als kleederen. 
Als glas en glaswerlc. 
Als kleederen. 
Als kramerij. 

Zie mineraalwater. 
Als manu/acturen. 
Als aardewerk, en por

selein. 

Als glas en glaswerk. 

Als rnanu/acturen en 
stoff en van katoen enz. 

Zie meubelen. 
Zie boeken. 
Zie fabriek- en stoom-

werktuigen. 
Zie zaden (landbouw). 
Zie leder. lederwerk. 
Zie verfwaren. 
Zie gedistilleerd. 
Zie maniifacturen en 

stofjen van katoen enz 
Zie rnanu/acturen. 

Locomotieftenders. 
Machinerieen. 

Masten. 
Mathematische instru-

menten. 
Matrassen. 
Messen- en messen-

makerswerk. 
Metaal. 
Metselsteenen. 
Meu belpapier. 
Modewaren. 
Muilezels. 
Muziek. 
Muziekpapier. 
Naaimachines. 

Nieuw zilver (zooge-
naamd). 

Olie (klapper-) 
Olie (lijn-). 
Optische instrumenten. 
Paarlen. 
Paklinnen. 

Parapluies. 
Parasols. 
Parfumerieen. 
Passementwerk van 

echt goud en zilver. 
Passementwerk van 

nagemaakt goud en 
zilver. 

Passementwerk, antler. 
Pendules. 
,P erry of perensap. 
,P etten. 
Phonografen. 

'Phonograafrollen. 
1
Photographisch papier. 
Physische instrumenten 
Pianola's en dergelijke. 

Pi stolen. 
· Platen en prentcn. 
Platen ( ijzeren-). 

(koperen-). 
(stalen). 

,, (zinken). 
Pleetwerk. 
Porselein. 
Prenten. 

: Provisien. 
Registers (gelijnd of 

ongelijnd). 
Reukwerken en par : 

fumerieen uit of met 
, alcohol bereid. 
, R eukwerken en par

fumerieen, andere · 
Riemen (houten). 
. Roeden (ijzeren). 

,, (koperen). 
Rondhout .. 
Rookmaskers. 
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Zie locornotieven. 
Zie fabriek- en stoom-

werktuigen. 
Zie hout. 
Zie instrumenten. 

Als rneubelen n . a. g. 
Als kramerij. 

Als lcoper. 
Zie aardewerk. 
Zie papier. 
Als kleederen. 
Zie ezels. 
Zie boeken. 
Zie papier. 
Als faoriek- en stoom-

werktuigen. 
Als koper . . 

Zie klappers. 
Zie ver/waren. 
Zie instrumenten. 
Zie juweelen. 
Als rnanufacturen en 

stof/en van katoen enz. 
Als kleederen. 
Als kleederen. 
Zie reukwerken. 
Zie goud en zilver. 

Als kramerij. 

Zie manu/acturen. 
Zie uurwerken. 
Als dranken n. a. g. 
Als kleederen. 
A1s muziekinstrumen 

ten. 
Als muziekinstrurnen-

ten. 
Als papier . 
Zie instrumenten . 
Als muziekinstrurnen-

ten. 
Als wapens. 
Zie boeken. 
Zie ijzer. 
Zie koper. 
Zie staal. 
Zie zink. 
Als kramerij . 
Zie aardewerk. 
Zie boeken. 
Als eetwaren n. a. g. 
Zie papier. 

.Als gedistil!£erd . . 

Zie reukwerk:en. · 

Zie hout . 
Zie ijzer. 
Zie koper. 
Zic hout. 
Als fabrielc- em stomn

werktnig·en. 



417 

.Rum. 

.Runderen. 
Rijwielen. 
. Sarongs. 
Schapen en lammeren. 
Scheepskettingen. 
Schoenmakerswerk. 
Schrijfboeken. 
Servetten. 

.Sigaren. 
Sigaretten. 
Siropen. 
Slendangs. 
Snuif. 
Spek. 
Spiauter. 
Spieren. 
Spijkers. 
Spillen (scheeps-). 
Staa!werk. 
Staven (ijzeren). 

taven (gouden). 
Steenkolen. 
Stoffen van katoen, 

linnen-, wol of an
dere vezelstoffen, dan 
we! van zijde. 

Stofgoud. 
Stoomwerktuigen. 

Stroop, siropen met 
gedistilleerd samen
gesteld. 

Stroop, andere. 
Tafelkleeden. 
Tafellakens. 

Tapijten en tapijten 
behangsels. 

28 A P RIL. 

Als gedistilleerd 
Zie vee. 
A!s rijtuigen. 
Als manufacturen. 
Als vee n . a. g. 
Zie ijzer. 
Als leder en lederwerk. 
Zie papier. 
Als manufacturen en 
stoffen van katoen enz. 

Zie tabak . 
Zie tabak. 
Zie stroop. 
Als manufacturen. 
Zie tabak. 
Als vleesch. 
Als zink. 
Zie hout. 
Zie ijzer, koper of zink. 
Zie ijzer. 
Zie staal. 
Zie ijzer. 
Zie goud. 
Zie lcolen. 
Zie manufacturen. 

Zie goud. 
Zie fabriek- en stoom

werktuigen. 
Als likeuren. Zie ge-

distilleerd. 

Zie stroop. 
Als maniifacturen. 
Als manufacturen en 

staff en van katoen enz. 
Ais manufacturen en 
stoffen van katoen enz. 

Teekenbehoeften . 

Teekeningen. 
Tegels (vloer). 
Telegraafdraad. 
Telephoondraad. 
Theelood. 
Timmerhout. 
Toestellen (fabriek- j. 

Touw, voor scheeps-
uitrusting of voor de 
visscher:ij, paktouw 
en antler. 

Varkens. 
Vensterg!as. 
Vernis met alcohol 

bereid. 
Veters. 
Vloerta p:ijten. 

Vruchten op brande-
wijn of gedistilleerd. 

Vuurwapens. 
Want (geslagen). 
Waren en linten van 

zijde. 
Werktuigen. 

Wielen, bussen en.assen. 
Wollen manufacturen. 

Worst. 
Zadelmakerswerk. 
Zakdoeken. 
Zakken (linnen en 

andere.) 
Zeekaarten. 
Zijden stoffen. 

manufacturen. 
Zil;~r. 

BIJLAGE B behoorende bij artikel 4 der Indische Tariefwet. 
TARIEF VAN UI'l'VOERRECRTEN. 

BENAMING VAN DE GOEDEREN. MAATSTAF. 

1. Aardolie en bijproducten daarvan. 

192t 

Zie schrij /- en teeken-
behoeften . 

Als schilderijen. 
Zie aardewerk . 
Zie ijzer. 
Zie ijzer of koper. 
Als lood ruw en geplet. 
Zie hout. 
Zie fabriek- en stoom

werktuigen. 
Als alle andere qoederen. 

Zie vee. 
Als glas en glaswerk. 
Zie gedistilleerd. 

Als manufacturen. 
Als manufacturen en 

stoff en van katoen enz. 
Als likeuren. Zie ge-

distilleerd. 
Zie wapens. 
Als alle andere goederen. 
Zie manufacturen. 

Zie fabriek - en stoom
werktuigen. 

Zie ijzer en staal. 
Zie manufacturen en 

sto ff en van katoen enz. 
Als vleesch. 
Als led er en leder').l)er ic. 
A!s manufacturen. 
Als manufacturen en 
stoffen van katoen enz. 

Zie boelcen. 
Zie manufacturen. 
Zie manufacturen. 
Zie goud en zilver. 

BEDRAG VAN 
HET RECHT. 

a. petroleum (kerosine) en alle niet onder b ge
noemde bijproducten . . . . . . . . . . . . . 
b. liquid fuel, residu-solaroil, filter persolie, 
smeerolie, vet, betchingoil, pek en wax-oil. . . . 

2. Caoutchouc . . . . . . . . . . . . . . 

1000 kilogram 

id. 
waarde 

f 7.50. 

f 1.50. 

Indien de marktprijs van de caoutchouc per ½ K.G. 
bedraagt: 
f 0.825 of minder . . . . . . . . . . . 
meer dan f 0.825 <loch minder dan f 0.90 
f 0.90 of meer <loch minder da.n f 1.-
,, 1.- ,, ,, ,, 1.10 
,, 1.10 ,, ,, ,, 1.20 
,, l ~O ,, ,, 1.30 
,, 1.30 ,, ,, ,, 1.40 
,, 1.40 ,, ,, ,, 1.50 
,, 1.50 ,, 

Bijzondere bepalingen. 
1. Het uitvoerrecht wordt geheven gedurende een 

1921. 

nihil 
'/4 pet. 
1f. pet. 
1 pet. 
2 pet. 
3 pet. 
4 pet 
5 pet. 
7 pet. 

27 
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tijdvak van drie iareu, gerekend van den dag van in
werkingtreding af. 

2. De gemiddelde marktprijzen worden van tijd 
tot tijd, overeenkomstig bij koloniale ordonnantie 
vast te stellen bepalingen, door of namens den Gouver
neur-Generaal vastgesteld. 

3. Voor slabrubber wordt het overeenkomstig het 
tarief vastgesteld uitvoerrecht met twaalf ten honderd 
verrninderd. 
3. Copra .. ................. . 

Bijzondere bepaling. 
De gerniddelde markt- en kostprijzen worden van 

van tijd tot tijd door of namens den Gouverneur
Generaal vastgesteld voor het geheele Nederlandsch
Ind.Jsche t olgebied of voor bepaalde gedeelten daarvan. 
4. Hu:iden .. ... .... . . ... ... . 

5. Kina.bast . . . . . . . . . . . 
Ind.Jen de prijs per urut bedraagt : 

minder dan 5 cent . . . . . . . . . . 
5 cent of meer doch min der dan 
5.10 
5.20 
5.30 
5.40 
5.50 
5.60 
5.70 
5.80 
5.90 
6.00 
6.10 
6.20 
6.30 
6.40 
6.50 
6.60 
6.70 
6.80 
6.90 
7.00 
7.10 
7.20 
7. 30 
7.40 
7.50 
7. 60 
7.70 
7.80 
7.90 
8.00 
8.10 
8.20 
9.30 
8.40 
8.50 
8.60 
8.70 
8.80 

5.10 rent 
5.20 
5.30 
5.40 
5.50 
5.60 
5.70 
5.80 
5.90 
6.00 
6.10 
6.20 
6.30 
6.40 
6.50 
6.60 
6.70 
6.80 
6.90 
7.00 
7.10 
7.20 
7.30 
7.40 
7.50 
7.60 
7.70 
7.80 
7.90 
8.00 
8.10 
8.20 
8.30 
8.40 
8.50 
8.60 
8.70 
8.80 
8.90 

MAATSTAF, 

100 kilogram 

waarde 

1 K.G. zwavel
zure kirune in 
bast,vorm 
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B EDRAG VAN 
H ET RECHT. 

8 pet van het 
verschil t usschen 
den gemiddelden 
marktprijs en den 
met 10 pet. ver
hoogden gemid
delden kostprijs. 

2 pet. 

• ' 'cl ID 0, 111<1.) ,,:, El :p., 
~ ~ P-<] 
~A" S = ~ -cl 

~ ~-lL~ 
- - ~ CfJ 

<l = " = :hl1 
f 0.02 

0 .02 
0.02 
0.03 
0.04 
0.05 
0.06 
0 .08 
0.10 
0.12 
0.14 
0.16 
0.19 
0.22 
0.25 
0.28 
0.31 
0.34 
0.37 
0.41 
0.45 
0.49 
0.53 
0.57 
0.61 
0.65 
0.69 
0.74 
0.79 
0.84 
0.89 
0.94 
0.99 
1.04 
1.09 
1.14 
1.19 
1.24 
1.29 

'clcl~ 
::s " ·- = ~~ d ~ 
CIS ea Q.) CD a.J:J P..1> 
~ co:Pd 
<6 A p.. " 

.cl " ., i:>-<E.S] 
niliil 
f 0.03 

0.03 
0.04 
0 .05 
0.06 
0.08 
0.10 
0.12 
0.15 
0.18 
0.21 
0.24 
0.28 
0.32 
0.36 
0.41 
0.46 
0.51 
0.56 
0.61 
0.67 
0.73 
0.79 
0.85 
0.91 
0.97 
1.03 
1.10 
1.17 
1.24 
1.31 
1.38 
1,.45 
1.53 
1.61 
1.69 
1.77 
1.85 
1.93 
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BENAMING VAN DE GOEDEREN, 

8.90 cent of meer doch minder dan 9.00 cent 
9.00 9.10 
9.10 9.20 
~w ~w 
~w ~~ 
~~ ~w 
~w ~w 
9.60 9.70 
~w ~w 
~w ~oo 
9.90 10.00 

10.00 10.10 
10.10 10.20 
lliW lliW 
10.30 10.40 
lli~ lliW 
lliW lliW 
moo mro 
10.70 10.80 
10.80 10.90 
10.90 11.00 
11.00 11.10 
11.10 11.20 
11.20 ,, ,, ,, ,, ,, ,, 11.30 ,, 
voor elk vol bedrag van 1fi0 cent boven 11.20 cent 

wordt het bij dezen prijs geheven recht verhoogd met 
Bijzondere bepalingen. 

1. Het uitvoerrecht wordt geheven gedurende een 
tijdvak van drie jaren, gerekend van den dag van in
werlringtreding af. 

2. De gemiddelde marktprijzen worden van tijd 
tot tijd, overeenkomstig bij koloniale ordonnantie 
vast te stellen bepalingen, door of namens den Gouver
neur-Generaal vastgesteld. 

6. K.inine (zwavelzure) en andere uit kinabast bereide 
stoffen . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Bijzondere bepalingen. 
1. Het uitvoerrecht wordt geheven gedurende een 

tijdvak van drie jaren, gerekend van den dag van 
inwerkingtreding af. 

2. BiJ den uitvoer van zwavelzure kinine in den 
vorm van tabletten, pillen, poeders of anderszins, 
wordt het uitvoerrecht berekend naar het nettogewicht 
van het daarin aanwezige kininesulfaat. 

3. Bij den uitvoer van zuivere of gekristalliseerde 
kinine en van andere kininezouten dan kininesulfaat, 
zoomede van uit kinine of kininezouten bereide pre
paraten, wordt het recht, overeenkomstig bij koloniale 
ordonnantie vast te stellen bepalingen, geheven naar 
gelang van de hoeveelheden zwavelzure kinine, welke 
gelijkwaardig zijn aan de hoeveelheden kinine, die in 
de uitgevoerde goederen aanwezig zijn. 

7. Klapperolie . • • • . . . . . . . .. 

MAA.TSTAF, 

l kilogram 

100 liter 

1921 

B EDRAG VAN 
HET RECHT. 

1.34 
1.40 
1.46 
1.52 
1.58 
1.64 
1.70 
1.76 
1.82 
1.88 
1.94 
2.00 
2.06 
2.12 
2. 18 
2.24 
2.30 
2.36 
2.42 
2.47 
2.52 
2.57 
2.62 
2.67 

0.04 

2.01 
2.09 
2.17 
2.26 
2.35 
2.44 
2.53 
2.62 
2. 71 
2.80 
2.89 
2.98 
3.07 
3.16 
3.25 
3.34 
3.43 
3.61 
3.59 
3.67 
3.75 
3.83 
3.91 
3.99 

0.06 

Het bedrag van 
het uitvoerrecht 
voor zwavelzure 
kinine in bast
vorm, van fa
brieksbast 

Het bedrag van 
het uitvoerrecht 
van 125 K.G. 

copra. 
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BENAMING VAN DE GOEDEREN. MA.ATSTAF. 
BEDRAG VAN 

HET RECHT. 

8. Peper ....... . .. .. . .. . ... . 
Bijzondere bepaling. 

100 kilogram 8 pet. van het 
verschil tusschen 
den gemiddelden 
marktprijs en den 
met 10 pet ver
hoogden gemid
delden kostprijs 

De gemiddelde markt- en kostprijzen worden van 
tijd tot tijd door of namens den Gouverneur-Generaal 
vastgesteld voor het geheele Nederlandsch-Indische 
tolgebied of voor bepaalde gedeelten daarvan. 

100 kilogram f 1.-9. Tabak niet bereid voor de inlandsche markt 
Bijzondere bepaling. 

Geen uitvoerrecht is verschuldigd voor tabak, die 
door of voor rekening van aan de Javatabaksbelasting 
of de Sumatratabaksbelasting onderworpen onder
nemingen wordt uitgevoerd en afkomstig is van de 
oogsten in de jaren 1919, 1920 en 1921. 

100 kilogram f 3.50 10. Tin . . . ........ . 
Bijzondere bepaling. 

Bij den uitvoer van tinerts wordt bet -recht, over
eenkomstig bij koloniale ordonnantie vast te stellen 
bepalingen, geheven naar verhouding van het in het 
erts aanwezige tin. 

waarde 6 pet. ll. Vogelnestjes. . . . . . . . . . . . . .. 

Behoort bij het Koninklijk besluit van den 28sten April 1921 (Staatsblad n°. 692). 
Mij bekend, 

28 April 1921. BESCHIKKING van den Mi
nister van Financien betreffende uitkee
ringen krachtens artt. 243h en 263 Ge
meentewet. 

§ 1. De uitkeeringen ter zake van gemeen
telijke inkomstenbelasting en van gemeente
opcenten op de Rijksinkomstenbelasting, be
doeld in de artikelen 243h en 263 der Gemeente
wet, geschieden door de ontvangers. 

§ 2. Jaarlijks in den loop der maand Juli 
verstrekt de inspecteur aan den ontvanger 
voor elk der onder zijn kantoor ressorteerende 
gemeenten (c. q. voor het onder zijn kantoor 
ressorteerende dee! eener gemeente) opgaaf van 
de bedragen, die naar raming in totaal wegens 
gemeentelijke inkomstenbelasting en ( of) wegens 
gemeenteopcenten op de Rijksinkomstenbelas
ting op de kohieren van den loopenden dienst 
zullen warden uitgetrokken. 

Voor zoover de mspecteur niet over de noo
dige gegevens voor eene deugdelijke raming 
van de opbrengst der gemeentelijke inkomsten
belasting beschikt, vraagt hij die gegevens 
tijdig aan het gemeentebestuur. Ook da.n 
wanneer het tarief der inkomstenbelasting is 
verhoogd, stelt de inspecteur het bedrag, 
waarover de voorloopige uitkeeringen aan de 
gemeente zullen warden berekend, niet hooegr 
dan het totaal der belasting, voorkomende op 
de tot het tijdstip van raming vastgestelde 
kohieren van den vorigen dienst, tenzij hem 
overtuigend blijkt, dat de wijziging van het 
tarief eene hoogere opbrengst tengevolge zal 
hebben. Is het tarief verlaagd, dan dient in 
elk geval met die verlagi~g zooveel mogelijk 
rekening te warden gehouden. 

§ 3. Indien de inspecteur in den loop van 
het belastingjaar, <loch v66r het einde van de 

De Minister van Kolonien 
DE GRAAFF. 

maand Maart, voorziet, dat de door hem ge
raamde opbrengst niet zal warden bereikt, 
stelt hij den ontvanger hiermede in kennis met 
opgaaf van het nader geraamde bedrag. 

De verbeterde raming strekt alsdan tot grond 
slag voor de verdere voorloopige uitkeeringen, 
met <lien verstande, dat de eerstvolgende uit
keering (en voor zoover noodig ook verdere 
uitkeeringen) in dier voege wordt verminderd 
( of geheel ingehouden ), dat de gemeente niet 
meer ontvangt dan haar volgens de verbeterde 
raming toekomt. Zoo zal, bij voorbeeld, in
dien in de maand December blijkt, dat de op
brengst, aanvankelijk geraamd op f 50,000, 
vermoedelijk niet meer dan f 45,000 zal be
dragen, de uitkeering aan het einde van de 
maand December moeten warden gesteld op 
6/10 X 45,000 - 5/10 X f 50,000 = f 2000, 
terwijl aan het einde van de maanden Januari, 
Februari en Ma.art telkens nog f 4500 kan 
warden uitgekeerd. 

§ 4. Van de vaststelling of de nadere vast
stelling van het bedrag, waarover de voorloo
pige uitkeeringen zullen warden berekend, 
geeft_ de inspecteur aan het gemeentebestuur 
kelllllS. 

§ 5. De uitkeeringen hebben plaats op den 
voet van de §§ 12a, 12g en 12h der Instructie 
Postgiro (zie de resolutie van 3 November 
1919, n°. 90, Verzameling n°. ll82), de voor
loopige op den laatsten werkdag der maanden 
Juli tot en met Maart van het belastingjaar, 
de einduitkeering in de eerste helft der maand 
Augustus op het belastingjaar volgende. De 
einduitkeering omvat het voile bedrag dat aan 
gemeentelijke inkomstenbelasting en (of) ge
meenteopcenten op de kohieren van den op 
31 Juli afgesloten dienst is uitgetrokken, ver-
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minderd met de voorloopig uitgekeerde be
dragen. 

Nadat het eindtotaal van een in uitgaaf 
gebrachten staat is opgegeven, wordt dit niet 
meer in volgende opgaven begrepen. 

§ 14. Wanneer eene gemeente in den loop 
van bet jaar bij een antler kantoor wordt in
gedeeld, worden de aan die gemeente uitge
keerde bedragen in uitgaaf gebracht. De 
ontvanger verstrekt zijn ambtgenoot, tot 
wiens kantoor de gemeente gaat behooren, 
de noodige gegevens voor de berekening van 
de verdere uitkeeringen. 

§ 15. Het voor de jaren 1921 en 1922 be
noodigde materieel Comptabiliteit n°. 13d, 
13e en 25 (nieuw model) behoort zoo spoedig 
mogelijk te worden aangevraagd. 

(W. v. D. B. A.). 

§ 6. Bij iedere voorloopige uitkeering wegens 
gemeentelijke inkorrt8tenbelasting houdt de ont
vanger daarop in, het bedrag der kwade posten 
(verminderingen, ontheffingen en oninbare 
posten) wegens gemeentelijke inkomstenbelas
ting voorkomende op de sedert de vol'ige voor
loopige utkeering in uitgaaf gebrachte bevel
schri:ften. De kwade posten volgens de bij 
de maandstaten over Augustus tot en met 
Maart overgelegde bevelschriften worden mits
dien achtereenvolgens met de voorloopige uit
keeringen over die maanden verrekend, en 
die volgens de bevelschriften overgelegd bij de 
maandstaten over April, Mei, Juni en Juli in 
een bedrag bij de voorloopige uitkeering aan 
het einde van laatstgenoemde maand. 

§ 7. De invordering en verantwoording van 29 April 1921. WET tot vereeniging van de 
het aandeel van de gemeente in de kwade gemeenten Geldrop en Zesgehuchten. S. 693. 
posten der Rijksinkomstenbelasting (wegens WrJ WILHELMINA, ENZ .. . doen te weten: 
de daarin begrepen gemeenteopcenten) zal Alzoo Wij in overweging genomen hebber, 
geschieden op den voet van de resolutie van dat het wenschelijk is de gemeent,en Ge/drop 
27 April 1878, n°. 20 (Verzameling 1878, n°. 32), en Z esgehuchten te vereenigen ; 
gewijzigd bij die van 29 Juli 1879, n°. 11 (Ver- Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
zameling 1879, n°. 67). Art. 1. De gemeenten Geldrop en Zes[Je-

§ 8. Van de uitkeeringen en van de daarop huchten worden vereenigd. 
volgens § 6 gedane inhoudingen houdt de 2. De vereenigde gemeente draagt den naam 
ontvanger aanteekening op staten Comp- van Geldrop. 
tahiliteit n°. 13d en 13e. 3. De vereeniging komt tot stand met in-

De staat n°. 13d bevat de uitkeeringen over gang van 1 Mei 1921. 
de maanden Juli tot en met December, de 2. 1. Alie bezittingen, lasten, rechten en 
staat n°. 13e de volgende uitkeeringen betref- verplichtingen der vereenigde gemeenten gaan 
fende denzelfden dienst, de einduitkeering over op de nieuwe gemeente Geldrop, zonder 
daaronder begrepen. dat daarvoor eene nadere akte gevorderd 

§ 9. Heeft de gemeente geen rekening bij wordt. 
den postcheque- en girodienst, dan geschiedt 2. Voor zooverre overschrijving in de open
de uitkeering ten kantore des ontvangers tegen bare registers krachtens of in verband met deze 
quitantie, door den gemeenteontvanger te wet noodig mocht zijn, zal die geschieden 
stellen op den staat Comptabiliteit n°. 13d krachtens deze wet. 
of 13e. 3. De regeling der afzonderlijke huishouding 

§ 10. Voor zoover dit voor de uitvoering van de afdeeling Hulst, waartoe ook de buurt
van § 5 noodig mocht zijn, vraagt de ontvanger schap Papevoort behoort, tot de algemeene 
een subsidie van de postrekening van 's Rijks huishouding der gemeente Z esgehuchten, zooals 
Schatkist. De §§ 13, 14 en 15 der Instructie die is vastgesteld bij besluit van Gedeputeerde 
Postgiro (Verzameling n°. 906) zijn ten deze Staten van Noordbrabant d.d. 6 October 1871, 
van toepassing. goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 30 

§ 11. De staten Comptabiliteit n°. 13d en December 1871, n°. 16, wordt met ingang van 
13e worden, indien zij niet in uitgaaf zijn te 1 Mei 1921 geacht de afzonderlijke huishouding 
brengen, voor het zuiver uitgekeerde bedrag van genoemde afdeeling tll regelen tot de alge
op den maandstaat ingeschreven onder de meeno huishouding der nieuwe gemeente 
stukken die als waarde in kas aanwezig zijn. I Geldrop. 

_§ 12. De staat Comptabiliteit n°. 13d wordt I 4. 1. De candidaatstelling en de eventueele 
b1j den maandstaat over December, de staat stemming voor de verkiezing van de leden 
Comptabiliteit n°. 13e bij den maandstaat over van den Raad der nieuwe gemeente gesclrieden 
de maand waarin de einduitkeering plaats I op de dagen door Gedeputeerde Staten van 
heeft, in uitgaaf gebracht onder de rubriek : I Noordbrabant te bepalen. 
Uitgaven t e regulariseeren op de Gedeponeerde 2. De Raad van de besta'.1nde gemeente 
Fondsen. ' Geldrop ben oemt het hoofdstembureau en de 

De in uitgaaf gebrachte staten worden door stembureaux voor deze ve1·kiezing, nadat, zoo 
den inspecteur, ten blijke hunner juistheid, ,

1 

noodig, door dienzelfden Raad art. 31, 3de 
voor gezien geteekend. Afschriften, mede lid, der Kieswet is toegepast. 
door den inspecteur geviseerd, worden door 3. Deze Raad onderzoekt de geloofsbrieven 
den ontvanger aan de betrokken gemeente- der leden van den Raad der nieuwe gemeente. 
besturen gezonden. 4. De dag der eerste vergadering van den 

§ 13. Op den staat Comptabiliteit n°. 25 1 Raad der nieuwe gemeente wordt bepaald 
verstrekt de ontvanger, voor iederen dienst door Gedeputeerde Staten van Noordbrabant. 
afzonderlijk, opgaaf van de blijkens de staten 5. Met afwijking in zooverre van het bepaalde 
Comptabiliteit n°. 13d en 13e uitgekeerde in a.rt. 27 der Gemeentewet hebben de ledeu 
bedragen. I van den nieuwgekozen Raad zitting uiterlijk 

Het materieel Comptabiliteit n°. 25 is in tot den eersten Dinsdag van September 1923. 
verband hiermede gewijzigd. 5. 1. Voor het kiezen van leden van de 
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Tweede Kamer der Staten-Generaal, van de 
Provinciale Staten en van den Gemeenteraad 
zijn in de nieuwe gemeente van kracht : 

a. tot 15 Mei 1921 de in de vereenigde ge
meenten sedert 15 Mei 1920 geldende kiezers
lijsten; 

b. met ingang van 15 Mei 1921, totdat zij 
volgens de Kieswet door eene nieuwe kiezers
lijst worden vervangen, de kiezerslijsten voor 
het tijdvak van 15 Mei 1921 tot 15 Mei 1922. 
tot stand gekomen in de vereenigde gemeenten. 

2. De kiezerslijsten, onder 1, a en b, genoemd, 
worden voor zoover noodig aangevuld met de 
vermelding voor elken kiezer van de plaats 
zijner waning op den l sten Februari van het 
jaar der vaststelling en met de vermelding 
van het stemdistrict, waartoe elke kiezer dien
tcngevolge behoort. 

3. V oor het opmaken van de kiezerslijst en 
voor de verkiesbaarheid tot leden van den 
Gemeenteraad, worden de ingezetenen der 
vereenigde gemeenten met ingang van 1 Mei 
1921 als ingezetenen der nieuwe gemeente 
beschouwd. 

6. Met afwijking van het bepaalde in artikel 
3, tweede lid der Gemeentewet, geldt, tot aan 
de bekendmaking der uitkomst van de tiende 
algemeene volkstelling, voor de toepassing van 
artikel 4 dier wet in de nieuwe gemeente 
Gel,drop het getal inwoners, dat op 1 J anuari 
1921 volgens de bevolkingsregisters dervereenig
de gemeenten aanwezig was. 

7. 1. Met · ingang van 1 Mei 1921 vervalt 
in wetten en daarop gegronde voorschriften 
de vermelding als gemeente van Ze.8gehuchten 
en wordt onder Gel,drop verstaan de nieuwe 
gemeente van dien naam. 

2. Met afwijking van vorenstaande is in de 
tabel bedoeld bij artikel 5 der wet van 16 April 
1896 (Staatsblad n°. 72) tot regeling der perso
neele belasting, zooals die tabel sedert is ge
wijzigd, door Ze.8gehuchten te verstaan, het 
grondgebied, dat ingevolge artikel 1 dezer 
wet met de gemeente Gel,drop wordt vereenigd 
en is door Gel,drop te verstaan het grond~ebied 
der gemeente Gel,drop, zooals het was vo6r de 
vereeniging dier gemeente met de gemeente 
Zesgehuchten. 

8. 1. Voor de vaststelling van <le door het 
Rijk jaarl(jks ingevolge de wet van 24 Mei 1897 
(Staatsblad n°. 156), aangevuld bij de wet van 
3 Juni 1905 (Staatsblad 151), aa.n de nieuwe 
gemeente uit te keeren som, geldt als grond
slag het bedrag voor iederen inwoner, door 
Gedeputeerde Staten van Noordbrabant onder 
Onze goedkeuring te bepalen. 

2. De ingevolge het eerste lid aan de nieuwe 
gemeente toekomende uitkeering daalt niet 
beneden de som van de bedragen, die de ge
meenten Gelil,rop en Ze.8gehuchten, krachtens 
de artikelen 1 tot en met 9 der in het eerste 
lid bedoelde wet, over het jaar 1920 te zamen 
hebben genoten. 

3. De vermindering, bedoeld bij art. 9bis, 
eerste lid, van de in het eerste lid genoemde wet 
wordt voor de nieuwe gemeente Gel,drop be
paald op de som der verminderingen, welke 
voor de gemeenten Gel,drop en Ze.8gehuchten 
gelden voor het jaar 1920. 

4. Het bedrag der bij art. XVII der wet van 
14 Juli 1919 (Staatsblad n°. 493) voorgeschreven 
vermindering van de vergoeding volgens de 

artikelen 48 t c, t en met 48quater der wet tot 
r egeling van het lager onderwijs, wordt voor 
de nieuwe gemeente Geldrop over 1921 vast
gesteld door Gedeputeerde Staten van Noord
brabant onder Onze goedkeuring. 

5. Gedurende den tijd, dat de burgemeesters 
en de secretarissen der gemeenten Gel,drop en 
Ze.8gehuchten wachtgeld genieten krachtens 
artikel 11, zal de nieuwe gemeente Gel,drop 
van het Rijk eene bijdrage in die wachtgelden 
ontvangen en we! in dezelfde verhouding als 
op 30 April 1921 de uitkeeringen ingevolge 
artikel 10 der wet van 24 Mei 1897 (Staatsblad 
n°. 156) staan tot de door genoemde ambte
n a.ren genoten ja,a,rwedden. 

9. 1. Zij, die voor de lichtingen der militie 
1921 en 1922 in eene der vereenigde gemeenten 
zijn ingeschreven, blijven voor de toepassing 
van de Militiewet 1912 (Staatsblad n°. 21) en 
van de ter harer uitvoering gegeven voor
schriften beschouwd als militieplichtigen van 
de gemeente, waar hunne inschrijving voor 
de militie plaats had ; hetgeen echter te hunnen 
aanzien overeenkomstig genoemde wet en de 
te harer uitvoering gegeven voorschriften zou 
moeten gedaan worden door den burgemeester 
der gemeente, waar zij voor de militie zijn inge
schreven, ware die niet met eene andere ge
meente vereenigd, geschiedt na het tot stand 
komen der vereeniging door den burgemeester 
der nieuwe gemeente. 

2. Zij, die bij het tot stand komen der ver
eeniging in de vereenigde gemeenten voorko
men in het register, bedoeld in artikel 87 van 
voormelde wet dan we! in het register, bedoeld 
in artikel 26 der Landweerwet, of in het re
gister, bedoeld in art. 5 der Landstormwet, 
worden op de voor de nieuwe gemeente op te 
maken registers overgeschreven. 

10. De namen van de personen, die in de 
vereenigde gemeenten voorkomen op de lijst 
bedoeld in artikel 13 der Drankwet, worden 
op de voor de ·nieuwe gemeente op te maken 
lijst geplaatst in volgorde van de dagen, waarop 
hunne verzoeken om vergunning inkwamen ; 
voor zoover verzoeken op denzelfden dag in
kwamen, gaat de in leeftijd oudere voor ; bij 
gelijken ouderdom beslist het lot. 

11. 1. Voor den burgemeester en de amb
tenaren van een der gemeenten Gel,drop en 
Z e.8gehuchten wordt bij benoeming in de nieuwe 
gemeente GeUrop voor de regeling van hun 
wedde de diensttijd in aanmerking genomen, 
in gelijke betrekking in een der eerstgenoemde 
gemeenten vervuld. 

2. Aan den burgemeester en de ambtenaren 
van een der thans bestaande gemeenten 
Geldrop en Z e.8gehuchten, die tengevolge van de 
vereeniging worden ontslagen en op 1 Mei 1921 
den leeftijd van vijftig jaren nog niet hebben 
bereikt, wordt uiterlijk tot 1 Mei 1931, en, 
voor zooverre zij op eerstgezegden datum dien 
leeftijd wel hebben bereikt, wordt tot aan het 
tijdstip, waarop hunne pensioengerechtigheid 
intreedt, ten laste van de nieuwe gemeente 
een wachtgeld verleend. 

3. Het wachtgeld wordt verleend tot het 
bedrag, gelijk aan de wedde of de som der 
wedden, in de opgeheven betrekking of bctrek
kingen Jaatstelijk v66r 1 Mei 1921 genoten 
krachtens de op 1 Januari 1921 geldende wedde
regeling. 
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4. Indien zij in de termen vallen om wegens 
de opgeheven betrekking of betrekkingen 
p ensioen te genieten, wordt het wachtgeld 
verleend tot een bedrag gelijk aan het verschil 
tusschen dat pensioen en hunne voormelde 
wedde of de som der voormelde wedden. 

5. Het wachtgeld wordt genoten, totda.t zij 
eenc minstens gelijkbezoldigde engelijkwaardige 
andere openbare ambtelijke betrekking zullen 
hebben aanvaard, met dien verstande, dat 
bij aanvaarding van eene minder bezoldigde 
betrekking het wachtgeld met het bedrag van 
die bezoldiging zal worden verminderd. 

6. Verhooging van bezoldiging, waarin be
grepen toekenning van eene toelage of van 
emolumenten, verkregen na aanvaarding van 
eene betrekking, als in het 5de lid bedoeld, 
in de nieuwe gemeente Ge"ldrop, strekt niet 
tot vermindering of opheffing van wachtgeld. 

-7. Bij verlies v66r het tijdstip, waarop het 
wachtgeld volgens het 2de lid uiterlijk eindigt, 
van de betrekking, welke tot onthouding, 
intrekking of vermindering van wachtgeld 
leidde, wordt dit laatste geheel of gedeeltelijk 
toegekend, tenzij het verliea. het gevolg was 
van eigen verzoek, gegrond op niet door _ Gede
puteerde Staten van Noordbrabant deugdelijk 
verklaarde redenen. 

8. Gelijk gevolg als aan het aanvaarden 
van eene betrekking, zal zijn verbonden aan 
eene benoeming tot eene tenminste gelijkbe
zoldigde en gelijkwaardige openbare ambte
·lijke betrekking, ook al wordt deze benoeming 
niet aangenomen, tenzij deze niet-aanneming 
geschiedt op grond van bezwaren, welke door 
Gedeputeerde Staten van Noordbrabant deug
delijk worden verklaard. 

9. Onder gelijkbezoldigde en gelijkwaardige 
betrekking wordt verstaan eene betrekking 
of vereeniging van betrekkingen, welke den 
betrokken ambtenaar eene minstens gelijke 
bezoldiging en overeenkomstige positie ople
vert, als hij in zijne vervallen betrekking of 
betrekltingen te zamen in dienst van de op~e
heven gemeente of gemeenten laatstelijk vo6r 
de opheffing genoot krachtens de op 1 J anuari 
1921 geldende wedderegeling. 

10. De tijd, die krachtens deze wet op wacht
geld wordt doorgebracht, wordt als diensttijd 
in den zin van de pensioenwet voor de gemeen
teambtenaren 1913 aangemerkt. 

ll. Geschillen over de toepassing van dit 
artikel worden, Burgemeester en Wethouders 
van GeUrop benevens den belanghebbende of 
diens gemachtigde gehoord, beslist door Gede
puteerde Staten van Noordbrabant. 

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

_ Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 29sten April 

1921. 
WILHELMINA. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
CH. Ruys DE BEERENBR0UCK. 

De Minister van Financien, DE VRIES. 

(Uitgeg. 29 April 1921.) 

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

dat het wenschelijk is de gemeenten Ve"ldhoven 
en M eerveUlwven, Zeelst en Oerle te vereenigen ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. 1. De gemeenten VeUhoven en Meer

veldlwven, Zeelst en Oerle worden vereenigd. 
2. De vereenigde gemeente draagt den naam 

van V eldhoven. 
3. De vereeniging komt tot stand met in

gang van 1 Mei 1921. 
2. 1. Alle bezittingen, lasten, rechten en 

verplichtingen der vereenigde gemeenten gaan 
over op de nieuwe gemeente, zonder dat daar
voor eene nadere akte gevorderd wordt. 

2. Voor zooverre overschrijving in de open
bare registers krachtens of in verband met 
deze wet noodig mocht zijn, zal die geschieden 
krachtens deze wet. 

3. 1. De candidaatstelling en de eventueele 
stemming voor de verkiezing van de leden van 
den Raad der nieuwe gemeente geschieden op 
de dagen door Gedeputeerde Staten van Noord
brabant te bepalen. 

2. De Raad van de gemeente V e"ldlwven en 
M eerve"ldlwven benoemt het hoofdstembureau 
en de stembureaux voor deze verkiezing, na 
zoo noodig artikel 31, 3e lid der Kieswet te 
hebben toegepast, en onderzoekt de geloofs
brieven der leden van den Raad der nieuwe 
gemeente. 

3. De dag der eerste vergadering van den 
Raad der nieuwe gemeente wordt bepaald 
door Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant. 

4. Met afwijking in zooverre van het bepaal
de in artikel 27 der Gemeentewet hebben de 
leden van den nieuwgekozen Raad zitting 
uiterl~jk tot den eersten Dinsdag van Septem
ber 1923. 

4. 1. Voor het kiezen van leden van de 
Tweede Kamer der Staten-Generaal, van de 
Provinciale Staten en van den Gemeenteraad 
zijn in de nieuwe gemeente van kracht : 

a. tot 15 Mei 1921 de in de vereenigde ge
meenten sedert 15 Mei 1920 geldende kiezers
lijsten; 

b. met ingang van 15 Mei 1921, totdat zij 
volgens de Kieswet door eene nieuwe kiezers
lijst worden vervangen, de kiezerslijsten voor 
het tijdvak 15 Mei 1921 tot 15 Mei 1922, tot 
stand gekomen in de vereenigde gemeenten. 

2. De kiezerslijsten, onder 1, a en b, genoemd, 
worden voor zoover noodig aangevuld met 
de vermelding voor elken lriezer van de plaats 
zijner woning op den lsten Februari van het 
jaar der vaststelling en met de vermelding 
van het stemdistrict, waartoe elke kiezer 
dientengevolge behoort. 

3. Voor het opmaken van de lriezersl~jst en 
voor de verkiesbaarheid tot leden van den 
Gemeenteraad worden de ingezetenen der ver
eenigde gemeenten met ingang van 1 Mei 1921 
als ingezetenen der nieuwe gemeente beschouwd. 

5. Met afwijking van het bepaalde in artikel 
3, tweede lid, der Gemeentewet, geldt, tot aan 
de bekendmaking van de uitkomst van de tiende 
algemeene volkstelling, voor de toepassing van 
artikel 4 dier wet, in de nieuwe gemeente 
Ve"ldlwven het getal inwoners, dat op 1 J anuari 

29 April 1921. WET tot vereeniging van de 1921 volgens de bevolltingsregisters der ver 
gemeenten V e"ldhoven en M eerveldlwven, eenigde gemeenten aanwezig was. 
Zeelst en Oerle. S. 694. , 6. Met ingang van 1 Mei 1921 vervalt in 
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wetten en daarop gegronde voorschriften de 
vermelding als gemeente van V euihoven en 
M eerveuihoven, Z eelst en Oerle en wordt onder 
Veuihoven verstaan de nieuwe gemeente van 
dien naam. 

7. 1. Voor de vaststelling van de som, door 
het Rijk jaarlijks ingevolge de wet van 24 Mei 
1897 (Staatsblad no. 156), aangevuld bij de wet 
van 3 Juni 1905 (Staatsblad n°. 151), aan de 
nieuwe gemeente uit te keeren, wordt de 
grondslag per inwoner bepaald door Gedepu 
teerde Staten van Noordbrabant onder Onze 
goedkeuring. · 

2. De ingevolge het eerste lid aan de n.ieuwe 
gemeente toekomende uit,keering daalt niet 
beneden de som van de bedragen, die de 
gemeenten V euihoven en M eerveuihoven, Zeelst 
en Oerle, krachtens de artikelen 1 tot en met 9 
der in het eerste lid bedoelde wet, over het 
jaar 1920 te zamen hebben genoten. 

3. De vermindering, bedoeld bij art. 9bis, 
eerste lid, van de in het voorgaand lid genoemde 
wet wordt voor de nieuwe gemeente Veuihoven 
bepaald op de som der verminderingen, welke 
voor de gemeenten V euihoven en M eerveuihoven. 
Z eelst en Oerle gelden voor het jaar 1920. 

4. Het bedrag der bij art. XVII der wet 
van 14 Juli 1919 (Staatsblad n°. 493) voorge
schreven vermindering van de vergoe(lll)g 
volgens de artikelen 48 tot en metli48quater 
der wet tot regeling van het lager onderwijs, 
wordt voor de nieuwe gemeente over 1921 
vastgesteld door Gedeputeerde Staten van 
Noordbrabar;.t onder Onze goedkeuring. 

5. Gedurende den tijd, dat de burgemeesters 
en de secretarissen der gemeenten V euihoven 
en M eerveldhoven, Zeelst en Oerle wachtgeld 
genieten krachtens artikel 10, zal de nieuwe 
gemeente Veuihoven van het Rijk eene bijdrage 
in die wachtgelden ontvangen en we! in dezelfde 
verhouding als op 30 April 1921 de uitkeeringen 
ingevolge art. 10 der wet van 24 Mei 1897 
(Staatsblad n°. 156) staan tot de jaa-rwedden, 
door genoemde ambtena-ren genoten. 

!l. 1. Zij , die voor de lichtingen der militie 
1921 en 1922 in eene der vereenigde gemeenten 
zijn ingeschreven, blijven voor de toepassing 
van de Militiewet 1912 (Staatsblad n°. 21) 
en van de te harer .iitvoering gegeven voor
schriften beschouwd als militieplichtigen van 
-de gemeente, waar hunne inschrijving voor 
de militie plaats had ; hetgeen echter te hunnen 
aanzien overeenkomstig genoemde wet en de 
te harer u1tvoering gegeven voorschriften zou 
noeten gedaan worden door rlen bl rgemeester 
der gemeente, waar zij voor de militie zijn in
geschreven, ware die niet met eene andere 
gemeente vereenigd, geschiedt na het tot stand 
komen der vereeniging door den burgemeester 
der nieuwe gemeente. 

2. Zij, die bij het tot stand komen van de 
vereeniging in de vereenigde gemeenten voor
komen in het register, bedoeld in artikel 87 
van voormelde wet dan we! in het register, 
bedoeld in artikel 26 der Landweerwet of in 
het register, bedoeld in artikel 5 der Land
stormwct, worden overgeschreven op de voor 
de nieuwe gemeente op te maken registers. 

9. De namen Vll.n de personen, die in de 
vereenigde gemeenten voorkomen op de lijst, 
bedoeld in artikel 13 der Drankwet, worden 
op de voor de rieuwe gemeente op te maken 

lijst geplaatst in volgorde van de dagen, waarop
hunne verzoeken om vergunning inkwamen ~ 
voor zoover verzoeken op denzelfden dag 
inkwamen, gaat de in leeftijd oudere voor ; 
bij gelijken onderdom beslist' het lot. 

10. 1. Voor den burgemeester en de amb
tenaren van een der gemeenten Veuihoven en 
M eerveldhoven, Z eelst en Oerle wordt bij be
noeming in de nieuwe gemeente Veldhoven voor 
de regeling van hun wedde de diensttijd in 
aanmerking genomen, in gelijke betrekking_ 
in een der eerstgenoemde gemeenten vervuld. 

2. Aan den burgemeester en de ambtenaren 
van een der gemeenten V euihoven en M eervel.d
hoven, Zeelst. en Oerle, die tengcvolge van de 
vereeniging worden ortsl.tgen en op 1 Mei 
1921 den leeftijd van vijftig jaren nog niet. 
hebben bereil,.'t, wordt uiterlijk tot 1 Mei 1931 
en, voor zooverre zij op eerstgezegden datum 
dien lee~ijd we! hebben bereikt, wordt tot 
aan het tijdstip, waarop hunne pensioenge
rechtigheid intreedt, ten last e van de nieuwe 
gemeente een wachtoeld verleend. 

3. Het wachtgeld wordt verleend tot het 
bedrag, gelijk aan de wedde of de som der 
wedden, in de opgeheven betrekking of betrek
kingen laatstelijk v66r 1 Mei 1921 genoten 
krachtens de op l J anuari 1921 geldende 
wedderegeling. 

4. Indien zij in de termen vallen om wegens. 
de opgeheven betrekking of betrekkingen pen
sioen te gePieten, wordt het wachtgeld verleend 
tot een bedrag gelijk aan het verschi l tusschen 
dat pensioen en hunne voormelde wedde of 
de som der voormelde wedder. 

5. Het wachtgeld wordt genoten, totdat zij 
eene minstens gelijkbezoldigde en gelijkwaar
dige andere openbare ambtelijke betrekking 
zullen hebben aanvaard, met dien verstande, 
dat bij aanvaarding van eene minder hezoldigde 
betrekking het wachtgeld met het bedrag van 
die hezoldiging za-1 worden verminderd. 

fJ. Verhooging van bezoldiging, waarin be
grepen toekenning van eene toelage of van 
emolumenten, verkregen na aanvaarding van 
eene betrekking, als in het 5de lid bedoeld, 
in de nieuwe gemeente, strekt niet tot vermin
dering of ophefnn~ van wachtgeld. 

7. Bij verlies vo6r het tijdstip, waarop het 
wachtgeld volgens het 2de lid uiterlijk eindigt, 
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 Gede
puteerde Staten van Noordbrabant deugdelijk 
verklaarde redenen. 

8. Gel\ik gevolg als aan het aanvaarden 
van eene betrekking, zal zijn verbonden aan 
eene benoemin~ tot eene ten minste gelijkbe
zoldigde en gehjkwaardige openbare ambtelijke 
betrekking, ook al wordt deze benoeming 11iet. 
aangenomen, tenzij deze niet-aanneming ge
schiedt op grond van hezwaren, welke door 
Gedeputeerde Staten van Noordbrabant deug
delijk worden verklaard. 

9. Onder gelijkbezoldigde en gelijkwaardige 
betrekking wordt verstaan eeue betrekking 
of vereeniging van betrekkingen, welke den 
betrokken ambtenaar eene minstens gelijke 
bezoldiging en overeenkomstige positie op
levert, als h ij ir zijne vervallen he t rekking of 
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betrekkingen te zamen irt clienst van de opge
heven gemeente of gemeenten laatstelijk. v66r 
de opheffing genoot krachtens de op 1 Januari 
1921 geldende wedderegeling. 

10. Het totaal aan wachtgelden, waarop 
een gewezen ambtenaar aanspraak heeft, kan 
niet de som overtreffen, welke laatstelijk , 
wegens openbare ambtelijke betrekking aan 
wachtgeld en bezolcligir g door den betrokken 
ambtenarr werd genoten. Het wachtge]d. 
bedrag, waarvan aldus eene gemeente zoude 
worden ontlast, komt in de verhouding, door 
Gedeputeerde Staten van Noordbrabant te 
bepalen. ten voordeele van elk der betrokken 
gemeenten. 

ll. De tijd, clie krachtens deze wet op wacht
geld wordt doorgebracht, wordt als diensttijd 
in den zin van de Pensioenwet voor de gemeen
teambtenaren 1913 aangemerkt. 

12. Geschillen over de toepassing van dit 
artikel worden, Burgemeester en Wethouders 
van Veldhoven benevens den belanghebbende 
of cliens gemachtigde gehoord, beslist door 
Gedeputeerde Staten van Noordbrabant. 

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

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 29sten April 

1921. 
. WILHELMINA. 

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

De Minister van Financien, DE VRIES. 
( Uitgeg. 29 April 1921.) 

29 April 1921. WET, houdende voorschriften 
ten aanzien van levensverzekeringmaat
schappijen, welke bijzondere voorziening 
behoeven. S. 695. 

Bijl. Hand. 2• Kamer 1920/1921, n°. 393, 1-8. 
Hand. id. 1920/1921, bladz. 1791-1810, 

1828-1830. 
Hand. l• Kamer 1920/1921, bladz. 718-722, 

827-830, 836-849. 
WIJ WILHELMINA, ENZ .. . doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het, in afwachting van eene meer volledige 
regeling van het levensverzekeringbedrijf, 
noodzakelijk is onverwijld voorschriften te 
geven ten aanzien van levensverzekering
maatschappijen, van welke redelijkerwijze te 
voorzien is, dat zij in de toekomst niet aan 
alle hare verplichtingen zullen kunnen voldoen; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Deze wet verstaat onder ,,levens

verzekeringmaatschappij" elke naamlooze ven
nootschap, wederkeerige verzekerings- of waar
borgmaatschappij, of eenige andere rechtsper
soonlijkheid bezittende maatschappij of ver
eeniging, welke haar zetel in het Rijk in Europa 
heeft en haar bedrijf maakt, of mede maakt, 
van het sluiten van overeenkomsten tot het 
doen van geldelijke uitkeeringen, in verband 
met het !even of den dood van den mensch 
en tegen genot van eene geldsom, in eens of 
periodiek verschuldigd als premie, bijdrage, j 
inleg, contributie of koopsom of onder welken I 
anderen naam ook. I 

Deze wet begrijpt onder ,,schuldeischers" ' 
e~ner leve~sverzekeringmaatschappij mede hen, 
die nu of m de toekomst rechten kunnen ont-

leenen aan met die maatschappij uit hoofde 
van haar bedrijf gesloten overeenkomsten. 

2. Wanneer eene levensverzekeringmaat
schappij wel hare opeischbare schulden kan 
betalen, doch, naar redelijkerwijze te voorzien 
is, in de toekomst niet aan alle hare verplich
tingen zal kunnen voldoen, wordt ten aanzien 
van clie maatschappij, op haa,r eigen verzoek 
dan we! op vordering van het openbaar minis
terie, door de arronclissements-rechtbank ver
klaard, dat zij verkeert in een toestand, welke, 
in het belang der gezamenlijke schuldeischers, 
bijzondere voorziening behoeft. 

Bestuurders en commissarissen, die rede
lijkerwijze moeten voorzien, dat de maatschap
pij in de toekomst niet aan alle hare verplich
tingen zal kunnen voldoen, zijn tot het indienen 
van het verzoek namens de maatschappij 
verplicht. 

De verzoeken of vorderingen, in dit artikel 
bedoeld, bevatten de feiten en omstandigheden, 
waarop zij zijn gegrond, en worden met de 
tot staving daarvan dienende bescheiden inge
diend bij de arrondissements-rechtbank ter 
plaatse waar de maatschappij haar zetel heeft. 

3. De rechtbank kan bestuurders en com
missarissen der maatschappij doen oproepen 
en hooren. De opgeroepenen zijn verplicht 
te verschijnen en de gevorderde voorlichting 
te geven. Indien een bestuurder of commis
saris niet verschijnt op den dag voor zijn ver
hoor bepaald, kan de rechtbank bij verdere 
oproepingen tevens bevelen, dat hij ten be
paalden dage door de openbare macht worde 
voorgebracht. 

De rechtbank is bevoegd inzage te nemen 
of overeenkomstig het derde lid van artikel 
4 te doen nemen van boeken en bescheiden 
der maatschappij . Hij, die de boeken of be
scheiden onder zich heeft, is desgevorderd ver 
plicht deze daartoe open te leggen. 

De rechtbank kan deskundigen, alsmede 
getuigen, doen oproepen en hooren. De opge. 
roepenen zijn verplicht te verschijnen. De 
getuigen zijn verplicht getuigenis af te leggen, 
de deskundigen om de van hen gevorderde 
diensten te bewijzen. 

4. De behandeling der zaak geschiedt met 
den meesten spoed in raadkamer. 

Niettemin kan de inzage van boeken en be
scheiden geschieden ter plaatse waar deze zich 
bevinden. 

De inzage kan worden opgedragen aan een 
of meer leden der rechtbank, alsmede aan een 
of meer deskundigen, daartoe door de recht
bank aangewezen. 

De rechtbank, alsmede de leden der recht
bank en de deskundigen aan wie de inzage is 
opgedragen, hebben, met de hen vergezellende 
personen, te alien tijde toegang tot de plaatsen 
waar de boeken en bescheiden zich bevinden 
of vermoed worden zich te bevinden. Wordt 
de toegang geweigerd, dan verschaffen zij zich 
dien desnoods 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 schriftelijken last van 
Onzen J\IIinister van Justitie, welke last bij 
het binnentreden wordt vertoond. Van het 
binnentreden wordt proces-verbaal opgemaakt, 
dat binnen tweemaal vier en twintig uur aan 



1921 29 A PRIL. 426 

dengene, wiens woning is binnengetreden, in 
afschrift wordt medegedeeld. 

5. De rechtbank geeft geene beschikking 
dan nadat de maatschappij is gehoord, althans 
behoorlijk opgeroepen. 

Bij het verhoor van getuigen en deskundigen, 
alsmede bij de inzage van boeken en bescheiden, 
kunnen bestuurders en commissarissen der 
maatschappij tegenwoordig zijn. De aanwezige 
bestuurders en commissarissen zijn verplicht, 
zonder dat alsdan eene oproeping wordt ver
eischt, de door de rechtbank, of hare leden of 
de deskundigen, aan wie de inzage van boeken 
en bescheiden is opgedragen, gevorderde voor
lichting te geven. Aan de maatschappij wordt 
van te voren medegedeeld, dat een verhoor 
van getuigen of deskundigen of inzage van 
boeken en bescheiden zal plaats vinden. 

6. De rechtbank geeft hare beschikking, 
het openbaar ministerie gehoord. I 

De beschikking is met redenen omkleed ; 
zij wordt in het openbaar uitgesproken en 
is uitvoerbaar bij voorraad niettegcnstaande 
eenige daartegen gerichte voorziening en zelfs 
op de minuut. 

7. Alle oproepingen, alsmede de mededee
ling, bedoeld bij den laatsten zin van artikel 5, 
geschieden door den griffier bij aangeteekenden 
brief ; indien de zaak aanhangig is gemaakt 
door eene vordering van het openbaar minis
terie, gaat de eerste oproeping der maatschappij 
vergezeld van eene beknopte opgave van den 
inhoud der vordering. 

8. Wanneer een verzoek of vordering, als 
bedoeld bij artikel 2, aanhangig is t egelijk met 
een in het Rijk in Europa gedaan verzoek 
(eigen aangifte daaronder begrepen) of vor
dering tot faillietverklaring, wordt de b , han
deling van het verzoek of de vordering tot 
faillietverklaring geschorst, totdat op het ver
zoek of de vordering, bedoeld bij artikel 2, 
is beschikt en deze beschikking in krach t van 
gewijsde is gegaan. Wordt bij gewijsde ver
klaard, dat de maatschappij verkeert in een 
toestand, welke in het belang der gezarnenlijke 
schuldeischers bijzondere voorziening . behoeft, 
'Clan vervalt het verzoek of de vordering tot 
faillietverklaring van rechtswege. 

Wanneer de rnaatschappij in staat van 
faillissernent is verklaard door een kol6nialen 
rechter op een verzoek (eigen aangifte daar
onder begrepen) of vordering, welke aanhangig 
was tegelijk met een verzoek of vordering, als 
bedoeld bij artikel 2, heft die rechter het 
faillissernent arnbtshalve op, zoodra overeen
kornstig laatstbedoeld verzoek of laatstbe
doelde vordering bij gewijsde is besrhikt en 
zulks te zijner kennis is gekomen. De rechter, 
het faillissernent opheffende, geeft daarbij 

tevens, voor zooveel noodig, voorschriften tot 
regeling van de gevolgen der beeindiging van 
het faillissement. Tegen zijne beschikking 
is geene hoogere voorziening toegelaten. 

9. De uitspraak, waarbij het verzoek of 
de vordering wordt toegewezen, houdt in de 
benoeming van een der leden van de rechtbank 
tot rechter-commissaris. 

10. Een uittreksel uit de uitspraak, waarbij 
het verzoek of de vordering is toegewezen, 
vermeldende naarn, zetel en bedrijf der maat
schappij, benevens den naam van den rechter 
commissaris en den dag der uitspraak, wordt 

door den griffier onverwijld openbaar gemaakt 
in de Ned,erlandsche Staatscourant, in de bladen, 
waarin in de kolonien van overheidswege de 
officieele berichten worden geplaatst en in 
een of rneer door de rechtbank aan te wijzen 
nieuwsbladen. Bij deze openbaarmaking wordt 
in het algerneen verwezen naar de voorschrif
ten dezer wet en wordt de eerste zin van het 
tweede lid van artikel 11 volledig aangehaald. 

11. De maatschappij wier verzoek of het 
openbaar ministerie welks vordering is afgewe
zen, kan, gedurende acht dagen na den dag der 
uitspraak, bij het gerechtshof in beroep komen. 

Tegen de beschikking der rechtbank, waarbij 
het. ver LOek of de vordering is toegewezen, 
kan iedere schuldeischer, gedurende acht dagen 
na den dag der uitspraak, bij het gerechtshof 
bij verzoekschrift in beroep komen. Gelijk 
recht van beroep komt toe aan de maatschappij, 
indien de beschikking is genomen op vordering 
van het openbaar ministerie. 

Indien beroep is ingesteld door een of meer 
schuldeischers, geeft het hof geene beschikking 
dan nadat ook deze schuldeischers zijn gehoord , 
althans behoorlijk opgeroepen. 

Zoodra eene uitspraak, waarbij is verklaard 
dat de maatschappij verkeert in een toestand, 
welke, in het belang der gezamenlijke schuld
eischers bijzondere voorziening behoeft, ten
gevolge van hooger beroep of cassatie is ver
nietigd en in het eerste geval de terrnijn om 
in cassatie te kornen verstrcJ.en is zonder dat 
daarvan gebnuk is gemaak, , wordt door den 
griffier van het rechtscollege, dat de vernieti
ging heeft uitgesproken van die uitspraak 
kennis gegeven aan den rechter-commissaris. 
De griffier der rechtbank doet daarvan onver
wijld aankondiging op de wijze voorgeschreven 
bij den eersten zin van artikel 10. 

Wanneer eene uitspraak, waarbij is verklaard, 
dat de maatschappij verkeert in een toestand, 
welke in het belang der gezamenlijke schuld
eischers bijzondere voorziening behoeft,, in kracht 
van gewijsde is gegaan, doet de griffier der recht
bank daarvan eveneens onverwijld aankon
diging in de bij artikel 10 bedoelde bladen. 

12. Na de uitspraak, waarbij het verzoek 
of de vordering is toegewezen, kan de rnaat
schappij, op straffe van nietigheid, geene 
handeling verrichten zonder bijstand of mach
tiging van den rechter-commissaris, behoudens 
het bepaalde bij artikel 22. 

13. De uitspraak, waarbij het verzoek of 
de vordering wordt toegewezen, heeft tenge
volge, dat de maatschappij niet kan worden 
genoodzaakt tot nakoming van hare verplich
tingen. Alle aangevangen executien worden 
geschorst. Gelegde beslagen vervallen. De 
maatschappij draagt de reeds gemaakte kosten. 

De uitspraak heeft mede ten gevolge, dat 
ten aanzien van de maatschappij het tweede 
lid van artikei 47 van het Wetboek van Koop
handel buiten toepassing biijft, ook voor zoover 
het verlies als in dat artikel bedoeld reeds 
v66r de uitspraak mocht zijn geleden, en dat zij 
slechts in staat van faillissement kan worden 
verklaard door toepassing van artikel 26. 

Het bij het eerste lid bepaalde geldt niet 
I ten aanzien van vorderingen, welke voort-

1 

vioeien uit handelingen, met de rnaatschappij 
na de uitspraak verricht en vorderingen - voor 

I zoover het Rijk in Europa betreft - als be-
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doeld bij artikel 233 der Faillissementswet, 
- voor zoover het Nederlandsch-Indie be
treft - als bedoeld bij artikel 232 der Faillis
sementsverordening, - voor zoover Suriname 
betreft - als bedoeld bij artikel 219 van het 
Surinaamsch Faillissementsbesluit en - voor 
zoover Cura<;ao betreft - als bedoeld bij artikel 
219 van het Curayaosch Faillissementsbesluit, . 
met dien verstande, dat de vorderingen onder 
20. van rue artikelen genoemd slechts verhaal
baar zijn op de bijzonderlijk verbonden goe
deren. 

14. In- of uitschulden der maatschappij, 
door een schuldeischer of schuldenaar der 
maatschappij overgenomen na de uitspraak, 
waarbij het verzoek of de vordering werd toe
gewezen, of op een tijdstip dat hij wist, dat 
een verzoek of vordering was ingediend of 
ingediend zou worden, kunnen door hem niet 
in vergelijking worden gebracht zoolang de 
verklaring bedoeld bij artikel 2 van kracht is, 
alsmede gedurende het faillissement der maat
schappij, indien die verklaring door faillisse
ment ophoudt van kracht te zijn ingevolge 
artikel 27, tweede lid. 

De schuldenaar der maatschappij, die zijne 
schuld wil vergelijken met eene schuldvordering 
aan order of toonder, is gehouden te bewijzen, 
dat hij reeds op het oogenblik der uitspraak, 
waarb1j het verzoek of de vordering werd toe
gewezen, te goeder trouw eigenaar was van 
het order- of toonderpapier. 

15. Personen in dienst van de maatschappij, 
t en aanzien waarvan eene verklaring als be
doeld bij artikel 2 van kracht is, kunnen de 
dienstbetrekking opzeggen en hun kan weder
keerig door de maatschappij de dienstbetrek
king opgezegd worden, met inachtneming van 
de overeengekomen of wettelijke termijnen, 
met dien verstande echter, dat in elk geval 
de dienstbetrekking kan worden geeindigd door 
opzegging met een termijn van zes weken. 

Het bepaalde bij het vorige lid geldt niet, 
indien anders is overeengekomen nadat ten 
aanzien der maatschappij de verklaring bedoeld 
bij artikel 2 was gegeven. 

16. De rechter-commissaris waakt voor de 
belangen der gezamenlijke schuldeischers. 

Hij wordt bij de uitoefening van zijne taak 
bijgestaan door _ eene commissie, welker leden 
door de rechtbank worden benoemd bij hare 
beschikking, waarbij het verzoek of de vor
dering wordt toegewezen, of bij latere beschik
kingen. De leden kunnen te alien tijde door 
de rechtbank worden ontslagen. De recht
bank wijst Mn der leden als voorzitter aan. 
De commissie dient den rechter-commissaris, 
zoowel op diens verlangen als eigener beweging, 
van advies. 

17. De rechter-commissaris brengt zoo spoe
dig mogelijk een verslag uit omtrent den toe
stand der maatschappij, omtrent de wijze, 
waarop het beheer is gevoerd en omtrent de 
verantwoordelijkheid van bestuurders en com
missarissen voor dat beheer. Het verslag 
wordt gepubliceerd. 

18. De rechter-commissaris kan reeds dade
lijk na de uitspraak voorschrijven, dat op de 
opeischbare vorderingen voorloopig een be
paald percentage wordt betaald ; hij geeft 
ook overigens aan bestuurders en commissa
rissen der maatschappij de voorschriften, welke 

hij in het belang der schuldeischers noodig 
acht. Bestuurders en commissarissen zijn ver
plicht zich naar deze voorschriften te gedragen. 

De rechter-commissaris kan zich, ter ver
vulling van de bij het vorige lid omschreven 
taak, onder door hem te stellen voorwaarden, 
doen vervangen door de in artikel 16, tweede 
lid, bedoelde commissie, met dien verstande, 
dat hij deze vervanging steeds kan d(!e": ein
digen en dat, 1ndien tusschen comnnssie en 
bestuurders of commissarissen een geschil ont
staat, de rechter-commissaris beslist. 

19. Met inachtneming van het bepaalde 
bij deze wet wordt de werkwijze der commissie, 
bedoeld bij artikel 16, tweede lid, door haar 
vastgesteld bij een reglement, hetwelk de goed
keuring behoeft van den rechter-commissaris. 

20. Bestuurders en commissarissen zijn 
verplicht voor den rechter-commissaris of de 
commissie, bedoeld bij artikel 16, tweede lid, 
te verschijnen en dezen alle inlichtingen te 
verschaffen, zoo dikwijls zij daartoe worden 
opgeroepen. 

21. Indien een bestuurder of commissaris 
niet, of niet behoorlijk, medewerkt met den 
rechter-commissaris of met de commissie, 
bedoeld bij artikel 16, tweede lid, door te wei
~eren de gevraagde inlichtingen te geven, door 
cte gegeven voorschriften te veronachtzamen 
of op welke andere wijze ook, kan die bestuur
der of commissaris, onverminderd zijne ge
houdenheid tot schadevergoeding, door den 
rechter-commissaris worden ontslagen en, zoo 
noodig, een antler in zijne plaats worden aan
gewezen. 

Van het ontslag, bedoeld bij het vorige lid . 
wordt-den betrokkene onverwijldkennisgegeven 
bij aangeteekenden brief. De ontslagene kan 
gedurende acht dagen, te rekenen van de 
dagteekening dier kennisgeving, zich bij ver
zoekschrift wenden tot de rechtbank met het 
verzoek het ontslag ongedaan te maken. De 
rechtbank beslist, na verhoor, althans behoor
lijke oproeping, van den verzoeker, bij met 
redenen omkleede beschikking, waartegen geene 
hoogere voorziening is toegelaten. Indien het 
ontslag ongedaan wordt gemaakt, treedt de
geen, die in de plaats van den ontslagene mocht 
zijn aangewezen, van rechtswege af. 

22. De rechter-commissaris kan besluiten, 
dat alle bandelingen of nader omschreven 
handelingen door de maatschappij kunnen 
worden verricht met bijstand of machtiging der 
commissie, bedoeld bij artikel 16, tweede lid, 
dan we!, dat nader omschreven handelingen 
door de maatschappij rechts~eldig kunnen 
worden verricht zonder dat eemge bijstant of 
machtiging wordt vereischt. 

Een besluit, als in het voorgaande lid be
doeld, wordt aangekondigd in de N eder/,a,ndsche 
Staatscourant, in de bladen, waarin in de kolo
nien van overheidswege de officieele berichten 
worden geplaatst en in een of meer nieuwsbla
den, met mededeeling van den dag waarop 
het in werking treedt. Intrekking van een 
besluit wordt op dezelfde wijze aangekondigd. 

23. In de rechten van de maatschappij en 
van schuldeischers, met uitzondering van de 
houders van vorderingen als bedoeld bij artikel 
13, derde lid, kan wijziging worden gebracht 
bij of krachtens eene met redenen omkleede 
beschikking der rechtbank, genomen op voor-
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dracht van den rechter-commissaris, na ver- vonnis. Het bepaalde bij de Faillissementswet 
hoor of behoorlijke oproeping der maatschappij is dan overigens van toepassing. 
en der commissie, bedoeld bij artikel 16, tweede 27. De verklaring, bedoeld bij artikel 2, 
lid. Onder wijziging der rechten van de is van kracht gedurende een bij die verklaring 
maatschappij en van schuldeischers is begrepen te stellen termijn van ten hoogste twee jaar. 
elke wijziging in met de maatschappij gesloten De verklaring houdt van rechtswege op van 
overeenkomsten, met dien verstande, dat aan I kracht te zijn ingeval de maatschappij ingevolge 
schuldeischers nimmer meerdere verplichtingen r artikel 26 in staat van faillissement wordt 
kunnen worden opgelegd, alsmede overneming verklaard. De rechtbank kan bij de failliet
van rechten en verplichtingen der maatschappij verklaring voorschriften geven, de rangorde 
door een derde in dien zin, dat bij dergelijke der schuldeischers betreffende. 
overneming krachtens rechterlijke beschikking I De termijn, bedoeld bij het eerste lid, kan 
geene beteekening aan, noch medewerking van door de rechtbank op voordracht van den 
anderen wordt v:ereischt. .. . rechter-commissaris telkens worden verlengd, 

Eene beschikking, als bedoeld bu bet vonge I met t en boogste twee jaar, na verhoor, althans 
lid, wordt door den griffier onverwijld aange- I behoorlijke oproeping, van de maatschappij 
kondigd in de Nederlan,:kche Staatscourant, in I en de commissie bedoeld bij artikel 16, 
de bladen, waarin in de kolonien van overheids- 2de lid. 
wege de officieele berichten worden geplaatst Elke verlenging wordt door den griffier 
en in een of meer, door de rechtbank aan te onverwijld openbaar gemaakt onder overeen
wijzen, nieuwsbladen, met volledige aanhaling komstige toepassing van artikel 10. Tegen 
van het bepaalde bij den eersten zin van het eene verlenging kan iedere schuldeischer, als
volgende lid. mede de maatschappij en de commissie, be-

Gedurende een bij de beschikking aan te doeld bij artikel 16, tweede lid, gedurende acht 
wijzen termijn van ten minste veertien dagen dagen na den dag, waarop de verlenging is 
kan iedere schuldeischer, alsmede de ma.at- geschied, bij verzockschrift in hooger beroep 
schappij en de commissie bedoeld bij artikel komen. Het gerechtshof beslist bij met rede-
16, tweede lid, tegen de beschikking der recht: ·1 nen omkleede beschikking. Indien beroep is 
bank bij verzoekschrift in beroep komen b1J ingesteld door Mn of meer schuldeischers geeft 
het gerechtshof. Het Hof zal de beschikking het hof geene beschikking dan nadat ook deze 
der rechtbank, zonder hoogere voorziening, schuldeischers zijn gehoord, althans behoorlijk 
bevestigen, wijzigen of vernietigen bij met opgeroepen. Hangende beroep blijft de ver-
redenen omkleede beschikking. lenging van kracht. 

Elke wijziging in de rechten van de ma.at- De verklaring, bedoeld bij artikel 2, kan door 
schappij en van schuldeischers overeenkom- de rechtbank op voordracht van den rechter
stig de voorgaande leden van dit artikel wordt commissaris te alien tijde worden ingetrokken. 
door de maatschappij aangekondigd in de Het bepaalde bij het voorgaande lid is van 
Ne.ilerl,an,:kche Staatscourant, in de bladen, overeenkomstige toepassing, behoudens dat de 
waarin in .de kolonien van overheidswege de intrekking eerst werkt van h t oogen blik dat 
officieele berichten worden geplaatst en in zij in kracht van gewijsde is gegr,an. 
een of meer nieuwsbladen. 28. Zoodra de verklaring, bedoeld '' ij artikel 

De rechtbank kan op verzoek van den 2, op eenigerlei wijze ophoudt van kracht te 
belanghebbende, ingediend binnen zes weken zijn, geschiedt daarvan door den griffier aan
na de beschikking der rechtbank, bedoeld in kondiging op de wijze voorgeschreven bij den 
artikel 2, vernietigen het royement van polis- eersten zin van arti kel 10. 
sen, geschied op grond van wanbetaling der 29. De vorderingen op de maatschappij, 
premien, welke kenlijk een gevolg was van ge- welke voortvloeien uit handelingen, met de 
gronde vrees voor het in gebreke blijven van maatschappij verricht gedurende den tijd dat 
de maatschappij in de nakomin~ harer verplich- de verklaring, bedoeld bij artike 12, van kracht 
tingen. De rechter-commissaris wordt op het is, zijn bevoorrecht op a.lie de roerende en on
verzoek gehoord. roerende goederen der maatschappij. Dit voor-

24. Een besluit van de aandeelhouders of recht gaat in rang onmiddelljjk vooraf aan dat, 
leden der maatschappij behoeft, om van kracht hetwelk door de wettelijke bepalingen is toe
te zijn, de goedkeuring van den rechter-com- gekend aan de begrafeniskosten. 
missaris. 30. De aankondigingen, welke krachtens 

Wordt ingevolge de statuten of reglementen deze wet in de Ne.ilerlan,:kche Staatscowrant 
der maatschappij voor eenige handeling een worden op~enomen, met uitzondering van die, 
besluit der aandeelhouders of · leden vereischt, bedoeld biJ artikel 23, tweede en vierde lid, 
dan kan, bij weigering om het besluit te nemen, worden mede opgegeven ter inschrijving in het 
het besluit worden genomen door den rechter- handelsregister. Alie aankondigingen in de 
commissaris. N e.ilerlan,:kche Staatscourant en in de officieele 

25. De rechtbank is steeds bevoegd een nieuwsbladen in de kolonien ingevolge deze 
antler barer leden als rechter-commissaris aan wet geschieden kosteloos. 
te wijzen in de plaats van den eerder aange- 31. De kosten der commissie, bedoeld bij 
wezene. 

1 
artikel 16, tweede lid, komen ten laste van de 

26. De rechtbank is steeds bevoegd op maatschappij. De aan de leden en den voor
voordracht van den rechter-commissaris, na '1 zitter uit te keeren vergoedingen worden door 
verhoor, althans behoorlijke oproeping, van de rechtbank vastgesteld. 
de maatschappij en de commissie, bedoeld bij , 32. De bestuurder of commissaris der maa.t
artikel 16, tweede lid, de maatschappij in I schappij, die op eene oproeping als bedoeld bij 
staat van faillissement te verklaren bij een artikel 3, eerste lid, wederrechtelijk wegblijft, 
ter openbare terechtzitting uit te spreken I wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste 
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zes maanden of geldboete van ten hoogste 
duizend gulden. 

Het strafbare feit wordt beschouwd als eene 
overtreding. 

33. De bestuurder of commissaris der maat
schappij, die opzettelijk niet voldoet aan zijne 
verplichting de ingevolge artikel 3, eerste lid 
of artikel 5, tweede lid, gevorderde voorlichting 
te geven, of opzettelijk niet voldoet aan de 
verplichting, hem opgelegd bij artikel 2, tweede 
lid, wordt gestraft met gevangenisstraf van 
ten hoogste vier maanden. 

Het strafbare feit wordt beschouwd als een 
misdrijf. . 

34. Hij, die aan de verplichting, opgelegd 
bij artikel 3, tweede lid, tot de openlegging van 
boeken of J?escheiden niet voldoet, wordt ge
straft met hechtenis van t en hoogste zes maan
den of geldboete van ten.hoogste duizend gul
den. 

Het strafbare feit wordt beschouwd als eene 
overtr, ding. 

35. Voor de toepassing van de artikelen 
194, 342, 343 en 347 van het Wetboek van 
Strafrecht wordt de rechtstoestand, waarin 
eene maatschappij verkeert, zoolang te haren 
aanzien van kracht is eene verklaring als be
doeld bij artikel 2, met faillissement gelijk 
gesteld. 

Slot- en overgangsbepalingen. 
36. Deze wet is ook verbindende voor de 

kolonien ; zij treedt in werking op een door 
Ons te bepalen tijdstip. 

37. Indien eene levensverzekeringmaatschap
pij in staat van faillissement is verklaard in 
het Rijk in Europa na 2 Februari 1921, doch 
v66r het tijdstip van inwerkingtreding dezer 
wet, kan op verzoek der maatschappij of op 
vordering van het openbaar ministerie, na 
verhoor, althans behooriijke oproeping, van 
den curator of de curators in het faillissement, 
en van de commissie uit de schuldeischers, 
zoo die er is, door de arrondissements-recht
bank alsnog worden verklaard, onder gelijk
tijdige opheffing van het faillissement, dat de 
maatschappij verkeert in een toestand, welke, 
in het belang der gezamenlijke schuldeischers, 
bijzondere voorziening behoeft. De rechter
commissaris in het faillissement en het open
baar ministerie worden mede gehoord. De 
rechtbank geeft bij hare uitspraak, voor zoo
veel noodig, voorschriften tot regeling van de 
gevolgen der beeindiging van het faillissement. 

De bepalingen dezer wet zijn dan overigens 
van toepassing, met dien verstande dat het 
beroep, bedoeld bij • artikel 11, tweede lid, 
mede toekomt aan den curator of de cura
toren en de commissie uit de schuldeischers, 
zoo die er is. 

Indien eene levensvcrzekeringmaatschappij 
in staat van faillissement is verklaard door een 
kolonialen rechter na 2 Februari 1921, doch 
v66r het tijdstip van inwerkingtreding dezer 
wet, kan op verzoek der maatschappij of op 
vordering van het openbaar ministerie door 
de arrondissements-rechtbank alsnog worden 
verklaard, dat de maatschappij verkeert in 
een toestand, welke in het belang der gezameri
lijke schuldeischers bijzondere voorziening be
hoett. In dat geval heft de koloniale rechter, 
zoodra de in kracht van gewijsde gegane be
schikkini der rechtbank te zijner kennis is 

gekomen, het faillissement ambtshalve op en 
geeft daarbij , voor zooveel noodig, voorschrif
ten tot regeling van de gevolgen der beein
diging van het faillissement. Tegen z1Jne 
beschikking is geene hoogere voorziening toe-
gelaten. . 

38. Indien binnen twee weken na het tijd
stip van inwerkingtreding dezer wet een ver
zoek of vordering wordt ingediend, als bedoeld 
bij artikel 2 of het vorige artikel, kan, wa':1:Ilee_~ 
ten aanzien der betrnkken maatschapp1J b1J 
in kracht van gewijsde gegane uitspraak is 
verklaard, dat zij verkeert in een toestand, 
welke, in het belang der gezamenlijke schuld
eischers bijzondere voorziening behoefi, het
geen door de maatschappij, ter voldoening 
aan eene overeenkomst als in artikel 1 bedoeld, 
is betaald v66r de uitspraak, hiervoren bedoeld, 
doch na 2 Februari 1921, worden teruggevor 
derd tot een door den rechter-commissaris te 
bepalen bedrag. 

De rechter -commissaris houdt, bij de be
paling van het teru~ te betalen bedrag, rekening 
met hetgeen aan cten betrokkene zoude war
den uitgekeerd, indien zijne vordering opeisch
baar ware geworden eerst na de bij het vorige 
lid bedoelde uitspraak. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 29sten April 

1921. 
WILHELMINA. 

De Minister van Justitie, HEEMSKERK. 
De Minister van Binnenlandsche Zaken, 

CH. RUYS DE BEERENBR0U0K. 
De Minister van Kolonien, DE GRAAFF. 

(Uitgeg. 2 Mei 1921.) 

29 April 1921. WET, houdende aanvulling der 
bepalingen omtrent den in echtscheidings
zaken bevoegden rechter. S. 696. 

Bijl. Hand. 2• Kam!Jr 1920/1921, n°. 417, 1--6. 
Hand. id. 1920/1921, bladz. 1882. 
Hand. l • Kamer 1920/1921, bladz. 801, 818, 

849, 850. 
WIJ WILHELMINA, ENZ .. . doen te weten: 
Alzoo Wij in overwegincr genomen hebben, 

dat het wenschelijk is, de 'liepalingen omtrent 
den in echtscheidingszaken bevoegden rechter 
aan te vullen : 

Zoo is het ,dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. I. Artikel 262 van het Burgerlijk 

W etboek wordt gelezen : 
,,De vordering tot echtscheiding wordt in

gesteld bij de arrondissements-regtbank, bin
nen welker gebied de man op het oogenblik 
van de indiening van het in art. 816 Wetboek 
van Burgerlijke Rechtsvordering bedoelde 
verzoekschrift hoofdverblijf, of, bij gebreke 
daarvan, werkelijk verblijf had. 

Indien het betreft eene vordering tot echt
scheiding tusschen Nederlandsche partijen, 
dan wordt, indien de man op het oogenblik 
van de indiening van bovengemeld verzoek
schrift geen bekend hoofdverblijf of werkelijk 
verblijf binnen het Koningrijk had, de vor
dering ingesteld bij de arrondissements-regt
bank van de plaats, waar de vrouw op dat 
oogenblik werkelijk verblijf hb.d." 

Art. II. Artikel 266, lste lid, van het 
Burgerlijk Wetboek wordt vervangen door 
twee leden, luidende als volgt : 

,,In het geval van kwaadwillige verlating, 
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zoomede in het geval van eene verandering 
van hoofdverblijf of werkelijk verblijf, geschied 
nadat de grond voor echtscheiding is ont
staan, kan de eisch tot echtscheiding ook 
worden geda.an b\j den regter van het laatste 
gemeene hoofdverblijf of, bij gebreke da.arvan, 
van het la.atste gemeene werkelijk verblijf. 

De eisch tot echtscheiding, uit hoofde van 
kwaadwillige verlating kan atleen worden 
toegestaan, wanneer degene der echtgenooten, 
die de gemeene woonplaats, zonder wettige 
oorzaak, heeft verlaten, in zijne weigering 
volhardt om tot zijnen echtgenoot terug te 
keeren.'' 

Het tegenwoordige tweede lid wordt derde 
en het tegenwoordige derde lid wordt vierde 
lid. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 29sten April 

1921. 
WILHELMINA. 

De Minister van Justitie, HEEMSKERK. 
(Uitge.g. 6 Mei 1921.) 

29 April 1921. WET, houdende vaststelling 
van de koloniale huishoudelijke begrooting 
van Suriname voor het dienstjaar 1921. 
s. 697. 

Bij deze wet wordt de koloniale huishoude
lijke begrooting van Suriname voor het dienst• 
jaar 1921, voor zooveel de uitgaven betreft, 
vastgesteld zooals hierna verkor t volgt : 

Afd. 
Iste 

Ude 
lllde 
IVde 
Vde 

Vlde 
VIIde 

VIUste 
IXde 

Xde 
Xlde 

XIIde 
XIIIde 

XIVde 

Algemeen en gewestelijk 
bestuur • .. ..... f 

Rechts- en politiewezen . 
Sch utterij te Paramaribo. 
Geldelijk beheer . • • • • 
Opnemingsdienst . . • . 
lmmigratie en kolonisatie. 
Eeredienst, onderwijs en 

armenzorg . ; . . . . 
Landbouw ••..... 
Burgerlijke geneeskundige 

dienst •..••... 
Openbare werken • . • . 
Verkeer te water ••.. 
Brandweer ••••••. 
Pensioenen, wachtgelden 

en onderstanden, zoo
mede uitgaven voor de 
waarneming van tijde
lijk opengevaller. betrek
kingen, alsmede voor 
duurtebijslagcn of (en) 
nieuwe wedderegelingen 

Onvoorziene uitgaven . . 

220,830 
469,478 

5,285 
977,632 
46,876 

1,301,588 

811,544 
322,094 

599,025 
860,993 
453,665 

12,448 

1,991 ,600 
50,000 

Totaal • . • • • f 8,193,057 
Artt. 2 en 3 bandelen over af- en overscbrij

vingen van- en betaling uit de onvoorziene 
uttgaven. 

Bii art. 4 worden tot goedmaking van de 
uitgaven aangewezen: 

A. Directe en indirecte belastingen. 
B. Inkomsten van onderscheiden aard. 
C. Bedrag der uitgaven dat door leaning 

mag worden gedekt na aftrek van bet middel 
n•. 53, dat in mindering komt van deze uitgaven. 

D. Bijdrage uit 's Rijks schatkist tot aanvul
ling van de koloniale geldmiddelen. 

29 April 1921. Wet, houdende vaststelling 
van de koloniale huishoudelijke begrooting 
van Gur~ao voor het dienstjaar 1921. 
s. 698. 

Bij deze wet wordt de koloniale buishoude
lijke begrooting van Gm·afao voor bet dienst
jaar 1921, voor zoover de uitgaven betreft, 
vastgesteld zooals hierna verkort volgt : 

Afd. 
Iste 

Ude 
IIIde 
IVde 

Vde 

Vlde 
Vllde 

VUiste 
IXde 

Xde 

Algemeen en gewestelijk 
bestuur ••• . ••• • f 

Recbts- en politiewezeen • 
Schutterij .•.••.• 
Geldelijk beheer. . . . • 
Eeredienst, onderwijs en 

armenzorg •.• .• . 
Landbouw ...... . 
Openbare gezondheids-

dienst ••.• . • .• 
Openbare werken . . • • 
Pensioenen, wachtgelden, 

onderstanden, toelage, 
uitgaven voor de waarne
ming van tijdelijk open
gevallen betrekkingen, 
zoomede uitgaven voor 
verbetering van de be
zoldigingen en toelagen 
van ambteuaren en be-
ambten . ... . . 

Onvoorziene uitgaven . . 

210,887 
222,342 

463 
222,674 

447,732 
164,026 

280,394 
604,749 

468,462 
30,000 

Totaal . • • . . f 2,651,618 
Artt. 2 en 3 handelen ovflr af- en overschrij 

vingen van- en betaling uit de ouvoorziene 
uitgaven . 

.Hij art. 4 worden tot goedmaking van de 
uitgaven aangewezen : 

A. Belastingen. 
B. Inkomsten van ouderscbeiden aard. 

29JApril 1921. .,MISSIVE van den Minister van 
Binnenlandsche Zaken aan de Gedepu
teerde Staten betreffende uitvoering van 
art. 243g Gemeentewet . 

Ter wille van eene juiste uitvoering van 
art. 243g der Gemeentewet zijn de aanslagen 
in de gemeentelijke inkomstenbelasting -
voor zoover deze belasting, ingaande 1 Mei 
1921, geregeld zal zijn volgens de voorschriften 
van artt. 243c en volg. dier wet - naar gelang 
zij kunnen worden vastgesteld, ten kohier te 
brengen met de aanslagen in de Rijksinkom
stenbelasting. 

Ook uit een oogpunt van rehtebesparing, 
in verband met het verleenen van de voor
schotten, bedoeld in art. 243h, derde lid, der 
Gemeentewet, is het gewenscht naleving van 
art. 243g in dezen zin te bevorderen. ; .;.~ 

Het is intusschen duidelijk, dat dit doe! 
slechts te verwezenlijken is, wanneer in de 
ma.and Mei van het belastingjaar het ver
houdingscijfer c.q. het percentage van heffing 
van de gemeentelijke inkomstenbelasting vast
staat. Een praktijk, waarbij dat verhoudings
cijfer c.q. heffingspercentage wordt bepaald 
geruimen tijd na den aanvang van het belas
tingjaar, zou de gewenschte vlotte uitvoering 
van artt. 243g en h in den weg sta.an en zelfs 
onmogelijk kunnen maken. 

Ik heb de eer Uw College te verzoeken de 
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gemeentebesturen in Uwe provincie, wien het I opzichters, van wie krachtens de in dat lid 
aangaat, uitdrukkelijk op dit punt te wijzen opgenomen bepaling, bij hunne aanstelling 
en te bevorderen, dat de werkzaamheden, I een ~edeelte van den tijd, $edurende welke 
welke van het gemeentebestuur terzake van 

I 
zij btJ den Rijkswaterstaat ziJn werkzaam ge

de heffing van de gemeentelijke inkomsten• weest, niet als dienst bij den Rijkswaterstaat 
belasting worden gevorderd, zich aansluiten in aanmerking is gebracht, alsnog met den 
aan de taak, die aan de Rijksadministratie in I duur van die niet in aanmerking gebrachte 
de Gemeentewet is opaelegd. tijdelijke diensten worden verlcngd." 

Te dien einde is t ha;';.s zoo spoedig mogelijk 5. Het bepaalde in het 4de lid van dit 
en in het vervolg v66r of in de maand Mei het artikel zal slechts worden toegepast, indien 
verhoudingscijfer c.q. het te heffen percentage en voor zoover de betrokkenen op den datum, 
vast te stellen bij een raadsbesluit. Zoodanig waarop het 2de lid van dit artikel buiten wer
raadsbesluit is in den zin der Gemeentewet king zal worden gesteld een jaarwedde genieten 
een besluit tot heffing van plaatselijke belas- tot een lager bedrag dan de belooning, welke 
ting, dat, voor zoover het geen onderdeel zij volgens op <lien datum geldende regels 
vormt van de verordening op de heffing van genoten zouden hebben, indien zij buitenge
de belasting op het inkomen, slechts na verkre- woon-opzichter gebleven waren. 
gen Koninklijke goedkeuring de uitvoering II. bui ten werking te stellen het tweede lid 
kan erlangen, die de wet legt in handen van de van artikel 11 van het Koninklijk besluit van 
R ijksbelastingadministratie. Bij .de aanvrage den l 7den Juli 1920 (Staatsb/,ad n°. 612). 
der Koninklijke goedkeuring moet het raads• Onze Minister van Waterstaat is belast met 
besluit tot vaststelling van het verhoudings- de uitvoering van <lit besluit, hetwelk in het 
cijfer of het percentage van heffing, zoowel als Staatsb1.ad zal worden geplaatst en aan den 
de verordening regelende de gemeentelijke in• Raad van State in afschrift zal worden mede• 
komstenbelasting, voortaan in viervoud wor- gedceld . 
den overgelegd. 's-Gravenhage, den 30sten April 1921. 

Uw College gelieve voor een en antler zijne WILHELMINA. 
medewerking te verleenen. (W. v. D. B. A.) De Minister van Waterstaat, A. A. H. W . KoNIG. 

30 Apri l 1921. BESLUIT tot wijziging van het 
Koninklijk besluit van den l 7den Juli 
1920 (Staatsb1.ad n°. 612) tot vaststelling 
van de inrichting van den Rijkswater
staatsclienst, als bedoeld bij artikel 5, 
tweede lid, der wet van 10 November 1900 
(Staatsblad n°. 176), houdende algemeene 
regels omtrent h·et waterstaatsbestuur. 
s. 699. 

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

Wat erstaat van 2 Maart 1921, n°. 273, afdee• 
ling Watersta1tt T. ; 

Gezien artikel 5, tweede lid der wet van 10 
Novem ber 1900 (Staatsb1.ad n°. 176), houdende 
a lgemeene regels omtrent het waterstaatsbe
stu ur; 

Den Raad van State gehoord, advies van 
22 Maart 1921, n°. 35; 

Gelet op het nader rapport van Onzen 
Minister voornoemd van 29 April 1921, no. 251, 
afdeeling Watorstaat T.; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
I. te bepalen : 
a. dat in het eerste lid van artikel 2 het 

woord : ,,inspeoteurs-generaal" zal worden ver- · 
vangen door de woorden : ,,den inspecteur-gene• 
raal in algemeenen dienst". 

b. dat de tweede en derde regel ·van artikel 
7 zullen worden gelezen : 

,,ten minste drie inspecteurs-generaal ; 
,,ten hoogste twaalf hoofdingenieurs-direo• 

teuren ;'' 
c. dat het bestaande 4de lid van artikel 11 

van het Koninklijk besluit van den l 7den 
Juli 1920 (Staatsb1.ad n°. 612) zal worden het 
6de lid. 

d. dat na. het 3de lid van het sub o genoemd 
artikel zullen worden opgenomen twee nieuwe 
leden, luidende : 

,,4. Met ingang van den datum waarop 
het 2de lid van dit artikel buiten werking 
zal wo den gesteld, kan de diensttijd van de 

(Uitge,g 23 Mei 1921.) 

30 April 1921. M1ssrvE van den Minister van 
Binnenlandsche Zaken aan de Gedepu
teerde Staten betreffende den toestand 
van arrestantenlokalen. 

Onder verwijzing naar mijn nevenvermeld 
schrijven en naar aanleiding van een daartoe 
strekkend verzoek van mijn ambtgenoot van 
Justitie, heb ik de eer het volgende onder de 
aandacht van Uw College te brengen. 

In verband met de veelvuldig bestaande 
omstandigheid, dat door gemeenten met het 
oog op brandgevaar afgezien wordt van ver
warming van het arrestantenlokaal, heeh mijn 
voomoemde ambtgenoot de vraag gesteld of 
het mogelijk is de verwarming dier lokalen 
te doen geschieden door middel van een gas
kachel, welke zoodanig is ingebouwd, dat de 
arrestant de vlam niet kan bereiken. 

Ten slotte merkt de Minister van Justitie op, 
dat ten aanzien van vele gemeenten is gebleken, 
dat er geen afzonderlijke gelegenheid bestaat 
om mannen en vrouwen gescheiden op te 
sluiten . Hoewel het mogelijk is dat dit prac• 
tisch niet tot bezwaren aanleiding geeft, acht 
mijn voornoemde ambgen,oot het gewenscht, dat 
de hierbedoelde gemeentebesturen zekerheids
halve er op worden gewezen , dat ondersteld 
wordt, dat opsluiting van personen van beide 
sexen tegelijkertijd nog niet is voorgekomen 
en dat, mocht dit in de toekomst wel plaats 
hebben, er dan voor worde gewaakt, dat 
nimmer ongewenschte voorvallen in verband 
met voormelde omstandigheid plaats hebben 
terwijl, indien later mocht blijken, dat met 
Mme lokaliteit niet kan worden volstaan, on
verwijld de noodige maatregelen zullen worden 
getroffen. 

Naar aanleiding hiervan heh ik de eer Ute. 
verzoeken het vorenstaande namens mij onder 
de aandacht van de betrokken gemeente• 
besturen in Uwe provincie te willen brengen. 

(W. v. D. B. A.) 
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2 Mei 1921. WET, houdende herziening der I ,,Het loon van werklieden, die voor den werk-
Ongevallenwet 1901. S. 700. gever ook werkzaamheden of diensten verrich-

Bijl. Hand. 2• Kamer 1918/1919 n°. 469, 1- 4; t en, welke niet tot het verzekeringsplichtig 
1919/1920 n°. 87, 1-2; 1920/1921 n°. 58, 1- 12. bedrijf behooren, wordt, voorzoover het is 

Hand. id. 1920/1921, bkulz. 1696-1704, verdiend op dagen, waarop de werkman in de 
l 70fi-l 741. onderneming van zijn werkgever t evens in het 

Hand. 1 • Kamer 1920/1921, bkulz. 717,864,865. ver zekeringsplichtig bedrijf heeft gewerkt, voor 
Wu WILHELMINA, ENZ ... doen te weten: de t oepassing van deze wet l,leacht geheel in 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, het verzekeringsplichtig bednjf t e zijn ver-

dat verschillende w:ij zigingen en aanvullingen, diend." 
door de ervaring noodig gebleken, in de Onge· Art. VIII. In artikel 7 onder I, wordt de 
vallenwet 1901 behooren t e worden aange- punt achter de eerste alinea vervangen door 
bracht : eene ko= a , en worden aan die alinea t oege-

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. voegd de woorden: ,,doch door t en hoogste 
Art. I. In artikel 1 der Ongevallenwet 1901 313" . 

worden de woorden ,,na t e noemen" vervangen Aan het bepaalde onder II, lid 2, van artikel 
door het woord ,,verzekeringsplichtige" en de 7 der Ongevallenwet 1901 wordt een zin toe
woorden ,,de uitoefening van het bedrijf" door gevoegd, Iuidende : 
de woorden ,,hunne dienstbetrekking". ,,Over den tijd, waarin de getroffene ten 

Art . II. Artikel 2 der Ongevallenwet 1901 ~evolge van .werkstaking of uitsluiting in dit 
wordt gewijzigd als volgt : iaar niet gewerkt heeft, wordt het loon der 

In het eerste lid worden de woorden ,,bedrijf, gelijksoortige arbeiders over dien tijd gerekend 
genoemd of bedoeld in a rtikel 10" vervangen zooveel t e bedragen als, naar verhouding, 
door de woorden ,,ver zekeringsplichtig be- overeenkomt met het loon, hetwelk door 
drijf". hen gemiddeld is verdiend in de aan de staking 

H et tweede en het derde lid worden gelezen of uitsluiting voorafgaande dertien weken ." 
als volgt : H et bepaalde onder III van artikel 7 der 

,,Onder werkman verstaa t deze wet ieder, Ongevallenwet 1901 wordt gelezen als volgt: 
die in dienst van den werkgever in diens onder- ,,III. Bij algemeenen maatregel van bestuur 
neming in een verzekeringsplichtig bedrijf t egen kan : 
loon werkzaam is. Voor de toepassing van 1°. van het onder I en II van dit artikel 
dcze wet worden, hoewel zij geen loon ont- bepaalde worden afgeweken t en aanzien van 
vangen, als werklieden beschouwd : de werklieden of van een gedeelte der werk-

10. volontairs, leerlingen en dergelijke per- lieden in daarbij te noemen bedrijven, 
sonen, die in verband met hun opleiding nog I a. welke volgens hunnen aard slechts ge
geen loon ontvangen : durende een zekeren tijd van het jaar worden 

2°. personen beneden den leeftijd van 21 uitgeoefend; · 
jaren ; b. waarin bij het aangaan van arbeidsover -

30. personen, die wegens werkzaamheden in eenkomsten met werklieden gewoonlijk reke
dienst van den werkgever verricht, van derden ning wordt gehouden met hetgeen dezen, 
uitkeeringen in geld ontvangen. wegens werkzaamheden in dienst van den werk

Art . III. H et eerste lid van artikel 3 der gever verricht, van derden ontvangen ; 
Ongeva llenwet 1901 ver valt. c. waarin werklieden gewoonlijk hetzij bij 

Art . IV. Tusschen de artikelen 3 en 4 der tusschenpoozen, hetzij slechts weinige dagen 
Ongevallenwet 1901 wordt ingelascht een nieuw of gedeelten van dagen in het jaar, hetzij slechts 
artikel, luidende : een gedeelte van den dag werkzaam zijn ; 

,,Art. 3a. Indien een natuurlijk of rechts- d. waarin werklieden gewoonlijk gelijktijdig 
persoon door in zijn dienst zijnde personen bij of achtereenvolgens op een zelfden dag werk
algemeenen maatregel van bestuur t e noemen zaam zijn in ondernemingen van verschillende 
werkzaamheden doet verrichten, en die per- werkgevers, waarin een zelfde bedrijf of ver 
sonen ingevolge artikel 1 verzekerd zouden wante bedrijven, als in den algemeenen ma&t
zijn, indien die werkzaamheden in een onder- regel van bestuur genoemd, worden uitge
neming een zelfstandi~ bedrijf vormden, wordt oefend ; 
hij in de gevallen, b1j algemeenen maatregel 2°. worden bepaald, dat bedragen, welke 
van bestuur aan t e wijzen, voor de t oepassing · ingevolge de onder 1 °. bedoelde regelingen als 
dezer wet ten aanzien dier werkzaa:mheden dagloon worden beschouwd, bij de premie
geacht in een afzonderlijke onderneming een berekening als werkelijk verdiend loon zullen 
verzekeringsplichtig bednjf uit t e oefenen. worden aangemerkt." 

Zijn de personen, door wie de werkzaamheden, Art . I X . Artikel 8 der Ongevallenwet 1901 
in het eerste lid bedoeld, worden verricht, t er wordt gelezen als volgt: 
zake van die werkzaamheden krachtens een ,,H et dagloon van werklieden beneden 21 
andere ongevallenwet verzekerd, dan blijft dat jaren en het dagloon van werklieden, die 
lid buiten t oepassing. " genoemden leeftijd bebben bereikt doch in 

Art. V. Artikel 4 der Ongevallenwet 1901 verband met hun opleiding nog geen loon of 
vervalt. niet het loon van een volslagen werkman ont-

Art . VI. Aan het eerste lid van artikel 5 vangen , wordt gesteld : 
der Ongevallenwet 1901 wordt t oegevoegd de a. voor de vaststelling van het bedrag eener 
zin: ,,Voor tie berekening van loon volgens rente aan den getroffene op niet minder dan 
deze wet worden medegerekend ontvangsten het bedrag, waarop volgens de bepalingen van 
van derden, welke van invloed zijn op de vast- het voorgaande a rt ikel ·het dagloon van den 
stelling van het loon ." minst betaalden volslagen arbeider van het-

.Art. VIL Artikel 6 der Ongevallenwet 1901 zelfde geslacht , in hetzelfde vak of in het zelfde 
wordt gelezen als volgt : I bedrijf, zou worden vastgesteld ; 
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b. voor de vaststelling van het bedrag eener 
-voorloopig toegekende rente, van begrafenis
kosten en van ronten aan de nagelaten betrek
kingen van den getroffene op het onder a 
bedoelde bedrag, doch op niet meer dan een 
gulden vijftig cent, t enzij het dagloon, volgens 
de bepalingen van het voorgaande artikel 
onder I en II berekend, of krachtens den al
gemeenen maatregel van bestuur, bedoeld onder 
III van het voorgaande artikel, vastgesteld, 
meer dan een gulden vijftig cent bedraagt , 
in welk geval het · dagloon op het aldus bere
kende of vastgestelde bedrag wordt vastgesteld; 

c. voor de vaststelling van het bedrag 
eener tijdelijke uitkeering op hot loon, dat de 
getroffene in de kalenderweek, wa-arin het 
ongeval plaats vond, in de onderneming van 
zijn werkgever per dag verdiende." 

Art . X. In hoofdstuk I der Ongevallenwet 
1901 wordt na artikel 8 ingevoegd een nieuw 
artikel Sa, luidende : ,,Onder ,,Onze(n) Minister" 
-verstaat deze wet: ,,Onze(n) Minister, met de 
uitvoering van deze wet belast." 

Art. XI. De artikelen 10 en 11 der Onge
-vallenwet 1901 worden gele_zen als volgt: 
· ,,Art. 10. Verzekeringsplichtig zijn alle be
drijven, voor zoover zij niet bij deze wet van 
den verzekeringsplicht zijn vnjgesteld. 

Art. 11. Niet -verzekeringsplichtig zijn de, 
bedriJven van landbouw, veehouderij, tuin
bouw en boschbouw, het bedrijf van personen
of goederenvervoer met schepen, welke niet 
in den regel hetzij de rivieren en binnenwateren 
bevaren, hetzij van ee11e plaats hier te lande 
naar eene andere plaats bier te lande varen, 
en het visschersbedrijf, uitgeoefend buiten ri
-vieren en binnenwateren, als regel buiten het 
gezicht der NederJandsche kust." 

Art. XII. Artikel 12 der Ongevallenwet 
wordt gewijzigd als volgt : 

In het eerste lid worden de woorden : ,,die 
een in artikel 10, sub 6 bedoeld bedrijf uit
oefent", vervangen door de woorden : ,,die het 
bedrijf van personen- of goederenvervoer, niet 
vallende onder artikel 11, uitoefen t ,". 

In het tweede lid worden de woorden : ,,die 
het schippersbedrijf uitoefent met schepen, 
niet bedoeld in artikel 10, sub 6", vervangen 
doer de woorden : ,,die het bedrijf van perso
nen- of goederenvervoer uitoefent met schepen 
vallende onder artikel 11,'' en wordt in plaats 
van ,,geacht het bedrijf van laden, lossen, 
stapelen, wegen, meten, vervoeren of weg
bergen van goederen uit te oefenen" gelezen 
,,geacht een verzekeringsplichtig bedrijf uit 
t e oefenen". 

Art. XIII. De Hoofdstukken III en IV der 
Ongevallenwet 1901 vervallen. 

Art. XIV. Artikel 19 der Ongevallenwet 
1901 wordt gelezen als volgt: 

,,De bank verleent den verzekerde, wien 
een ongeval overkomt in verband met zijn 
dienstbetrekking, als schadeloosstelling genees
en heelkundige behandeling of vergoeding 
daarvoor volgens regelen, bij algemeenen maat
regel van b€stuur te stellen. 

Onder geneeskundige hehandeling is begrepen 
het verstrekken van kunstmidd Ien, voorko
mende op de door Onzen Minister vast te 
stellen lijst, welke noodig zijn voor het herstel, 
het behoud of de bevordering van de geschikt
heid tot werken, voor zoover die geschiktb eid 

1921. 

ten gevolge van het ongeval is verminderd, 
beneve~s onderricht in het gebruik dier kunst
middelen." 

Art. XV. In bet laatste lid van artikel 20, 
in het tweede lid van artikel 21, in het eerste 
lid van artikel 24 en in artikel 47bis der Onge
vallenwet 1901 vervallen de woorden: ,,en 
algemeen erkende Christelijke feestdagen ". 

Art. XVI. Tusschen artikel 21 en artikel 22 
der Ongevallenwet 1901 wordt ingelascht: 

,,Art. 21a. Is de verzekerde tengevolge van 
het ongeval in een althans voorloopig blijvenden 
t oestand van hulpbehoevendheid, die geregeld 
oppassing en verzorging noodig maakt , dan 
wordt de rente, indien zij met het oog op de 
omstandigheden, waarin de verzekerde ver
keert, niet voldoende is voor <liens onderhoud, 
voor den duur dier hulpbehoeve)ldheid tot 
ten hoogste honderd percent van zijn dagJoon. 
verhoogd.". 

Art. XVII. Artikel 22 der Ongevallenwet 
1901 wordt gelezen als volgt : 

,,Voor de toepassing van deze wet wordt 
een werkman geheel of gedeeltelijk ongeschikt 
geacht tot werken, indien hij gebeel of gedeel
telijk ongeschikt is geworden tot arbeid, die 
voor zijn krachten en bekwa.i,rnheid is berekend, 
en die met het oog op zijn opleiding en vroeger 
beroep hem in billijkheid kan worden opge
dragen t er plaatse waar hij arbeid verricht of 
bet laatst verricht heeft of op een naburige 
soortgelijke plaats. 

Bij de vaststelling van de ongeschiktheid tot 
arbeid wordt, zooveel doenlijk, rekening ge
houden met de door deze arbeidsongeschiktheid 
veroorzaakte verminderde gelegenheid tot het 
verkrijgen van arbeid als bedoeld in het vorige 
lid." 

Art. XVIII. Artikel 23 der Ongevallenwet 
1901 wordt gelezen als volgt: 

,,Indien de verzekerde ten lj:evolge van een 
ongeval, hem in verband met zijn dienstbetrek
king overkomen, overlijdt , keert de bank de 
navolgende schadelooosstellingen uit: 

1 °. voor begrafeniskost en : 
a. indien de begrafenis is bekostigd door 

een of meer der nagelaten betrekkingen van 
den overledene, die aanspraak op een rente 
hebben, dert igmaal het dagloon van den 
overledene ; 

b. indien de begrafenis door andere dan door 
onder a bedoelde personen is bekostigd, de 
kosten der begrafenis, <loch niet meer dan 
dertigmaal het dagloon van den overled~ne ; 

2°. een rente aan de nagelaten ·betrekkingen 
van den overledene, t e rekenen van den dag 
na dien van het overlijden; 

Het bepaalde in het laatste liq van artikel 
21 is van toepR ssing." 

Art. XIX. Tusschen artikd 23 ejl artikel 
24 <l E'r Ongevallenwet 1901 wordt ingelascht: 

,,Art. 23a. Indien in het geval, bij het vorige 
artikel voorzien., de verzekerde, toen het onge
val hem trof, in het genot was van een re}lte ter 
zake van vroeger hem overkomen ongevallen, 
wordt het dagloon, waarnaar de in het vorige 
artikel bedoelde schadeloosstellingen moeten 
worden berekend, indien dit ireringer is dan 
dat, waarnaar vorenbedoelde rente is berekend, 
vermeerderd met het bedrag dier rente per 
<lag, tot ten hoogste bet bedrag van het dag
loon, waarnaar deze is berekend. 

28 
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In geval van een derde of verder ongeval 
wordt het vorige lid analoog toegepast ." 

Art. XX. In den aanhef van artikel 24 
der Ongevallenwet 1901 worden de woorden 
,,in het vorig artikel" vervangen door de 
woorden ,,in artikel 23" en voorts worden 
sub e ·en g tusschen de woorden ,,tot" en ,,den 
dood" ingevoe~d de woordell' ,,een bepaald 
aangewezen datum of". 

Art. XXI. Tusschen artikel 27 en artikel 
28 der Ongevallenwet 1901 wordt ingelascht: 

,,Art. 27a. Indien het bestuur der bank 
van oordeel is, dat de arbeidsgeschiktheid van 
een getroffene, aan wien voorloopig of blijvend 
een _re_nte is toegekend, door middel van eene 
ople1dmg kan worden verhoogd, is het bevoegd 
den getroffene op <liens verzoek of op verzoek 
van zijn wettelijken vertegenwoordiger zoo
danige opleiding voor rekening van de bank 
te geven. Bij algemeenen maatregel van 
bestuur worden omtrent de verleening dezer 
opleiding de noodige regelen gegeven. 

Een ongeval, den getroffene overkomen in 
verband met de in het vcirig lid bedoelde op
leiding, geldt voor de t oepassing van deze 
wet als uitvloeisel van het ongeval, in verband 
met welks gevolgen de opleiding wordt gegeven. 

Voor een getroffene, die een in het eerste 
lid bedoelde opleiding ontvangt in een verze
keringsplichtige onderneming, is door den 
werkgever geen premie verschuldigd." 

Art. XXII. In het tweede lid van artikel 
28 der Ongevallenwet 1901 vervallen de woor
den ,,en de rente, waaro:r, hij ingevolge artikel 
21 zou aanspraak hebben' en wordt de komma 
achter ,,heoben" geschrapt. 

Art. XXIlI. Artikel 29 der Ongevallen
wet 1901 wordt gelezen als volgt: 

,,Het bestuur der bank is bevoegd, zoo dik
wijls als het zulks noodig oordeelt, den door 
een ongeval getroffene op te roepen of te doen 
oproepen, alsmede hem ter pla.atse, door of 
vanwege het bestuur te bepalen, te ondervragen 
of te doen ondervragen en door een of meer 
deskundigen, door het bestuur daartoe aan
gewezen, t e doen onderzoeken. De medische 
adviseur en de controleerend-geneeskundigen 
der bank zijn bevoegd, ook zonder opdracht 
van het bestuur, een getroffene op te roepen, 
t e ondervragen en te onderzoeken. 

Indien een getroffene na tijdig opgeroepen 
te zijn niet verschijnt of indien een getroffene 
weigert, hetzij de door of van wege het bestuur, 
door den medischen adviseur of den controlee
rend-geneeskundige gestelde vragen te beant
woorden, hetzij zich door de(n) door het bestuur 
aangewezen deskundige of deskundigen of door 
den medischen adviseur of den controleerend
geneeskundige te laten onderzoeken, hetzij 
te voldoen aan den last van het bestuur om 
ter observatie zich t e doen opnemen of te ver
blijven in een door het bestuur aangewezen 
inrichting, beslist h et bestuur, na getroffene 
in de gelegenheid te hebben gesteld tot monde
ling of schriftelijk verhoor door of vanwege 
het bestuur, indien voor het niet-voldoen aan 
de oproeping of voor weigering van den getrof
fene geen deugdelijke grond aanwezig is, dat 
h et recht op eenige schadeloosstelling ingevolge 
deze wet verloren is gegaan, te rekenen van 
den dag, waarop hij t er voldoening aan de 
oproeping had moeten verschijnen, de gestelde 
vragen had moeten bea.ntwoorden, zich had 

I moeten laten onderzoeken, doen opnemen of 
de inrichting verliet. 

Indien de getroffene of, indien hij een wette
lijken vertegenwoordiger heeft, zijn wettelijke 
vertegenwoordiger bezwaren van geneeskun
digen aard heeft t egen de voorschriften, welke· 
de door het bestuur der ba,nk aangewezen 
geneeskundige of geneeskundigen of de medische 
adviseur of controleerend-geneeskundige in het 
belang eener goede behandeling of genezing 
noodzakelijk achten, zal het bestuur der bank 
een nieuw onderzoek door drie andere genees
kundigen gelasten. 

De getroffene of diens wett elijke vertegen
woordiger heeft in het geval, bedoeld in het 
vorige lid, het recht aan het bestuur, den. 
medischen adviseur of een controleerend genees
kundige den naam van een geneeskundige op
te geven, die alsdan met de ovorige genees
kundigen door het bestuur wordt aangewezen. 
Blijft de getroffene of diens wettelij ke verte
genwoordiger, nadat hem door het b ?-stuur een 
termij n is gesteld, binnen welken b ij den naam 
van een geneeskundige moetopgeven, ingebreke 
die ops.ave te doen., of heeft de getroffene of <liens 
wettehjke vertegenwoordiegr bericht, dat hij 
geen geneeskundige zal aanwijzen, of wei~ert. 
de door den getroffene of <liens wettelij ken. 
vertegenwoordiger aangewezen geneeskundige 
aan het onderzoek dee! te nemen, dan wijst. 
het bestuur, in het laatste geval zoo mogclijk 
in overleg met den getroffene of diens wette
lijken vertegenwoordiger, een anderen genees
kundige aan. 

Verklaren de geneeskundigen of de meerder
heid hunner de bezwaren van den getroffene 
of van diens wettelijken vertegenwoordiger 
ongegrond en blijft de getroffene weigeren of 
in gebreke de voorschriften, waartegen hij of 
zijn wettelijke vertegenwoordiger bezwaar had, 
op te volgen, dan is het bestuur der bank, nadat 
de getroffene of diens wettelijke vertegenwoor
diger door of van wege het bestuur gehoord of 
vruchteloos opgeroepen is, bevoegd te ver
klaren, dat van den dag van de uitspraak der 
laatstbedoelde genees1."1mdigen af het recht 
op een geldelijke uitkeering, die aan den getrof
fene of diens nagelaten betrekkingen ingevolge 
deze wet zou toekomcn, geheel of voor een ge
deelte is verloren gegaan en de genees- en heelkun
dige behandeling van den getroffene t e staken. 

Indien de getroffene of zijn wettelij ke verte
genwoordiger t egen de voorschriften, welke· 
de door het bestuur der bank aangewezen 
geneeskundigen in het belang eener goede be
handeling of genezing noodzakelijk achten, 
andere bezwaren dan van geneeskundigen aard 
h eeft, wordt een onderzoek omtrent die bezwa
ren ingesteld door het bestuur van den Raad 
van Arbeid, aan t e wijzen door het bestuur 
der bank. Verklaart het bestuur van <lien 
Raad van Arbeid de bezwaren van den getrof
fene of diens wettelijken vertegenwoordiger 
ongegrond en blijft de getroffene weigeren of 
in gebreke de voorschriften, waartegen hij of 
zijn wettelijke vertegenwoordiger bezwaar had, 
op te volgen, dan is het bestuur der bank, 
nadat de getroffene of diens wettelijke verte
genwoordiger door of van wege het bestuur 
gehoord of vruchteloos opgeroepen is, bevoegd 
t e verklaren, dat van den dag van de uitspraak 
der commissie af, het recht op een geldelijke 

' uitkeering, die a.an den getroffenc of dien& 
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nagelaten betrekkingen ingevolge deze wet 
zou toekomen, geheel of voor een gedeelte 
i s verloren gegaan en de gevees- en heelkundige 
behandeling van den getroffene t e staken_ 

De beslissing omtrent de vraag, van welken 
aard de bezwaren van den getroffene of diens 
wettelijken vertegenwoordiger zijn, berust uit 
sluitend biJ het oestuur der bank. 

Getroffenen en, indien hun toestand geleide 
noodig maakt, mede hunne geleiders, die zich 
verplaatsen moeten, omdat de getroffenen aan 
een oproeping, ingevolge de bepalingen van 
dit artikel gedaan, moeten voldoen of genees
kundig onderzocht of behandeld moeten wor
den, ontvangen vergoeding voor reiskosten en 
tijdverlies naar den maatstaf van het tarief 
van getuigen, in artikel 64, onder b, bedoeld ; 
tijdverlies wordt niet vergoed, indien een tijde
lijke uitkeering of een rente naar algeheele 
ongeschiktheid wordt uitgekeerd. 

Voor de t oepassing van dit artikel kan aan 
de in het voorgaande lid bedoelde personen in 
gevallen , bij algemeenen maatregel van bestuur 
aan t e wijzen, vergoeding voor verblijfkosten 
worden toegekend." 

Art . XXIV. Artikel 30 der Ongevallenwet 
1901 wordt gelezen a ls volgt: 

,,Hij, die is veroordeeld t ot gevangenisstraf 
van drie maanden, t ot hechtenis van drie 
maanden, tot plaat sing in een tuchtschool 
voor drie maanden, t ot plaatsing in een Rijks
werkinrichting, of tot eenige zwaardere straf, 
mist gedurende den tijd, dat hij zijne straf 
ondergaat of zich door de vlucht aan de t en
uitvoerlegging van het vonnis onttrekt, het 
genot van rente ingevolge deze wet. 

Eveneens mist het genot van de in het 
eerste lid bedoelde rente de minderjarige, die 
t er beschikking van de Re$eering is gesteld, 
gedurende den tijd, dat hiJ in een Rijksop
voedingsgesticht is geplaatst of zich door de 
vlucht aan de t en uitvoerlegging van het bevel 
tot zoodanige plaatsing onttrekt. . 

Onze Minister is bevoegd, daartoe t ermen 
vindende, over de rente, wa-arop voor een ver
oordeelde, ingevolge het in het eerste lid be
paalde, of voor een minderja rige, bedoeld in 
het voorgaande lid, het recht mocht zijn ver
loren gegaan, t e beschikken t en behoeve van 
de personen, die ingevolge deze wet recht op 
rente zouden gehad hebben, indien het on~evaI, 
waardoor de veroordeelde of de minderJarige 
getroffen is geworden, den dood van dezen 
t en gevolge had gehad. 

Onze Minister is t evens bevoegd om, voor 
zoover van de bevoegdheid, in het vorige lid 
bedoeld, geen gebruik is gemaakt, hem, die 
uit de gevangenis, werkinrichting, t uchtschool 
of het Rijksopvoedingsgesticht is ontslagen, 
in het genot t e stellen van de in het eerste lid 
bedoelde rente tot een bedrag, dat de rente over 
een jaar niet t e boven gaat, of de rente t ot dat 
bedrag te zijnen behoeve te doen aanwenden." 

Art. XXV. Het opschrift van Hoofdstuk 
VI wordt gelezen als volgt : 

,,Van de vaststelling van den verzekerings
plicht, de indeeling in $evarenklassen en de 
t oewijzing van gevarenciJfers." 

Art. XXVI. In het eerste lid · van artikel 
31 der On$evallenwet 1901 wordt in plii.ats van: 
,,De bedriJven, in artikel 10 bedoeld," gelezen : 
,,De verzekeringsplichtige bedrijven." 

Het laatste lid van dat artikel vervalt . 
Artikel XXVII. Artikel 35 der Ongevallen

wet 1901 wordt gewijzigd als volgt: 
De woorden : ,,De werkgever en de in zijnen 

dienst zijnde personen" warden vervangen door 
de woorden : ,,De werkgever en degene, die 
werkgever isgeweest, alsmede de in zijnen dienst 
zijnde of geweest zijnde P.Brsonen" _ 

Na het woord ,,schrifteliJk" warden ingevoegd 
de woorden : ,,binnen den door dat bestuur ge
stelden t ermijn". 

Art. XXVIII. In artikel 36 der Ongevallen
wet 1901 warden de woorden ,,bij te adviseeren 
dienstbrief" vervangen door het woord ,,schrif
t elijk". 

Art. XXIX. Artikel 37 der Ongevallen
wet 1901 wordt gewijzigd als volgt: 

Het eerste lid wordt gelezen als volgt : 
,,Indien het bestuur der bank van oordeel 

is, da t een onderneming verzekeringsplichtig 
is, geeft het daarvan schriftelijk kennis aan 
den werkgever, met mededeeling van de geva
renklasse, waarin de onderneming is ingedeeld 
en het gevarencijfer, dat da!raan is toege
wezen, alsmede de gronden, waarop de beslissing 
berust. Bij de kennisgeving wordt gevoegd 
het tarief, bedoeld in artikel 42, of daarvan 
mededeeling gedaan." 

A.an het derde lid wordt eene zinsnede toa
gevoegd, luidende : ,,Door Ons kan bij het 
verleenen Onzer machtiging een datum worden 
bepaald, van welken af de machtiging geacht 
wordt te zijn ingegaan." 

Art. XXX. De aanhef van het eerste lid 
van artikel 38 der Ongevallenwet 1901 wordt 
gelezen als volgt : 

,,De werkgever is verplicht binnen veertien 
dagen schriftelijk aan het bestuur der bank 
kennis t e geven". 

In het vijfde lid wordt in plaats van ,,bij 
te adviseeren dienstbrief" gelezen schriftelijk". 

Art . XXXI. Tusschen artikel 38 en artikel 
39 der Ongevallenwet 1901 wordt ingelascht: 

,,Art. 38a. Het bestuur der bank is t e 
allen tijde bevoegd, in afwijking van een vroe
gere beslissing, een beslissing te nemen, wa-arbij 
een onderneming verzekeringsplichtig of niet
verzekeringsplichtig wordt verklaard, of waarbij 
de indeeling van een onderneming, waarin geen 
verandering heeft plaats gehad, of het daar
aan t oegewezen gevarencijfer gewijzigd wordt. 

Eveneens heeft ·een werkgever t e alien tijde 
het recht van het bestuur der bank een beslis
sing als in het vorige lid bedoeld te verzoeken. 

De voorgaande twee leden zijn van toepassing, 
onverschillig of de vroegere beslissing door 
het bestuur der bank dan we! in beroep is 
gegeven. 

Een beslissing, als bedoeld in het eerste en 
het tweede lid, wordt den werkgever schrifte
lijk medegedeeld." 

Art. XXXII. Artikel 39 der Ongevallen 
wet 1901 vervalt. 

Art. XXXIII. In het derde lid van artikel 
40 der Ongevallenwet 1901 wordt in plaats 
van ?,bij .. t ~, adviseeren dienstbrief" gelezen 
,,schrifteliJk . 

A.an het artikel wordt een nieuw lid t oege
voegd, luidende : 

,,Het bepaalde in artikel 38a t en aanzien 
van beslissmgen omtrent verzekeringsplicht en 
indeeling is van toepassing t en aanzien van 

28• 
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de beslissingen omtrent staking van bedrijf." 
Art . XXXIV. In het eerste en het tweede 

lid van artikel 42 der Ongevallenwet 1901 wor
den de woorden ,, , der administratiekosten 
ender t erugbeta ling van het voorschot , bedoeld 
in artikel 93." vervangen door de woorden : 
,,en der administratiekosten". 

Het laatste lid van <lit artikel wordt ver
vangen door de volgende twee leden : 

,,Door de bank wordt een reserve gevormd 
tot ten hoogste een bedrag van een millioen 
gulden. 

Indien uit een wet enschappelijke balans der 
bank blijkt, dat haar middelen haar verplich
tingen, daaronder begrepen het in het voor
gaande lid bedoelde reservefonds, overtreffen , 
kan t en aanzien van de werkgevers der onder
nemingen, welke reeds voor risico der bank 
verzekerd waren op het tijdstip, waarop die 
balans betrekking heefi en van hen, die later 
met of in plaats van die werkgevers in dezelfde 
onderneming als werkgevers mochten optreden, 
het tarief, bedoeld in het eerste lid, $edurende 
een door Ons vast te stellen aantal iaren met 
een door Ons vast te stellen percentage worden 
verlaagd. Eene verlaging van het t arief, als 
in de voorgaande zinsnede bedoeld, kan te 
alien t ijde door Ons worden ingetrokken." 

Art . XXXV. Artikel 43 der Ongevallen
wet 1901 wordt gelezen als volgt: 

,,Indien de werkgever gedurende het in 
artikel 42 bedoelde tijdvak of gedurende een 
gedeelt e van dat tijdvak heefi in dienst gehad 
een werkman, t en aanzien van wien krachtens 
artikel 7 I II, onder 2, is bepaald, dat het be
drag, hetwelk ingevolge de onder 1 van dat 
onderdeel van artikel 7 bedoelde regeling als 
zijn dagloon zal worden beschouwd, bij de 
premie berekening als werkdijk verdiend loon 
zal worden aangemerkt, wordt die werkrnan, 
voor zoover het volgende lid niet van toepassing 
is, geacht op elken <lag, waarop hij in dit vaktijd 
of in dat gedeelt e van het tijdvak bij den werk
gever heeft gewerkt, te hebben verdiend het 
hiervorenbedoeld bedrag. 

Heeft de werkgever gedurande het in artikel 
42 bedoelde tijdvak of gedurende een gedeelte 
van• dat tijdvak in dienst gehad een werkman 
als bedoeld in artikel 8, die op de dagen, waarop 
h~j in dat tijdvak of in dat gedeelte van het 
t ijdvak bij den werkgever heeft gewerkt, ge
middeld minder dan een gulden vijftig cent 
heeft verdiend , dan wordt die werkman geacht 
op elken dag, waarop hij in dat tijdvak of in 
dat gedeelte van het tijdvak bij den werkgever 
heefi gewerkt, te hebben verdiend een gulden 
vijftig cent of zooveel minder als voor de groep 
werklieden, waartoe hij behoort, door Ons 
mocht worden bepaald." 

Art. XXXVI. Het laatste lid van artikel 
45 der Ongevallenwet 1901 wordt gelezen als 
volgt : 

,,De werkgever is verplicht de loonlijst of 
het stuk, hetwelk hij ingevolge de bepalingen 
van een algemeenen maatregel van b estuur, 
a ls bedoeld in het vorige lid, verplicht is 1le 
houden in plaats van de loonlijst, binnen den 
termijn, door Onzen Minister te bepalen, tegen 
bewij s van ontvangst in t e leveren ten kantore 
der posterijen, binnen welks kring hij zijn 
woonplaats heeft, t er verzending naar de door 
Onzen Minister te bepalen plaats. De werk-

gever is mede verplicht op de daartoe gedane 
vordering de loonlijst of het in de vorige zin
snede bedoelde stuk t egen bewijs van ontvangst 
af te staan aan een der ambtenaren, genoemd 
of bedoeld in het eerste lid van artikel 104. 
Ingeval van samenloop van de verplichtingen, 
in <lit lid bedoeld, heefi de laatst bedoelde 
den voorrang" . 

Art. XXXVII. In artikel 46 der Ongeval
lenwet 1901 worden in het eerste lid onder c 
tusschen ,,formulier" en ,,der" ingevoegd de 
woorden : ,,of de formulieren." 

Art. XXXVIII. Tusschen artikel 46 en 
artikel 47 der Ongevallenwet 1901 wordt 
ingelascht : 

,,Art. 46a. Wordt een onderneming, in 
afwijking van een vroegere beslissing, waar
tegen niet meer opgekomen kan worden, ver
zekeringsplichtig verklaard, dan is premie 
verschuldigd van af den dag, waarop de onder
neming verzekeringsplichtig is verklaard. 

Wordt een onderneming, in afwiJking van 
een vroegere beslissing, waartegen niet meer 
opgekomen kan worden, niet-verzekeringsplich
tig verklaard, dan is premie verschuldigd 
tot den dag van ontvangst van den brief waar
bij de werkgever heefi verzocht de onderne
ming niet-verzekeringsplichtig te verklaren, 
of, is zoodanig verzoek niet gedaan, tot den dag, 
waarop de onderneming niet -verzekerings
plichtig is verklaard. 

W ordt het gevarencijfer aan een onderneming 
of aan een bedrijf toegewezen, verhoogd of 
verlaagd op grond van ei:n verandering in 
de onderneming of in het bedrijf, welke van 
invloed was op het gevaar, dat de onderneming 
of het bedrij f voor de verzekering oplevert , 
of op grond van eene verandering in de indee
ling van de onderneming of van het bedrijf 
krachtens een wijziging in den algemeenen 
maatregel van bestuur, bedoeld bij. het eerste 
lid van artikel 31, of bij Koninklijk besluit, 
als bedoeld bij artikel 37, de1·de lid, dan is 
de hoogere of de lagere premie verschuldigd 
over den tijd, aanvangende met den dag, 
waarop de verandering plaats had, onderschei
denlijk aanvangende met den dag, waarop 
de wijziging in den vorenbedoelden algemeenen 
rnaatregel van bestuur of het vorenbedoeld 
Koninklijk besluit is ingegaan. Echter heeft 
geene bijvordering of terugbetaling van premie 
plaats over een tijdvak, dat meer dan twee 
iaren voorafgaat aan den dag der nieuwe 
inde ling. Heeft de verhooging of de verla 
ging van het gevarencijfer op een anderen grond 
plaats gehad, dan is de hoogere of de lagere 
premie versohuldigd over den tijd, aanvangende 
met den dag, waarop het gevarencijfer verhoogd 
of verlaagd is, of, heeft de werkgever verzocht 
het gevarencijfer t e verlagen, over den t ijd , 
aanvangende met den dag, waarop het verzoek 
is gedaan. 

Wegens een ongeval, in een onderneming 
voorgevallen in een tijdvak, waarover premie 
verschuldigd is aan de bank over de loonen 
in de onderneming verdiend, wordt niet, op 
grond dat het bedrijf waarin die loonen zijn 
verdiend niet verzekeringsplichtig was, schade
loosstell~:i~rthouden." 

Art. X. Artikel 47 der Ongevallen-
wet 1901 wordt gewijzigd als volgt : 

In het eerste lid wordt in plaats van ,,Bin-
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nen vijftien dagen" gelezen: ,,Binnen den door 
Onzen Minister t e bepalen t ermijn". 

In het vicrde lid wordt in plaats van ,,Uiter 
lijk op den vijftienden dag na den vervaldag" 
gelezen ,,Uiterlijk op den laatsten dag van 
den ingevolge bet eerste lid door Onzen 
Minister bepaalden termijn", en vervallen de 
woorden : ,,onder bijvoeging der in het vorige 
artikel sub b en c vermelde en door hem in
gevulde stukken". 

Tusscben bet vierde en bet vijfde lid van 
het artikel wordt een nieuw lid ingevoegd, 
luidende : 

,,Door Onzen Minister kan t en aanzien van 
bepaalde groepen van werkgevers worden 
bepaald, dat op andere dan de in het derde 
en vierde lid genoemde wijze van de betaling 
der premieblij k zal worden gegeven." 
, Art. XL. De aanhef van artikel 48 der 
Ongevallenwet 1901 wordt gelezen als volgt: 

,,Het bestuur der bank stelt, nadat overeen
komstig het bepaalde bij artikel 4 7 van de 
beta ling is gebleken." 

In den tweeden zin van het eerste lid van 
dat artikel wordt in plaats van ,,bij t e adviseeren 
dienstbrief" gelezen ,,schriftelijk". 

In het tweede lid van da t artikel wordt 
in plaats van ,,binnen vijftien dagen na de 
dagteekening van het bewijs van adviseering 
van den in het eerste lid van dit artikel bedoel
den dienstbrief" gelezen ,,binnen een en twintig 
dagen na de dagteekening van den in het eerste 
lid bedoelden dienstbrief". 

Art. XLI. In het eerste lid van artikel 49 
der Ongevallenwet 1901 wordt in plaats van 
,,binnen vijftien dagen na de dagteekening 
van het bewij s van adviseering van a en dienst
brief" gelezen ,,binnen een en twintig dagen 
na de dagteekening van den dienst brief". 

In het laatste lid van artikel 49 der Ongeval
lenwet 1901 worden de woorden ,,vijf jaren" 
vervangen door de woorden ,,twee jaren", 
t erwijl het woord ,,ingevorderd" wordt vervan
gen door ,,vastgesteld". 

Art. XLII. Artikel 50 der Ongevallenwet 
1901 wordt gewijzigd als volgt : 

In het eerste lid wordt in plaat s van ,,bij 
t e adviseeren dienstbrief" gelezen ,,schriftelijk" . 
Aan dat lid wordt een nieuwe zin t oegevoegd, 
luidende : 

,,Het laatste lid van artikel 49 is van toe
passing." 

In het tweede lid wordt de aanhef tot : 
,,minder dan het verschuldigde", gelezen : 
,,Indien na de in artikel 48, eerste lid , pedoelde 
vaststelling is gebleken, dat door den werk
gever"; wordt in plaats van ,,drie percent" 
gelezen ,,vijf percent", in plaats van ,,bij t e 
adviseeren dienstbrief" gefezen ,,schriftelijk" 
en in plaat s van ,,binnen vijftien dagen na de 
dagteekening van het bewijs van adviseering" 
gelezen ,,binnen een en twintig dagen na de 
dagteekening". 

Tusschen het derde en het vierde lid worden 
ingevoe&d twee nieuwe leden, luidende : 

,,De b1jvordering van premie, als bedoeldin de 
beide vorige leden, heeft niet plaats indien na 
den dag van de vaststelling der verschuldigde 
premie meer dan twee jaren zijn verloopen. 

Rekenfouten t en nadeele of t en voordeele 
van den werkgever worden niet hersteld, indien 
na den dag der premievaststelling, waarb1J 

de £out is begaan, meer dan twee jaren zijn 
verloopen ; is herstel der £out door den werk
gever binnen dien t ermijn verzocht, dan heeft 
ook na het verstrijken daarvan herstel plaats". 

In het vierde lid wordt in plaats van ,,bij te 
adviseeren dienstbrief" gelezen ,,schriftelijk" 
en wordt in plaats van ,,binnen a cht dagen na 
de dagteekening van het bewiJs .van advisee
ring" gelezen ,,binnen ticn dagen na de dag
t eekening van den dienstbrief". 

Artikel XLIII. Aan artikel 50bis der Onge
vallenwet 1901 wordt een nieuw lid t oegevoegd, 
luidende : 

,,Verzet t egen de t enuitvoerlegging van de 
dwangbevelen kan niet gegrond zijn op de 
bewering, dat de beslissing, houdende vast
stelling der premie of de aanmaning tot beta 
ling, den werkgever niet hebben bercikt"-

Art . XLIV.· Artikel 51 der Ongevallenwet 
1901 wordt vervangen door het volgende 
artikel: 

,,Art . 51. Bij algemeenen maatregel van 
bestuur kunnen t en aanzien van ond9rnemingen, 
welke in den regel niet meer dan Mn werkman 
in dienst hebben, voor het opbrengen van de 
middelen t ot dekking der in den aanhef van 
art ikel 42 bedoelde kosten, regelen worden 
gegeven welke a.fwijken van die van dit Hoofd
stuk". 

Art . XLV. Artikel 52 der Ongevallenwet 
1901 wordt gewijzigd als volgt: 

De eerste negen woorden worden vervangen 
als volgt: 

,,De werkgever wordt , indien geen der geval
len, bedoeld in artikel 59, onder 1, aanwezig 
is, op zijn verzoek door het bestuur der bank". 

In het eerste lid wordt in plaat s van ,,bij 
aangeteekenden brief" gelezen ,,schriftelijk" 
en vervallen de woorden ,,bij t e adviseeren 
dienstbrief." 

Aan het tweede lid wordt de volgende 
zinsnede t oegevoegd : 

,,De zekerheid kan ook gedeeldelijk door 
pand, gedeeltelijk door hypotheek gesteld 
worden". 

Het vierde en bet vijfde lid worden vervangen 
door de volgende drie leden : 

,,In pand gegeven kunnen slechts worden 
gelden en fondsen. Het bestuur der bank 
neemt, behoudens het geval voorzien bij de 
volgende zinsnede, geen andere fondsen in 
pand dan die, welke voorkomen op de lijst, 
bedoeld in artikel 18, vijfde lid, van de wet 
op de Rijksverzekeringsbank (Staatsblad 1920, 
n°. 780), en t evens opgenomen zijn in de 
officieele noteering van de Vereeniging voor 
den Effectenhandel t e Amsterdam. Door 
en Onzen Minister van Financii'n Onzen 
Minist er van Financien kan, gehoord de 
commissie, bedoeld in het zevende lid 
van voornoemd artikel, het bestuur worden 
gemachtigd t ot het in pand nemen van door 
hen te noemen of aan t e duiden fondsen, niet 
voorkomende op de hiervoren bedoelde lijst. 
De machtiging kan t e alien tijde worden inge
trokken. In een pand aanwezi$e fondsen, 
welke niet meer voorkomen op de hj st, bedoeld 
in art ikel 18, vijfde lid, van de wet op de Rijks
verzekeringsbank (Staatsblad 1920, n°. 780) 
of waaromtrent de hiervoren bedoelde machti-

i ging is ingetrokken, moet en in de bij alge
' meenen maatregel van bestuur te bepalen 
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gevallen en binnen een bij dien algemeenen 
maatregel te stellen t ermijn door andere fond
sen worden vervangen, t en minste tot dezelfde 
waarde waarvoor de te verwisselen fondsen 
in het pand waren opgeno'men. 

Ruiling van het pand of van gedeelten 
daarvan, alsmede, voor zooveel betreft de 
zekerbeid, in het tweede lid bedoeld, vervanging 
van pand door hypotheek of omgekeerd, is 
toegelaten, naar de regelen, bij algemeenen 
maatregel van bestuur t e stellen. 

De interesten van een pand, als · becloeld 
in het tweede en derde lid, worden door het 
bestuur der bank aan dengene, die net heeft 
gegeven, overgemaakt of met hem verrekend. 
Voorzoover h et pand uit een geldsom bestaat, 
wordt deze door het voornoemd bestuur zoo 
spoedig mo~elijk op prolongatie uitgezet, en 
de op die w1jze gekweekte rente, na aftrek van 
de kosten, aan het uitzetten verbonden, over 
gemaakt aan of verrekend met den pandgever". 

Art. XLVI. Tusschen artikel 52 en a;tikel 
53 der Ongevallenwet 1901 wordt ingelascht: 

,,Art. 52a. Indien een verzoek, als bedoeld 
in het eerst e lid van artikel 52, geweigerd is 
of is toegestaan met ingang van een anderen 
dag dan dien, door den werkgever in zijn aan
vrage genoemd, deelt het bestuur der bank 
schriftelijk zijn beslissing mede aan den werk
gever en, indien het verzoek geweigerd is op 
grond, dat het ns1co niet kan worden over 
gedragen aan de naamlooze vennootschap of 
de vereeniging, welke het risico wenscht over 
te nemen, ook aan de betrokken naamlooze 
vennootschap of vereeniging. 

De werkgever en, in het geval voorzien bij 
de tweede helft van het eerste lid, ook het 
bestuur der naamlooze vennootschap of der 
vereeniging is bevoegd , binnen een maand 
na de dagteekening van den in het eerste lid 
bedoelden brief t egen de beslissing van het 
bestuur der bank een bezwaarschrift in t e 
dienen bij Onzen Minister, die zijn beslissing 
mededeelt aan het bestuur der bank, aan den 
werkgever en, betreft het een verzoek om toe
lating tot risico-overdracht, aan de betrokken 
naamlooze vennootschap of vereeniging". 

Art.· XL VII. H et eerste lid van artikel 53 der 
Ongevallenwet 1901 wordt gelezen als volgt: 

,,Op de onderneming van een werkgever, 
die is toegelaten tot het dragen van het in 
artikel 52 bedoelde risico of tot het overdragen 
van dat risico, zijn de bepalingen van artikel 
37 alleen van toepassing, voor zoover betreft 
den verzekeringsplicht dier onderneming, tenziJ 
tevens indeeling in eene gevarenklasse of 
toewijzing van een gevarencijfer noodig mocht 
zijn voor de berekening van de te stellen zeker
heid of van het aandeel in de administratie
kosten." 

Art. XLVIII. Artikel 54 der Ongevallen
wet 1901 wordt gewijzigd als volgt: 

In bet eerste lid onder 1°. vervallen de woor
den ,,en in de t erugbetaling van het voorschot 
bedocld in artikel 93". 

In het eerste lid onder 2°. worden tusschen 
,,bestaan" en ,,alsmede" ingevoegd de woorden: 
,,de kosten eener opleiding, als bedoeld bij 
artikel 27a". 

In het eerste lid onder 3°. wordt de komma 
achter ,,rente" vervangen door een komma 
punt en worden de achter de komma volgende 

woorden vervangen door de woorden ,,is 
de rente aan een getroffene toegekend, dan 
wordt haar contante waarde verhoogd met 
een toeslag tot een bedrag , waardoor gemid
deld worden gedekt de schadeloosstellingen, 
van de bet aling waarvan de werkgevers bij 
artikel 56 ontheven zijn". 

H et tweede lid vervalt. 
Aan het artikel wordt een nieuw lid toege

voegd, luidende : 
,,Indien de werkgever in de aanvrage om 

zelf het risico t e dragen heeft verklaard, dat 
hij ten aanzien van alle ongevallen, welke moch
ten overkomen aan werklieden voor zijn risico 
verzekerd, aan zijn verplichtin~en wenscht te 
voldoen volgens de · regelen biJ het volgende 
artikel gesteld, zijn de bepalingen van dat 
artikel en de daarmede verband houdende 
bepalingen op hem van toepassing. De be
paling van het eerste lid, onder 3°. van dat . 
artikel is echter niet van toepassing op den 
Staat of de provincie, die zelf het risico draagt". 

Art. XLIX. Artikel 55 der Ongevallenwet 
1901 wordt gewijzigd als volgt: 

In het eerste lid onder 1 ° vervallen de woor
den ,,en in de terugbetaling van het voorschot 
bedoeld in artikel 93". 

In het eerste lid onder 2°. worden tusschen 
de woorden ,,schadeloosstellingen" en ,,der" 
ingevoegd de woorden : ,, , de kosten eener 
opleiding, als bedoeld bij artikel 27a en het 
bedrag", en tusschen de woorden ,,25" en 
,,bedoelde" de woorden: ,,en in artikel 74a". 

In het eerste lid onder 3° worden de woor
den: ,,waarvan de waarde gelijk is aan de 
contante woarde der rente", vervangen door 
de woorden : ,,dat voldoende is tot dekking 
van de contante waarde der rente". 

H et tweede lid wordt vervangen door de 
volgende twee leden : 

,,De bepalingen van de laatste drie leden 
van artikel 52 zijn van toepassing. 

De c<intante waarde der renten, bedoeld 
in dit en in het voorgaande artikel, wordt, 
evenals de toeslag, bedoeld onder 3° van het 
eerste lid van het voorgaande artikel, berekend 
t egen een interest van 5 t en honderd 's jaars". 

Art. L. Artikel 56 der Ongevallenwet 1901 
wordt gelezen als volgt : 

,,De werkgever, die ingevolge artikel 54, 
eerste lid, onder 3, de contante waarde eener 
rente en den toeslag heeft betaa ld, wordt 
geacht daarmede ook betaald te hebben de 
schadeloosstellingen, welke na overlijden van 
den werkman t engevolge van het ongeval, 
waarvoor h em de rente werd toegekend, ver
schuldigd mochten zijn aan diens nagelaten 
betrekkingen." 

Art. LI. Artikel 57 der Ongevallenwet 190) 
wordt gewijzigd als volgt: 

In het eerste lid wordt in de plaats van 
,,Onzen voornoemden Minister" gelezen: ,,On
zen Minister", wordt na ,,ingevolge artikel 52" 
gevoegd : ,,of artikel 52a", vervallen de woorden 
,,in genoemd artikel" , worden in de laatste 
zinsnede de woorden ,,Onze Minister van Bin
nenlandsche Zaken" vervangen door : ,,Het 
bestuur der bank" en de woorden ,,is ver
vallen" door : ,,vervalt of is vervallen" . 

In het tweede lid vervallen de woorden : 
,,en wegens die ongevallen voor de bank geen 
kosten van geneeskundige behandeling of 
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vergoeding daarvoor meer zullen ontstaan." 
In het derde lid wordt na ,,sub 1 en 2," 

gevoegd : ,,met de interesten daarover" , en 
wordt aan het slot van dat lid opgenomen : 
,,De interesten over de onder 1 en 2 van artikel 
-55 bedoelde bedragen worden berekend tegen 
den gemiddelden rentevoet over de laatst 
voorafgegane twee kalendermaanden en loopen 
-ten aanzien van ieder bedrag van den dag, 
volgende op dien , waarop het uit erlijk had 
•moeten worden betaald". 

In het vierde lid worden tusschen ,,tijdstip" 
en ,,berekent" ingevoegd de woorden: ,,en 
naar het oordeel van het bestuur der bank 
geen andere dan definitief vastgestelde renten 
wegens ongevallen, overkomen aan werklieden, 
-die vc.::ir risico der vennoot scha p of vereeniging 
waren verzekerd, meer loopende zijn." 

H et zesde lid wordt gelezen als volgt : 
,,Ingeval een naamlooze vennoot schap of 

-vereeniging, waarop een risico als bedoeld in 
artikel 52 is overge<iragen, in staat van faiJlis
sement is verklaard , vervalt met ingang van 
den dag, wa-arop de faillietverklaring is uit 
gesproken, de bevoegdheid, in het eerste lid 
bedoeld, en zijn het tweede, derde, vierde en 
vijfde lid van t oepassing, met uit zondering 
evenwel, dat alsdan in h et vierde lid voor 
,,het in het eerste lid bedoelde tijdstip" wordt 
i elezen: ,,den dag, waarop de faillietverklaring 
18 uitgesproken .". 

A.an het laat ste lid wordt toegevoegd : 
,,Artikel 55, onder 3, is niet van toepassing 

-ten aanzien van renten, welke na den zooeven 
bedoelden dag anders dan voorloopig zijn 
vastgesteld. H et bestuur der bank is bevoegcl , 
indien de naamlooze vennootschap of vereeni 
-ging dit wenscht , in plaats van storting t e 
-vorderen van de in artikel 55, onder 1 en 2, 
bedoelde bedragen, door de bank uit bet aald 
na den da-g, waarop het verzoek tot vereffe
ning is gedaan, die bedragen aan de bank t e 
voldoen uit de gelden en uit de opbrengst van 
-door het bestuur t e verkoopen fondsen , inge
volge artikel 52 door de naamlooze vennoot-
13cha p of vereeniging in pand gegeven". 

Art. LII. Tusschen artikel 57 en art ikel 58 
-der Ongevallenwet '1901 worden ingelascht: 

,,Art. 51a. Indien in het geval, voorzien 
bij het la-at st e lid van het voorgaande artikel, 
de naamlooze vennoot schap of vereeniging 
dit verzoek t , berekent het bestuur der bank, 
mits anderhalf jaar verloopen is na den dag, 
waarop het verzoek t ot vereffening aan de 
bank is gedaan, wat deze van de vennootschap 
of de vereeniging te vorderen heeft . H et 
bestuur berekent in dat geval de contante 
waarden van alle schadeloosstellingen, welke 
door de bank verschuldigd zijn wegens haar 
bekende ongevallen , overkomen aan werklieden, 
-die voor ri sico der vennoot schap of vereeniging 
waren verzekerd. , 

De som der in het voorg11ande lid bedoelde 
contante waarden, vermeerderd met hetgeen 
,de vennoot schap of vereeniging ingevolge 
artikel 55, onder 1 en 2 , en uit welken anderen 
hoofde ook nog aan de bank schuldig is, wordt 
door de vennootschap of vereeniging aan de 
bank betaald , waarna aan eerstgenoemde de 
ingevolge de artikelen 52 en 55, onder 3, 
gestorte pa,nden worden t eruggegeven . 

Ingeval de betaling, bedoeld in het voorgaan-

lid, niet volgt, zijn de eerste twee zinsneden 
van het derde lid en het vijfde lid va.n het voor
gaande artikel van t oepassing. 

Art. 57b. Indien een werkgever, die t en 
aanzien van een of meer ondernemingen is 
t oegelaten tot het dragen van het in artikel 52 
bedoelde risico, naar het oordeel van Onzen 
Minist er in gebreke is zijn uit deze wet voort
vloeiende verplichting na te komen, of in staat 
van faillissement is verklaard, vervalt op het 
door Onzen Minister t e bepalen tijdstip, onder
scheidenlijk op den dag, waarop de failliet
verklaring is uitgesproken, de hem ingevol~e 
artikel 52 of artikel 52a verleende bevoegdhe1d 
om het daarbedoelde risico t e dragen. 

De bepalingen van het tweede, derde, vierde, 
vijfde en zevende lid van artikel 57 worden 
analoog toegepast. 

Heeft de werkgever t en behoeve der bank 
hypotheek gesteld, dan worden de verbonden 
onroerende goederen door het bestuur der 
bank, voor zoover het dit noodig oordeelt, 
verkoch t , nada t de berekening, bedoeld in 
het vierde lid van artikel 57, is gemaakt. Is 
de werkgever een ~emeente, door welke inge
volge het tweede hd van artikel 52 de daar
bedoelde zekerheid niet is gesteld , dan betaalt 
de werkgever, zoodra de in het vierde lid van 
art ikel 57 bedoelde berekening is gemaakt, 
aan de bank hetgeen deze nog van hem te vor
deren beeft. 

Draagt de werkgever, buiten de gevallen 
voorzien bij het eerste lid van dit artikel, 
niet !anger het risico, dan is bet voorgaande 
lid van toepassing en worden bet laatste lid 
van artikel 57 en artikel 57a analoog toegepast. 

De voorgaande drie leden zijn n iet van toe
passing, indien de werkgever de Staat of een 
provincie is . De vereffening wordt in dat 
geval geregeld door het bestuur der bank in 
overleg met den werkgever en, ingeval van 
verschil, door Onzen Minister". 

Art. LUI. In artikel 58 der Ongevallenwet 
1901 worden de woorden ,,ter waarde van de 
laatst berekende contante waarde" vervangen 
door de woorden ,,dat voldoende is tot dek
king van de laat st berekende contante waarde" . 

Aan het artikel wordt een nieuw tweede lid 
t oegevoegd, luidende : 

,,Indien de contante waarde eener rent e 
meer bedraagt dan de waarde van een pand, 
als bedoeld in het vorige lid, is de pandgeefster 
gehouden tegen t eruggave van h et gestorte 
pand v66r of op den door het bestuur der bank 
t e bepalen dag aan de bank een nieuw pand 
te geven , dat voldoende is tot dekking van 
de laat st berekende contante waarde." 

Art . LIV. Artikel 59 der Ongevallenwet 
1901 wordt gewijzigd a ls volgt: 

Onder 2°. wordt gelezen als volgt: 
,,2°. de wijze van berekening van de in de 

art ikelen 54, 55, 57, 57a en 58 bedoelde contante 
waarde eener rente en van den t oeslag, bedoeld 
in art ikel 54, onder 3". 

Onder 4 wordt gelezen als volgt : 
,,4°. in welke gevallen den werkgever de 

hem gegeven bevoegdheid om het risico der 
ver zekering over te dragen of zelf t e dragen 
door Onzen Minister kan v.vrden ontnomen". 

Onder 5 vervallen de woorden : ,,en in de 
t erugbetaling van het voorsch ot , bedoeld in 
art ikel 93". 
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Art. LV. In artikel 60 der Ongevailenwet I Art. LIX. In het tweede lid van artikel 64-
1901 worden tusschen ,,57" en ,,nog" ingevoegd der Ongevallenwet 1901 wordt de aanhef tot 
de woorden : ,,en artikel 57b". en met ,,punten ;" gelezen als volgt: 

Art. LVI. Artikel 61 der Ongevallenwet ,,De leider van het onderzoek heeft het recht-
1901 wordt gewijzigd als volgt: om daarbij als getuigen de personen, die inlich-

De eerste twee leden worden gelezen als tingen kunnen geven omtrent de te onderzoeken. 
volgt : punten, te hooren, daaronder begrepen den 

,,De werkgever, in wiens verzekeringsplich- getroffene en dengene, in wiens dienst hij 
tige onderneming aan een verzekerde een onge- werkzaam was ;", en wordt voor ,,ongeval" 
val in verband met zijne dienstbetrekking over- gelezen ,,voorval". 
komt, of hij, die den werkgever ter plaatse van Art. LX. Het tweede lid van artikel 65-
het ongeval vertegenwoordigt, is verplicht te der Ongevallenwet 1901 vervalt. 
zorgen, dat, zoodra de gevolgen van dat ongeval Art. LXI. Het eerste lid van artikel 67 der 
geneeskundige hulp noodig maken, die hulp Ongevallenwet 1901 wordt gelezen als volgt : 
wordt ingeroepen. ,,Zoolang tegen de beslissing betreffende den 

De werkgever of hij, die dezen ter plaatse verzekeringsplicht van een onderneming een 
van het ongeval vertegenwoordigt, doet binneu reehtsmiddel open<taat, of zoolang bij den ge--
24 uren na het verleenen van de geneeskundige troffene nog niet een a lthans voorloopig blijven-
hulp en in alle gevallen binnen tweemaal 24 de toestand is ingetreden, kan wegens een in die 
uren, nadat de gevolgen van het ongeval onderneming voorgekomen of wegens het aan 
geneeskundige hulp noodig maken, tegen bewijs <lien getroffene overkomen ongeval een rente 
van ontvangst aangifte van het gebeurde door niet anders dan voorloopig worden toegekend. 
inlevering van een ingevuld formulier in duplo De toestand wordt als voorloopig blijvend 
ten kantore der posterijen, binnen welks kring beschouwd, wanneer verwacht wordt, dat
de aangever zijn woonplaats heeft of krachtens binnen een jaar geen verandering in den toe
het laatste lid van artikel 47 geacht wordt te stand zal intreden.". 
hebben of binnen welks kring het ongeval Art. LXII. Artikel 86 der Ongevallenwet 
heeft plaats gehad". 1901 wordt gelezen als volgt : 

Het vijfde lid wordt gelezen als volgt: ,,Hij, die ingevolge deze wet vermeent aari-
,,De aangifte vermeldt den naam en de spraak te hebben op een schadeloosstelling en 

woonplaats van den geneeskundige, die de eerste aan wien die niet ambtshalve is toegekend, is. 
hulp verleende. Deze vermeldt in de aangifte bevoegd om zich met zijne aanvrage tot het 
het tijdstip, waarop hij de eerste hulp verleende bestuur der bank te wenden; indien de aan
en zijn oordeel over den tijd, gedurende welken spraak gegrond wordt bevonden, wordt de 
de getroffene vermoedelijk gedeeltelijk of ge- schadeloosstelling vastgesteld en toegekend. 
heel ongeschikt tot werken zal zijn. Hij is Betreft de aanvrage een schadeloosstelling 
mede verplicht zijn oordeel over den aard van • aar aanleiding van een ongeval, ter zake 
het letsel in de aangifte te vermelden of dat waarvan in het geheel ~een schadeloosstelling 
oordeel binnen 24 uren, nadat hij de eerste is toegekend, dan is z,j alleen ontvankelijk, 
hulp verleend heeft, schriftelijk mede te deelen wanneer zij, indien de aanvrage wordt gedaan 
aan het bestuur der bank en in spoedeischende door den getroffene, is gedaan binnen een jaar 
gevallen bovendien aan den controleerend- na het ongeval, en indien de aanvrage wordt 
geneeskundige, binnen wiens ambtsgebied het gedaan door nagelaten betrekkingen van den 
ongeval heeft plaats gehad. De aangifte draagt getroffene, is gedaan binnen een jaar na het. 
de onderteekening van den geneeskundige, overlijden van den getroffene. 
alsmede van den aangever". Na verloop van een jaar na het ongeval of, 

Art. LVII. Artikel 62 der Ongevallenwet bij overlijden tengevolge van het ongeval, van 
1901 wordt gelezen a.ls volgt: een ja3r na den dag van het overlij~en, is het 

,,Ieder is verplicht, wanneer een ongeval recht op schadeloosstelling vervallen en wordt 
heeft plaats gehad of wanneer moet worden de aanvrager niet-ontvankelijk verklaard. lll
onderzocht of een ongeval heeft plaats gehad, geval de aanvrager echter a3ntoont, dat de 
alle omtrent een of antler verlangde inlichtingen gevolgen van het ongeval zich niet terstond 
te verstrekken aan het bestuur der bank, na het ongeval hebben geopenbaard of als 
desverlangd binnen een door het bestuur te zoodanig zijn herkend, begint de verjarings
stellen termijn. termijn te loopen van den dag na <lien, waarop-

De werkgever, in wiens onderneming het zij zich h ebben geopenbaard of als zoodanig 
ongeval is voorgekomen, of vermoed wordt zijn herkend.". 
te zijn voorgekomen, is verplicht binnen den Art. LXIII. In h et eerste en het tweede
door het bestuur der bank schriftelijk gestelden lid van artikel 69 der Ongevallenwet 1901 ver
termijn de inlichtingen schriftelijk te verstrek- vallen de woorden ,,te adviseeren" ; in het 
ken". derde lid vervallen de woorden ,,als geadvi-

Art. LVIII. Artikel 63 der Ongevallenwet seerde dienstbrief" en ,,aan elk der commissien, 
1901 wordt gewijzigd als volgt: bedoeld bij het tweede lid van artikel 80, 

In het eerste lid worden de woorden : ,,dat alsmede". 
tengevolge van het ongeval een verzekerde", Art. LXIV. Artikel 70 der Ongevallenwet 
vervangen door de woorden: ,,dat de daarin 1901 wordt gewijzigd als volgt: 
bedoelde getroffen persoon", en worden de ,,Wanneer na een beslissing nopens toeken
woorden : ,,in de onderneming van zijn werk- ning, weigering, beeindiging of ontneming eener 
gever" vervangen door de woorden : ,,in de rente feiten of omstandigheden bekend worden, 
onderneming, waarin hij werkte,". Onder 1°. welke, indien zij daarv66r bekend waren ge
en 4°. wordt vooi ,,ongeval" gelezen ,,voorval" ; weest, van invloed zouden zijn geweest bij 
onder 3°. vervalt het woord: ,,verzekerings- het nemen dier beslissing of wanneer de toe
plichtige" . stand, welke den maatsta.f vormde biJ het 
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nemen eener beslissing tot toekenning, weige
ring of beeindiging eener rente, verandering 
ondergaat, kan ambtshalve of op verzoek van 
den getroffene of diens nagelaten betrekkingen, 
van den werkgever, of, was het risico, bedoeld 
in artikel 52, overgedragen, van de betrokken 
naam!ooze vennootschap of vereeniging een 
nieuwe beslissing ter zake worden genomen. 
Op deze beslissing zijn dezelfde bepalingen van 
toepassing als op de oorspronkelijke beslis
sing. Onder verandering van den toestand 
wordt begrepen het verwerven door den rente
trekker 'van nieuwe bekwaamheden tengevolge 
van eene opleiding, als bedoeld bij artike1 27a." 

Aan het artikel worden twee n ieuwe leden 
toegevoegd , Juidende : 

,,De uitbetalingen, ~edaa,n krachtens een 
vroegere toekenning, z1jn niet vatbaar voor 
t rugvordering. 

H et bestuur der bank deelt op verzoek aan 
den werkgever, de naamlooze vennootschap of 
vereeniging, voor wiens, onderscheidenlijk wier 
rekening door de bank renten worden uitge
keerd, tweemaal in het jaar de woonplaatsen 
mede van de rentetrekkers, die in de laatst
verloopen zes maanden van woonplaats zijn 
veranderd.". 

Art. LXV. H et eerste lid van artikel 71 
der Ongevallenwet 1901 wordt gelezen als 
als volgt: 

,,De b etaalbaarstelling en de uitbetaling der 
schadeloosstellingen geschieden t en kantore 
der posterij en van de woonplaats in Nederland 
of van de laatst bekende woonplaats in Neder
land van den schadeloosgestelde.". 

Art. LXVI. Artikel 73 der Ongevallenwet 
1901 wordt gewij zigd als volgt: 

In bet eerste lid worden tusschen de woorden 
,,De" en ,,renten" ingevoegd de woorden ,,tij
delijke uitkeeringen en de", en wordt in plaats 
van ,,tweehonderd en zestig gulden 's iaars" 
gelezen ,,acht gulden per week". 

In het derde lid worden tusschen de woorden 
,,der" en ,,rente" ingevoegd de woorden ,,tijde
lijke uitkeering en der". 

Art. LXVII. H et eerste lid van artikel 74 
der Ongevallenwet 1901 wordt gelezen: 

,,De geldelijke schadeloosstellingen, welke 
niet zijn ingevorderd binnen een jaar na den 
eersten dag der betaalbaarstelling, worden 
niet meer uitbetaald, t enzij de belanghebbenden 
ten genoegen van het bestuur der bank aan
toonen, deze niet te h ebben kunnen invorderen". 

In het tweede lid van dat artikel worden 
de woorden ,,Door Ons" vervangen door de 
woorden: ,,Door Onzen Minister." 

Art. XLVIII. In hoofdstuk IX der Onge
vallenwet 1901 wordt achter artikel 74 inge
voegd een nieuw artikel, luidende : 

,,Art. 74a. Indien een verzekerde, wien 
een rente anders dan voor!oopig is toegekend 
wegens een hem overkomen ongeval, zich 1:i.nger 
dan een jaar onafgebroken buiten Nederland 
en de daa raan grenzende, bij algemeenen maat
regel van bestuur aan te wijzen, landstreken 
ophoudt, is het bestuur der bank bevoegd alle 
aanspraken op schadeloosstelling wegens dat 
ongeval af te koopen met driemaal het bedrag 
der jaarrente. 

H et voorgaande lid is niet van toepassing : 
a. indien de verzekerde op het tijdstip van 

het ongeval den leeftijd van 50 jaren bereikt 
had; 

b. indien en zoolang de rente meer dan 
een en twintig percent van het dagloon be
draagt. 

De beslissing bevat de gronden, waarop zij 
steunt, en wordt door het bestuur aan den 
getroffene schriftelijk medegedPeld . Afschrift 
der beslissing wordt t egelijkertijd toegezonden 
aan den werkgever of, was het risico overge
dragen, aan bet bestuur der betrokken naam
looze vennootschap of vereeniging. 

De afkoopsom wordt uitbet aald, zoodra t egen 
de" beslissing niet meer kan worden opgekomen. 

Art. LXIX. Aan artikel 76 der Ongevallen
wet 1901 wordt een nieuw lid toegevoegd, 
luidende: 

,,Wordt, in beroep het recht op eene schade 
loosstelling ontzegd, die reeds oetaald is, dan 
worden die betalingen niet t eruggevorderd.". 

Art. LXX. In artikel 77 der Ongevallenwet 
1901 wordt tusschen ,,38", en ,,40" ingevoegd 
,,38a", en worden de woorden ,,vijftien dagen" 
vervangen door de woorden ,,een maand". 

Art. LXXI. In artikel 78 der Ongevallen
wet 1901 vervalt het bepaalde onder letter b 
en wordt letter c veranderd in letter b. 

Art. LXXII. Artikel 79 der Ongevallenwet 
1901 wordt gewijzigd a ls volgt: 

Aan het eerste lid wordt een nieuwe zin 
toegevoegd, luidonde : 

,,Van de beslissing, bedoeld in artikel 74a, 
kan de verzekerde, indien hij niet schriftelijk 
aan het bestuur heeft medegedeeld geen be
zwaar daartegen te hebben, beroep instellen 
binnen een jaar na de da~eekening van de 
mededeeling der beslissing.' . 

Aan het tweede lid wordt een n ieuwe zin 
toegevoegd, luidende : 

,,Van de beslissing bedoeld in artikel 74a 
kan de werkgever niet in beroep komen.". 

Art. LXXIII. Tusschen de artikelen 79 
en 80 der Ongevallenwet 1901 wordt een 
nieuw artikel 79a ingevoegd, luidende: 

,,Hij, die beroep instelt na de hiervoor be
paalden t ermijn , wordt niet op grond daarvan 
niet -ontvankelijk verklaard, indien hij aantoont 
het beroep t e hebben ingesteld binnen een 
maand na den dag, waarop hij van de beslis
sing, waartegen beroep wordt ingest eld, rede
lijkerwijs heeft kunnen kennisdragen.". 

Art. LXXIV. De artikelen 80 en 81 der 
Ongevallenwet 1901 vervallen. 

Art. LXXV. Tusschen hoofdstuk X en 
hoofdstuk XI der Ongevallenwet 190 l wordt 
ingelascht : 

HOOFDSTUK. X A. 
Vrijwillige verzekering van den werkgever. 
Art. 81a. De werkgever kan zich verzekeren 

bij de bank t egen geldelijke gevolgen van onge
vallen, hem in verband met de uitoefening 
van een verzekeringsplichtig bedrijf over
komen. Het bedrag, hetwelk hij ~eacht wordt 
per dag t e verdienen wordt door nem bepaa ld 
op twee, drie, vier, vijf, zes, zeven of acnt 
gulden, met dien verstande evenwel, da t dit 
bedrag niet t e boven mag ga.an het naar boven 
in guldens afgeronde loon, dat door den hoogst
betaalden arbeider in hetzelfde of in een soort
gelijk bedrijf in dezelfde gemeente of de nabu 
rige gemeenten gemiddeld per dag wordt ver
diend. Het wordt niet gewijzigd gedurende 
den tijd, waa rvoor de verzekering is aangegaan. 

Met een werkgever wordt voor de t oepassing 
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van dit artikel en van de krachtens dit art ikel vastgesteld wordt of waarbij t erugbetaling 
te geven voorschriften, gelijkgesteld hij, die van premie geweigerd wordt, is beroep toege
voor eigen rekening een verzekeringsplichtig laten binnen een maand na de dagteekening 
bedriJf uitoefent, zonder daarvoor anderen in der mededeeling van de beslissing. Het vast
dienst te hebben. gest elde premiebedrag wordt, indien het reeds 

De werkgever, die van de bevoegdheid, is betaald, in beroep niet verboogd. 
bedoeld in het eerste lid, wenscht gebruik te De bepalingen van de in artikel 75 bedoelde 
maken, betaalt aan de bank het :premiebedrag, wet en van deter uitvoering dier wet genomen 
verscbuldigd over een jaar, het iaar berekend besluiten zijn van toepassing, met inachtneming 
op 313 werkdagen. van die wijzigingen, die de aard van het onder-

De premie per Mn gulden loon is gelijk aan werp vordert. 
die, welke overeenkomt met het gevarencijfer, Voor het overige wordt alles, wat de ver-
a.an de onderneming t oegewezen. zekering van den werkgever betreft, bij alge-

I s aan de onderneming hetzij geen gevaren- meenen maatregel van bestuur geregeld, voor 
cijfer, hetzij meer dan Mn $.eva rencijfer toe- zooveel noodig met afwijking van de bepalingen 
gewezen, dan is de premie gelijk aan die , welke dezer wet." . 
overeenkomt met het middencijfer der gevaren- Art. LXXVI. De artikelen 82, 83 en 84 
klasse, wa-arin het bedrijf, door den werkgever der Ongevallenwet 1901 worden vervangen 
uitgeoefend, bij den algemeenen ma-atregel door de volgende drie artikelen : 
van bestuur, bedoeld in artikel 31, is ingedeeld. ,,Art. 82. Onder de bevelen van het bestuur 
Oefent de werkgever twee of meer verzekerin~s- der bank wordt het toezicht op de naleving 
plichti~e bedrijven uit, dan is de premie gelijk dezer wet op~edragen aan inspecteurs der 
aan die, welke overeenkomt met n et gevaren- agenten, ingerueurs, agenten, den medischen 
cijfer, dat het dichtst gelegen is bij het getal, adviseur en controleerende-geneeskundigen der 
dat wordt verkregen door d e som der midden- bank. Bij algemeenen maatregel van bestuur 
cijfers van de klassen , waarin de bedrijven zijn kunnen daartoe ook andere ambtenaren worden 
ingedeeld bij den bovenbedoelden algemeenen aangewezen. 
maatregel van bestuur, t e deelen door het De bevoegdheden van de in het vorige lid 
aantal dier bedrijven ; is het verkregen getal genoemde en van de kracht ens dat lid aan te 
even dicht gelegen bij twee gevarencijfers, wijzen ambtenaren worden bij algemeenen 
dan is de premie gelijk aan die, welke over- maatregel van bestuur geregeld, voor zoover 
e~_nkomt met het hoogste dier gevaren- dit niet in deze wet is gescbied. 
c1Jfers. Art. 83. H et is den agenten der bank ver-

De verzekering vangt niet aan v66r den dag, boden middelliJk of onmiddellijk deel te nemen 
volgende op dien, waarop door den werkgever =n ~enig bedrijf. 
het door het bestuur der bank of in beroep Bij den algemeenen maatregel van bestuur, 
als verschuldigd vastgestelde premiebedrag aan bedoeld in artikel 82, kan op daarbij aan te 
dat bestuur is bet aald. Door de betaling is wijzen a mbtenaren de bepaling van het vorige 
de werkgever verzekerd voor een jaar, aan-

1 
lid toepasselijk worden verklaard. 

vangende met den dag, volgende op de bet aling Art. 84. Zij, die een verzekeringsplichtig 
of, bij hernieuwing der verzekering v66r het bedrijf uitoefenen of hebben uitgeoefend, en d e 
einde der loopende verzekering, aanvangende in hun dienst zijnde of geweest zijnde personen 
met den dag, volgende op dien, waarop de zijn verplicht aan de in artikel 82 genoemde 
loopende verzekcring eindigt. De verzekering en krachtens dat artikel aangewezen ambte
strekt zich uit over a lle verzekeringsplichtige naren inlichtingen t e verstrekken omtrent 
bedrijven, door den werkgever uitgeoefend, zaken en feiten, de naleving dezer wet betref
onverschillig of bij de vaststelling va,n de ver- fende . De werkgever is, indien dit verlangd 
schuldigde premie met die bedrijven rekening wordt, verplicht de inlichtingen schriftelijk te 
is gehouden. verstrekken binnen den schri~elijk gestelden 

H et vastgestelde premiebedrag wordt in den t ermijn. 
loop van het verzekeringsjaar niet verlaagd, De werksevers en de in hun dienst zijnde 
noch verhoogd. person.en ziJn verplicht zoowel a-an de in het 

Staakt de verzekerde in den loop van het vorige lid bedoelde als aan de door Ons aan 
jaar de uitoefening van het verzekeringsplich- te wijzPn a mbtenaren inzage te verleenen van 
tig bedrijf, dan eindigt de verzekering en wordt, de boeken en bescheiden, voor zoover deze 
de premie over het niet verstreken gedeelte betrekking hebben op de loonen der verzeker
van het jaar op verzoek van den werkgever, den, en van de • stukken, welke d e werkgever 
door het bestuur der bank vastgesteld en t erug- verplicht is te houden krachtens de bepalingen 
betaald. Bij overlijden van den werkgever van deze wet of van een algemeenen maatregel 
h eeft de t erugbetaling plaats op verzoek van van bestuur, als bedoeld in het vierde lid 
diens erfgenamen. ' van artikel 45. Zij zijn ook verplicht aan de 

De bepalingen, betrefiende · de schadeloos- door Ons aan te wijzen a mbtenaren inlichtingen 
stelling van den werkman en diens betrekkingen, te verstrekken omtrent die loonen." . 
en betrefiende de toekenning da-arvan, zijn van Art . LXXVII. Artikel 86 der Ongevallen-
toepassing, met dien verstande, dat het bedrag, wet 1901 wordt gelezen als volgt: 
hetwelk de werkgever geacht wordt per dag ,,De door Ons aan te wijzen ambtenaren 
te verdienen, als dagloon wordt beschouwd. zijn bevoegd, op een daartoe van we$.e het 

Van de beslissingen van het bestuur der bestuur der bank gedaan verzoek, b1j den 
bank, waarbij toelating van den werkgever Centralen Raad van Beroep , bedoeld in artikel 1 
tot de verzekering geweigerd wordt, waarbij der Beroepswet, beroep in te stellen t egen be
het bedrag der door hem te betalen of der aan slissingen van het bestuur der bank, waartegen 
hem of zijn erfgenamen terug t e betalen premie ingevo1ge de bepalingen dezer wet, hetzij voor 
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den werkgever, hetzij voor den verzekerde of van dit artikel niet meer ingevorderd kunnen 
een zijner nagelaten betrekkingen beroep open- worden". 
staat. De op zoodanig beroep gewezen uit- De aanhef van het tweede lid wordt gelezen 
spraak heeft geen invloed op het recht van als volgt: 
dengene ten aanzien van wien de beslissing, ,,Behoudens het bepaalde in het derde lid 
waartegen het beroep is ingesteld, wordt ge- blijft het bestuur der bank bevoegd". 
nomen." Aan het artikel wordt t,oegevoegd een nieuw 

Art. LXXVIII. In artikel 87, eerst e en derde lid, luidende : 
tweede lid, der Ongevallenwet 1901 worden ,,De premien, welke gedurende vijf jaren, 
de woorden ,,de uitoefening van het bedrijf" t e rekenen van den vervaldag, oningevorderd 
vervangen door de woorden : ,,zijne dienst- zijn gebleven, worden niet meer ingevorderd. 
betrekking". Ts de invordering na verloop van die vijf jaren 

~Art. LXXIX. De artikelen 88 en 89 der nog hangende, dan wordt z\1 niet verder voort
Ongevallenwet 1901 worden vervangen door gezet.". 
de volgende twee artikelen : Art,. LXXXI. Artikel 101 der Ongevallen-

,,Art. 88. De burgerrechtelijke verantwoor- wet 1901 wordt gdezen a ls volgt: 
delijkheid van den werkgever wordt niet opge- ,,Met gevangenisstraf van ten hoogste drie 
heven, wanneer aan den verzekerde in verband jaren wordt gestraft hij, die mondeling of 
met zijne dienstbetrekking een ongeval over- schriftelijk, persoonlijk of door een bijzonder 
komen is, veroorzaakt door een der misdrijven, ' daartoe gemachtigde, opzettelijk omtrent een 
omschreven in het W etboek van Strafrecht, ongeval, dat is overkomen of wordt beweerd 
Boek II, Titels VII, XIX, XX en XXI, en te zijn overkomen aan een verzekerde, of om
het hoofd of de bestuurder der onderneming trent de gevolgen van dergelijk ongeval een 
t e dier zake door den strafrechter bij een on- valsche verklaring a flegt aan het bestuur der 
herroepelijk geworden vonnis is veroordeeld, bank, aan den !eider van een onderzoek, als 
of we! het hoofd of de bestuurder der onder- bedoeld in artikel 63, of aan een ambtenaar, 
neming in het buitenland is veroordeeld ter genoemd in of aangewezen krachtens artikel 
zake van een strafbaar feit, overeenkomende 82.". 
met een dier misdrijven. Art. LXXXII. Artikcl 104 der Ongevallen-

Indien het hoofd of de bestuurder van de wet 1901 wordt gewijzigd a ls volgt: 
onderneming door den Nederlandschen straf- In het eerste lid wordt in plaats van : ,.be
rechter niet onherroepelijk biJ verstek is ver - doeloe agenten der Rijksverzekeringsbank" 
oordeeld, zal de burgerlijke rechtsvordering gelezen : ,,genoemde en de krachtens dat artikel 
kuunen worden ingesteld zes maanden na de of artikel 84 aangewezen ambtenarcn". 
da~teekenin~ van het verstekvonnis, t enzij In het tweede lid wordt in de plaa ts van 
v6or dien tiJd het hoofd of de bestuurder van ,,4 September 1896, (St,aatsblad n°. 152)", gele
de onderneming t egen dat vonnis verzet heeft zen: ,,1 Juli 1909 (Staatsblad n°. 246), en worden 
aangeteekend. tusschen de woorden ,,de" en ,,agenten" inge-

Art. 89. Degene, die gehouden is tot ver- voegd de woorden: ,,inspecteurs der agenten , 
goeding der schade, door den verzekerde of de ingenieurs en de". 
diens nagelaten betrekkingen tengevolge van In het vierde lid van a rt. 104 der Ongevallen
het ongeval geleden, is voor het bedrag der wet 1901 worden tusschen de woorden ,,bedoel
schadevergoeding, krachtens deze wet uit- de" en ,,agenten" ingelascht de woorden ,,in 
betaald, aansprakelijk jegens degenen, te wier specteurs der agenten, ingenieurs en". 
laste dat bedrag komt. Indien aan den ver Art. LXXXIII. H oofdstuk XVII der Onge-
zekerde of diens nagelaten betrekkingen een, vallenwet 1901 vervalt . 
anders dan voorloopig vastgestelde, rente is Art. LXXXIV. Artikel 113 der Ongevallen
t oegekend, kan degene, te wiens laste die rente wet 1901 wordt vervangen door het volgende 
komt, in de plaat s van de t errnijnen dier rente, artikel : 
de contante waarde daarvan vorderen, berekend ,,Art. 113. De gemeentebesturen zijn ge
op de wijze, waarop de contante waarde eener houden aan het bestuur der bank en aan de 
rente, bedoeld in artikel 54, onder 3, wordt in artikel 82 genoemde en de krachtens dat 
berekend. De laat ste zinsnede van genoemde artikel of krachtens artikel 84 aangewezen 
bepaling is van toepassing. ambtenaren op hun verzoek kosteloos inlich-

Bij de vaststelling der schadevergoeding, tingen t e doen verstrekken uit de bevolkings
welke de verzekerde of diens nagelaten betrek- registers en zoo noodig nit de registers van den 
kingen van den in het eerste lid bedoelden burgerlijken stand. 
persoon vorderen, wordt door den rechter De bewaarders der registers van den Burger
rekening gehouden met hetgeen door hen lijken Stand zijn verplicht aan het ):.>estuur der 
krachtens deze wet wordt genoten. bank bij overlijden van een verzekerde op ver-

Onder schade, bedoeld in het eerste lid, zoek van dat bestuur kosteloos toe te zenden 
wordt niet verstaan schade, door het ongeval een door hen gewaarmerkt afschrift van de 
aan de goerleren van den getroffene veroor- opgave van de oorzaak van den dood van den 
zaakt, noch scba,de, waarvoor de verantwoor- verzekerde, bedoeld bij artikel 5 van de wet 
delijkh eid van den werkgever uitsluitend inge- van 1 Juni 1865, regelende de uitoefening der 
volge het tweede lid van a rtikel 87 blijft be- geneeskunst (Staatsblad 1903, n°. 148, laatste
staan.". lijk gewijzigd bU de wet van 31 December 1909, 

Art. LXXX. Artikel 90bis der Ongevallen- Staatsblad n°. 452)." . 
wet 1901 wordt gewijzigd als volgt: Art. LXXXV. Artikel 114 der Ongevallcn-

In het eerste lid warden tusschen de woorden wet 1901 wordt gelezen als volgt : 
,,oninbaar zijn verklaard" en ,,warden", inge- ,,Hetgeen ter uitvoering van deze wet noodig 
voegd de woorden ,;of krachtens het derde lid is, wordt, voor zoover niet in deze wet anders 
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is bepaald, bij algemeenen maatregel van 
bestuur geregeld ." . 

Art. LXXXVI. Tusschen de artikelen 114 
en 115 der Ongevallenwet 1901 wordt ingevoegd 
een nieuw artikel, luidende : 

,,Art . 114a. Bij algemeenen maatregel van 
bestuur kunnen werkzaamheden, betrekking 
hebbende op de uit voering dezer wet, worden 
aangewezen, welke d.oor de Raden van Arbeid 
zullen worden verricht. 

De bepalingen dezer wet, der Beroepswet 
en van de ter uit voering dier wetten genomen 
besluiten zijn, ingeval van de in het voorgaande 
lid bedoelde bevoegdheid wordt gebruik ge
maakt, van t oepassing, met inachtneming van 
die wij zigingen, die de aard van het onderwerp 
vordert . Het dwangbevel, bedoeld in artikel 
50, wordt uitvoerbaar verklaard door den Voor
zitter der Rechtbank van het Arrondissement, 
waar de Raad van Arbeid is gevestigd. Bij het 
vaststellen der loonen, welke voor premie
berekening in aanmerking komen of zouden 
komen, gedraagt het bestuur van den Raad 
van Arbeid zich naar de daaromtrent gegeven 
voorschriften van het bestuur der oonk , 

Worden ter uitvoering van het bepaalde in 
het eerst e lid de kosten va,n den Raad van 
Arbeid vermeerderd , dan vergoedt de bank 
den Raad van Arbeid de meerdere kosten. De 
Verzekeringsraad bepaalt het bedrag dezer 
vergoeding. Van de beslissing van den Ver 
zekeringsraad staat beroep open op Onzen 
Minister. 

De algemeene maatregel van bestuur, be
doeld in het eerste lid, houdt bepalingen in 
omtrent de wijze waarop de Raad van Arbeid 
zijn administratie voert in verband met de 
t aak, bedoeld in dat lid : omtrent het doen 
van mededeelingen in zake de uitvoering dier 
taak aan elkander door bank, Verzekerings
raad en Raden van Arbeid; omtrent de vraag, 
welke Raad bevoegd is, zoomede omtrent het 
verschaffen aan de bank van stukken en be
scheiden en van opgaven voor het jaarverslag, 
de wetenschappelijke balans en de statistiek. 

H etgeen t er uitvoering van het bepaalde in 
het eerste lid verder noodig is, wordt, voor zoo
ver dit artikel daaromtrent geen bepalingen 
inhoudt, bij algemcenen maat regel van bestuur 
geregeld.". 

Art. LXXXVII. In plaats van ,,Minister 
van Binnenlandsche Zaken" wordt gelezen 
in de artikelen 34, 46, 57 en 61 der Ongevallen
wet 1901 ,,Minister". 

In plaats van ,,Minister, met de uitvoering 
dezer wet belast", wordt in de artikelen 45 en 
90bis van voornoemde wet gelezen ,,Minister." 

Waar in voornoemde wet voorkomt het 
woord ,,Rijksver zekeringsbank", wordt ge
lezen: ,,bank". 

De artikelen 115 en 166 van voornoemde 
wet vervallen. 

Art . LXXXVIII. De bepalingen der Onge
vallenwet 1901, zooals deze luiden na het in 
werking treden dezer wet , zijn, voor zoover 
zij voor den verzekerde of diens nagelat en be
trekkingen gunstiger zijn, van t oepassing bij 
de vaststelling van de schadeloosst elling wegens 
een ongeval, dat voor het in werking treden 
dezer wet en na 31 December 1920 plaats had , 
mits de verzekerde krachtens de bepalingen 
der Ongevallenwet 1901, zooals die v66r het 

t iidst ip van het in werking treden dezer wet 
luidden, wegens het ongeva l aanspraak had op 
schadeloosstelling. 

De verhooging der rente, bedoeld in artikel 
2la, en de opleiding, bedoeld in artikel 27a , 
kunnen word.en verleend aan hen, die op het 
tijdstip van het inwerkingtreden dier artikelen 
rentetrekker zij11. 

Art . LXXXIX. Verzoeken om t e worden 
t oegelaten om het risico, bedoeld in artikel 52 
der Ongevallenwet 1901, hetzij zelf t e dragen, 
hetzij over te dragen aan een naa.mlooze ven
nootschap of een vereeniging, waarop bij lfet 
in werking t reden dezer wet door Ons nog n iet 
is beschikt , worden geacht aan het bestuur 
der bank te zijn gericht. 

Art . XC. Indien de werkgever, die bij het 
in werking t reden dezer wet is t oegelat en of 
een verzoek heeft ingediend om te worden 
toegelaten zelf het in artikel 52 der Ongevallen
wet 1901 bedoelde risico te dragen, binnen 
een maand na het in werking t reden dezer 
wet aan het bestuur der bank bij aangeteeken 
den brief heeft medegedeeld , dat hij t en aanzien 
van a lle ongevallen, welke na het in werking 
treden dezer wet overkomen zijn of mochten 
overkomen aan werklieden voor zijn r isico ver
zekerd, aan zijn verplichtingen wenscht t e 
voldoen volgens de regelen bij artikel 55 der 
Ongevallcnwet 1901 gesteld, zijn de bepalingen 
van dat art ikel ende daarmede verband houden
de bepalingen, voor zooveel die ongevallen 
betreft, op hem van toepassing. Is echter de 
werkgever de Staat of een provincio, dan is de 
bepaling van het eerste lid , sub 3, van artikel 
55 van genoemde wet niet op hem van t oepas-

sin:!; t . XCI. De gelden, welke v66r het t ijdstip 
van in werking treden dezer wet ingevolge 
art ikel 52 of artikel 55 der Ongevallenwet 1901 
in pand zijn gegeven aan de bank, worden, 
voor zooveel zij vol~ens opgave van bet bestuur 
der bank op dat tijdstip nog niet in fondsen 
zij n belegd, indien de pandgever hd binnen 
drie maanden na vorenbedoeld tijdstip verzoekt 
binnen t wee maanden na dat verzoek aan dezen 
t erug5egevcn in ruil t egen fondsen, welke krach
tens art ikel 52, vierde lid , der Ongevallenwct 
1901 in pand ge~even kunnen worden. 

Voor zooveel vijf maa nden na het inwerking
treden dezer wet de gelden nog niet in fondsen 
zijn belegd, worden de betrokken deelen van 
het pand of wordt bet pand geacht op nieuw 
in pand te zijn gegeven. Over die gelden 
wordt tot het einde dier vijf maanden en over 
, de reeds in fondsen belegde deelen der in geld 
gestorte panden wordt blijvend een interest 
vergoed, welke gelijk is aan den in terest, dien 
de bank in het laatstverloopen kalenderjaar 
gemiddeld van hare fondsen heeft gemaakt. 

Art. XCII. De termijn van een jaar, gesteld 
in art ikel 74a, begint t en aanzien van den 
verzekerde, die bij het in werking treden dezer· 
wet zich buiten het in genoemd artikel bedoelde 
grondgebied ophoudt, t e loopen op den dag,. 
waarop deze wet in werking treedt . 

Art . XCIII. De plaatselijke commissien, 
ingesteld krachtens artikel 86 der Ongevallen
wet 1901, zijn opgeheven. 

De leden en de secretarissen worden geacht 
met ingang van den dag, waarop deze wet 
in werking treedt, eervol t e zijn ontslagen. 
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Voor zoover in 'verband met de opheffing cler I gewone ziekenverpleging, in welk geval het a ls 
<!Ommissien regelingen moeten worden getroffen, diploma A wordt aangeduid, hetzij voor de 
geschiedt zulks door Ons. verpleging van zenuwzieken en krankzinnigen, 

Art. XCIV. Op Onzen last wordt de wet in welk geval het als diploma B wordt aan
van 2 J anuari 1901 (Staatsblad n°. 1) met de geduid. 
daarin door of ten gevolge van vroegere wetten 2. 1. Wij behouden Ons voor bijzondere 
en van deze wet gebrachte wijzigingen en plaats onderdeelen van de ziekenverpleging aan te 
gehad hebbende aanvullingen, in een doorloo- wijzen, ten aanzien waarvan op de door Ons 
pe1'.d genummerde reeks van ho?fdstukken en te bepalen voorwaarden aanteekeningen op 
art1kelen, met doorloopende lettermg van onder- het diploma kunnen worden gegeven. 
deelen van artikelen en met nummering van 2. Slec!its zij, op wier 4~ploma zulk eene 
de leden der artikelen, samengevat en, met aanteekenmg voorkomt, ZIJn bevoegd den 
wijziging dienovereenkomstig van de aanhaling titel van verJ_>leger of verpleegster t e voeren 
daarin van artikelen of gedeelt en van artikelen , met eene b1Jzondere aanduiding voor dat 
in het Staatsblad geplaatst. onderdeel der ziekenverpleging, waarvoor de 

De wet, ingevolge het vorige lid in het Staats- aanteekenin$ gegeven is. 
blad geplaatst, kan worden aangehaald onder 3. 1. Diploma's als bedoeld in artikel 1 
den titel van ,,Ongevallenwet 1921.". warden slechts uitgereikt aan hen, die een 

Art. XCV. Deze wet treedt in werking op examen hebben afgelegd volgens een :program-
een nader door Ons te bepalen tijdstip . ma , dat Onze Ministers, met de uitvoering 

Over de eerste zes maanden na het inwerkino-- van deze wet belast, vaststellen, en die in een 
treden dezer wet zijn , behoudens het bepaalde der door Onze voornoemde Ministers erkende 
in artikel 6derOngevallenwet 1901, werkgevers , ziekeninrichtingen zijn opgeleid op de wijze, 
die een bedrijf uitoefenen, dat v66r het inwer- door Onze Ministers vast te stellen. 
kingtreden dezer wijzigingswet volgens de toen 2. Onze Ministers kunnen bepalen, dat zij, 
van kracht zijnde bepalingen der Ongevallen- die in het bezit zijn van een der beide in artikel 1, 
wet 1901 niet verzekeringsplichtig was, geen tweede lid, bedoelde diploma's en ook het andere 
prernie verschuldigd over het loon, dat door wenschen te verwerven, van bepaalde onder
hunne werklieden - gedurende bedocld tijdvak deelen van het examen voor laatstbedoeld 
in dat bedrijf werd verdiend of geacht wordt d iploma zullen worden vrijgest eld. 
t e zijn verdiend. 4. 1. H et examen, bedoeld in h et eerste 

De werklieden in een bedrijf, a]g bedoeld lid van artikel 3, wordt afgenomen en het 
in het voorgaande lid, werkzaam, zijn gedurende diploma wordt uitgereikt door eene commissie, 
den in dat lid genoemden termijn niet verze- samen~esteld nit deskundigen, welke aan de 
kerd tegen geldelijke gevolgen van ongevallrn, ziekenmrichting verbonden zijn, en een of meer 
hun in verband met hunne dienstbetrekking deskundigen, door Onze Ministers, met de 
overkomen. uitvoering van deze wet belast, aan t e wijzen. 

De bepalingen der beide voorgaande leden Onze Ministers zijn bevoegd te bepalen, dat 
vinden analoge toepassing t en aanzien van in deze commissit: ook zitting hebben een of 
werkzaamheden, als bedoeld in art,ikel 3a. meer deskundigen, verbonden aan andere 

Lasten en bevelen, enz. ziekcninrichtingen. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 2den Mei 1921. 2. Onze Ministers stellen den vorm voor de 

WILHELMINA. diploma's vast . 
De Minister van Arbeid, AALBERSE . 5. Wij behouden Ons voor diploma's, in 

( Uitgeg. 24 Mei l 921.) het buitenland verkregen, aan te wijzen, die 
onder door Ons te bepalen voorwaarden mede 

2 Mei 1921. WET, tot verklaring van het 
algemeen nut der onteigening van ~onden, 
noodig voor den bouw van wonmgen t e 
Delft, ter voorziening in den woningnood. 
s. 701. 

2 Mei 1921. WET tot wettelijke bescherrning 
van het diploma voor ziekenverpleging. 
S. 702. 

Bijl. Hand. 2• Kamer 1920/1921, n°. 219, 1-8. 
Hand. id. 1920/1921, bladz. 1830-1840. 
Hand. l • Kamer 1920/ 1921, bladz. 801- 865. 
WrJ WILHELMINA, ENZ ... doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is bepalingen vast te stellen 
ter bescherming van het diploma van zieken
verplegende ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. 1. De bevoegdheid den titel van 

verpleger of verpleegster met of zonder nadere 
aanduiding of toevoeging t e voeren, komt, 
behoudens het bepaalde bij artikel 5 en artikel 8, 
slechts t oe aan hen, wien overeenkomstig het 
bepaalde bij en krachtens deze wet een di:eioma 
van verpleger of verpleegster is uit~ereikt. 

2. D1t diploma kan gelden, hetziJ voor de 

de in artikel 1 en respectievelijk de in artikel 2, 
tweede lid, bedoelde bevoegdheid geven. 

6. 1. Aan hen, die het examen, bedoeld 
in artikel 3, met goed gevolg hebben afgelegd, 
wordt t e gelijk met het diploma een onder 
scheidingsteeken uitgereikt, waarvan de vorm 
en het inschrift door Onze Ministers, met de 
uitvoering van deze wet belast, worden be
paald. H et onderscheidingsteeken wordt op 
verzoek mede uitgereikt aan hen, die in het 
bezit zijn van een diploma, aangewezen krach
t ens artikel 5 of artikel 8. 

2. Voor het diploma A en B worden af. 
zonderlijke onderscheidingsteekenen uitgereikt. 

3. Alle onderscheidingsteekenen zijn voor
zien van een doorloopend nummer. 

4. Zij, aan wie een onderscheidingsteeken, 
als in dit artikel bedoeld, is uitgereikt, dragen 
dit teeken tijdens de uitoefenin~ van hun beroep 
op eene uiterlijk zichtbare wiJze. 

5. De onderschl'idingsteekenen worden van 
Rijkswe~e beschikbaar gesteld. 

6. B1j overlijden van den verpleger of de 
verpleegster ziJn zijn of haar erfgenamen 
verplicht, binnen eene maand na het overlijden 
van den drsger of de draagster het onder• 
scheidingsteeken weder te doen toekomen 
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aan den door Ons aangewezen hoofdinspecteur 
van de volksgezondheid. 

7. Wij behouden Ons voor, voorschriften 
te geven in zake de inschrijving van alien, 
die een diploma, als bedoeld in artikel 1, of een 
daarmede krachtens deze wet gelijkgesteld 
getuigschrift, hebben verworvcn. 

8. Wij behouden Ons voor, aan nader door 
Ons aan te wijzen diploma's voor ziekenver
pleging, hetzij voor de gewone ziekenverpleging, 
11etzij voor de verpleging van zenuwzieken 
en krankzinnigen, welke op het oogenblik 
van het in werking treden dezer wet of binnen 
2 jaren sedert dit tijdstif zijn verkregen op 
andere wijze dan in artike 3 vermeld, dezelfde 
rechtskracht te verbinden a ls aan overeen
komstige diploma's, bedoeld in artikel 1. 

9. Met het opsporen van overtredingen, 
bij deze wet strafbaar gesteld, zijn behalve 
de ambtenaren, genoemd in artikel 8 van 
het Wetboek van Strafvordering, belast alle 
ambtenaren van Rijks- en gemeentepolitie, 
de door Ons aan te wijzen ambtenaren van het 
Staatstoezicht op de Volksgezondheid, alsmede, 
voor zooveel het diploma B betreft, de in
specteurs van het Staatstoezicht op krank
zinnigen en krankzinnigengestichten. 

10. Hij, die den titel van verpleger of 
verpleegster met of zonder nadere aanduiding 
of toevoeging voert of een onderscheidingsteeken 
draagt als bedoeld in a rtikel 6, hetzij voor 
de gewone ziekenverpleging met of zonder 
eene bijzondere aanduiding als bedoeld in artikel 
2, tweede lid, hetzij voor de verpleging van 
zenuwzieken en krankzinnigen, zonder een 
diploma t e bezitten, dat hem recht geeft dien 
titel te voeren of dat onderscheidingsteeken 
te dragen, wordt gestraft met hechtenis van 
ten hoogste 14_dagen of met geldboete van ten 
hoogste honderd gulden. 

11. De feiten, bij deze wet strafbaar gesteld, 
worden beschouwd als overtredingen. 

12. Deze wet treedt in werking met ingang 
van een door Ons t e bepalen dag. 

Lasten en bevelen, enz. 
'Jegeven t e 's-Gravenhage, den 2den Mei 1921. 

WILHELMINA. 
De Minister van Arbeid, AALBERSE. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
CH. RUYS DE BEERENBR0UCK. 

(Uitgeg. 24 Mei 1921.) 

2 Mei 1921. BESLUIT, betreffende bepaling 
tot inachtneming van een opzeggingster
mijn van de zijde van het Rijk bij het 
ontslag van tijdelijk burger:eersoneel, dat 
niet voor een bepaa.lden ttjd of voor de 
uitvoering van een bepaa.ld werk in recht
streekschen Rijksdienst is, enz. S. 703. 

Wu WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Za.ken, tijdelijk Voorzitter 
van den Raad van Ministers van 28 April 1921, 
La. B., Kabinet; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te be:ealen : 
I. Btj het ontslag van tijdelijk burger

personeel, dat niet voor een bepaalden tijd 
of voor de uitvoerin~ van een bepaa.ld werk in 
rechtstreekschen Rijksdienst is, zal van de 

zijnde van het Rijk steeds worden in acht 
genomen een opzeggingstermijn : 

a. van drie maanden, ingeval de betrokkene 
bij het begin van den opzeggingstermijn 
laatstelijk onafgebroken, a lthans 6 maanden 
in rechtstreekschcn Rijksdienst was ; 

b. van een maand, ingeval de betrokkene 
bij het begin van den opzeggingstermijn 
laatstelijk korter dan 6 maanden in recht
streekschen Rijksdienst was. 

II. Over den tijd, die aan den sub I bedoeld·en 
opzeggingstermijn mocht ontbreken, wordt het 
bedrag der wedde ineens nitgekeerd. 

III. Het sub I en II bepaalde is niet van 
toepassing op personen, die zonder in het bezit 
te zijn van eene aanstelling, op declaratie 
worden beta.aid of die uit hoofde van onge
schiktheid (daaronder niet begrepen ziekte) 
of als straf uit hun betrekking worden ont
slagen, terwijl het sub II bepaa.lde niet behoeft 
te worden nageleefd : 

a. t en aanzien van personen, die gedurende 
den opzeggingstermijn uit eigen beweging 
den dienst ver1aten ; 

b. t en aanzien van personen, die gedurende 
den opzeggingstermijn een andere Rijks
betrekking, va~t of tijdelijk ..a.nvuarueu. 
Zij ontvangen clan van den clag van ingu,ug 
hunner nieuwe betre\rking af, a1leen hetgeen 
hun uit hoofde van die betrekking toekomt. 

IV. ten aanzien van tijdelijk burgerper
soneel, dat voor een bepaa.lden tijd of voor de 
uitvoering van een bepaald werk in recht
streokschen Rijksdienst is,wordt hot onder I-III 
bepaalde mede toegepast, indien buiten zijn 
toedoen ontslag wordt verleend met ingang 
van een dag, gelegen binnen den bepaalclen 
tijd of v66r het einde van het werk. 

V. het bepaa.lde sub I-IV geldt voor 
personen, die op 31 December 1920 in tijdelijken 
dienst waren of wier tijdelijke dienstbetrekking 
na dien datum een aanvang heeft genomen. 

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 onderscheideno Ministerieelo 
Depa,rtementen en a.an de Algemeone Reken
kamer. 

's-Gravenhage, den 2den Mei 1921. 
WILHELMINA. 

De MiniBter van Binnenlandache Zaken, 
tijdelijk Voorzitter van den Raad van MiniBtera, 

CH. RUYS DE BEERENBROUCK. 
(Uitgeg. 13 Mei 1921.) 

2 Mei 1921. BESLUIT tot nadere wijziging 
van het Koninklijk besluit van 18 ,Juni 
1909 (Staatsbl,ad n°. 189), tot vaststelling 
van een algemeenen maatregel van bestuur 
als bedoeld in artikel 31 der Ongevallen
wet 1901, zooals dat besluit laat stelijk is 
gewiJ zigd bij Koninklijk besluit van 28 De
cember 1917 (Staatsblad n°. 729). S. 704. 

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

Arbeid van 17 Maart 1921, n°. 1002, Afdeeling 
Arbeidersverzekering; 

Gezien artikel 31 der Ongevallenwet 1901 
(Staatsblad 1910, n°. 241), laatstelijk gewijzigd 



447 2 ME I. 1921 

bij de wet van 11 April 1919 (Staatsblad n°. 
167); 

Drn Raad van State gehoord (advies van 
19 April 1921, n°. 31); 

Gelet op hot nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 27 April 1921, n°. 1787, 
Afdeeling Arbeidersverzekering; 

Hebben goedgevonden eif verstaan: 
te mjzigen Ons besluit van 18 Juni 1909 

(Staatsblad n°. 189), laatstelijk gemjzigd bij 
dat van 28 December 1917 (Staat.,blad n°. 
729) en te uepalen a ls volgt : 

Art. 1. Onder n°. 29 van artikel 3 van boven
genoemd bcsluit wordt in plaats van : ,,in 
Noord-Holland, met uitzondering van Amster
dam" gelezen : ,,in Noord-Holland, met uit 
zondering van Amsterdam, voor zoover be
treft het gebied, dat v66r 1 J anuari 1921 tot 
deze gemeente behoorde". 

2. Te rekenen van 1 J anuari 1921 wordt: 
a. onder de nu=ers 40, 49, 56 en 72 van 

voormeld artikel 3 in plaats van: ,,in Noord
Holland, met uitzondering va,n Amsterdam, 
Watergraafsmeer en Sloten" gelezen: ,,in Noord
Holland, met uitzondering van Amsterdam, 
voor zooveel betreft het gebied, dat v66r 1 
Januari 1921 tot deze gemeente behoorde en 
van het gebied der voormalige gemeenten 
Watergraafsmeer en Sloten"; 

b. onder de nummers 40, 49 en 56 van boven
bedoeld artikel in plaats van : ,,in Amsterdam, 
Watergraafsmeer en Sloten" gelezen: ,,in Am
sterdam voor zooveel betreft het gebied, dat 
v66r 1 J anuari 1921 tot deze gemeente behoorde 
en het gebied der voormalige geIPeenten Water
graafsmeer en Sloten" ; 

c. onder de nummers 125 en 254 van meer
genoemd artikel 3 aan de zinsnede: ,,in Noord
Holland, met uitzondering van Amsterdam" 
toegevoegd het volgende: ,,voor zoover betreft 
het gebied, dat v66r 1 Januari 1921 tot deze 
gemeente behoorde" ; 

d. onder de nummers 396, 445, 468 en 487 
van vorengemeld artikel 3 aan de woorden : 
,,in Amsterdam" toegevoegd bet volgende : 
,,voor zoover betreft het gebied, dat v66r 1 
J anuari 1921 tot deze gemeente behoorde". 

3. Dit besluit treedt in werking op den 
tweeden dag na <lien, waarop het in het 
Staatsblad is geplaatst . 

Onze Minister van Arbeid is belast met 
de uitvoerincr van <lit besluit, dat in het Staats
blad zal word.en grplaatst en waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 2den Mei 1921. 
WILHELMINA. · 

De Minister van Arbeid, AALBERSE. 
(Uitgeg. 24 Mei 1921.) 

2 M ei 1921. BESLUIT, houdende bekendmaking 
van den tekst der Woningwet. S. 705. 

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

Arbeid van 14 April 1921, n°. 1084 P, Afdeeling 
Volksgezondheid, van Justitie van 25 April 
1921, 2de Afdeeling A, n°. 869, en van Finan
cien van 29 April 1921, n°. 207, Afdeeling 
Generale Thesaurie ; 

Gelet op artikel 24 der wet van 19 Februari 
1921 (Staatsblad n°. 73); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

den tekst der W oningwet, overeenkomstig 
het bepaalde in artikel 24 der wet van 19 Fe
bruari 1921 (8!aatsblad n°. 73) algemeen bekend 
te maken door bijvoeging van <lien tekst in 
zijn geheel bij dit besluit. 

Onze Ministers van Arbeid, van Justitie 
en van Financien zijn, ieder voor zooveel hem 
betreft, belast met de uitvoering van dit be
sluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den 2den Mei 1921. 
WILHEL.M:INA. 

De :Minister van Arbeid, AALBERSE. 
De Minister van J ustitie, HEEMSKERK. 

De Minister van Financien, DE VRIES. 
(Uitgeg, 17 Mei 1921.) 

TEKST VAN DE WONINGWET. 

§ 1. Voorschriften betrefjende aan woningen te 
s.tellen eischen. 

Art. 1. 1. De gemeenteraad stelt voor
schriften vast betreffende de eischen, waaraan 
moet worden voldaan : 

a. bij bet bouwen van woningen, 
b. bij het geheel of voor een gedeelte ver

nieuwen van woningen, 
c. met betrekking tot bestaande niet onder b 

begrepen woningen. 
2. De gemeenteraad stelt voorschriften vast 

nopens behoorlijke bewoning. 
2. 1. De voorschriften, in artikel 1 bedoeld, 

kunnen verschillend zijn naar gelang van den 
aard en de bestemming der woningen, alsmede 
van hare Jigging. 

2. Bij die voorschriften kunnen eischen 
worden gesteld omtrent de zuivering van on
gedierte, de afscheiding van slaapplaatsen, 
het aantal woningen in een zelfde gebouw in 
verband met de inricht,ing van dat gebouw, 
alsmede omtrent bet aantal bewoners in ver
band met de ruimte der vertrekken. 

3. De eischen omtrent het aantal bewoners 
in verband met de ruimte der vertrekken 
blijven buiten toepassing ten aanzien van wo
ningen, waarin : 

a. geene andere personen wonen dan die 
haar reeds bewoonden bij het indienen van de 
verorderung, waarbij de eischen worden ge
steld; 

b. de overschrijding het gevolg is van ver
meerdering van het gezin door geboorte of 
t'loor wederopneming van t.ijdelijk elders ge
vestigde leden na het tijdstip, waarop de woning 
door het rrezin betrokken wercl. 

4. Outler gezin zijn begrepen de blood- en 
aanverwanten, die volgens de artikelen 376-
378 en artikel 383 van het Burgerlijk Wetboek 
in de termen kunnen vallen om op onderhoud 
aanspraak te maken. 

3. 1. Ten aanzien van geheel of voor een 
gedeelte te vernieuwen of nieuw te bouwen 
woningen of als woning in gebruik te nemen 
gebouwen of gedeelten van gebouwen, worden 
door den gemeenteraad voorschriften vastge
steld betreffende : 

a. de plaatsing van de gebouwen ten op
zichte van den openbaren weg en van elkander, 

b. het hoogtepeil van den vloer der beneden
woonvertrekken en de hoogte van de gebouwen. 

c. de afmetingen der ter bewoning in te 
richten vertrekken en van trappen en portalen, 

I d. privaten, 
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e. beschikbaarheid van drinkwater, 
f. voorkoming van brandgevaar, 
g. voorkoming van vocht,igheid, 
h. hechtheid van fundamenten, muren, 

vloeren, trappen, zolderingen en dak, 
i. verwijdering van rook, water en vuil, 
i. toevoer van licht en lucht. 
2. Ten aanzien van de vernieuwing van een 

gedeelte eener woning worden alleen die voor
schriften van toepassing verklaard, rue met het 
te vernieuwen gedeelte verband houden. 

3. Ten aanzien van bestaande niet onder 
het eerste lid begrepen woningen worden 
door den gemeenteraad voorschriften vastge
steld betreffende de in het eerste lid onder 
e--j vermelde punten. 

4. 1. Met betrekking tot een of meer der 
in artikel 3 vermeld~ punten kan door Gede
puteerde Staten, den inspecteur, belast met 
het toezicht op de handhaving der wettelijke 
bepalingen betreffende de volkshuisvestin~, 
gehoord, bij een met redenen omkleed beslmt 
vrijstelling worden verleend, hetzij voor alle 
woningen, hetzij naar gelang van haren' aard, 
bestemming of Jigging voor sommige. 

2. Door Gedeputeerde Staten kan, den in
specteur gehoord, bij een met redenen omkleed 
besluit vrijstelling warden verleend van de 
verplichting tot het vaststellen van voorschrif
ten nopens behoorEjke bewoning. 

3. Do vrijstelling bedoeld in het eerste en 
in het tweede lid, wordt voor niet !anger dan 
vijf jaren verleend op aanvrage van den ge
meenteraad en kan, den inspecteur gehoord, op 
aanvrage van den gemeenteraad, bij een met 
redenen omkleed besluit warden verlengd, 
telkens voor een bepaalden tijd, vijf jaren niet 
te boven gaande. 

4. Wordt door Ons het besluit van Gede
puteerde Staten vernietigd, dan hebben deze 
opnieuw uitspraak te doen met inachtneming 
van Onze beslissing. 

5. De a.rtikelen 166 en 169-173 der Pro
cinciale wet zijn ten deze van toepassing. 

5. 1. Het is verboden zonder schriftelijke 
vergunning van Burgemeester en Wethouders: 

a. een gebouw op te richten of geheel of 
voor een gedeelte te vernieuwen, 

b. krachtens eenig zakelijk recbt tot waning 
in gebruik te nemen of als eigenaar of in eenige 
andere hoedanigheid tot waning in georuik te 
geven een gebouw of een gedeelte van een 
gebouw, laatstelijk niet als waning gebezigd. 

2. De vergunning, bedoeld in het eerste 
lid, letter a, wordt geweigerd, indien het plan 
voor het oprichten of vernieuwen afwijkt van 
een, overeenkomstig artikel 31 of artikel 32 
goedgekeurd, uitbreidingsplan voor de gemeente 
of een dee! der gemeente, en indien aan de 
voorschriften met betrekking tot gebouwen niet 
wordt voldaan, behoudens het bepaalde bij 
het eerste lid van artikel 6. Burgemeester en 
Wethouders beslissen binnen den bij de plaatse
lijke verordeming, vastgesteld ingevolge ar
tikel 1, te regelen termijn. 

3. Een besluit tot het verleenen van voor
waardelijke vergunning of tot weigering der 
vergunning is altijd met redenen omkleed. 

4. Van het bes!uit, bedoeld in het voor
gaande lid, is beroep op den gemeenteraad toe
gelaten, volgens regelen, bij plaatselijke ver
ordening vast te stellen. Gelijke voorziening 

is toegelaten, indien Burgemeester en Wet
houders niet overeenkomstig bet bepaalde in 
bet tweede lid eene beslissing hebben genomen. 

5. Van het besluit van den gemeenteraad 
wordt door Burgemeester en Wethouders on
verwijld kennis gegeven, door toezending van 
een afschrift, aan hem, die de voorziening 
heeft gevraagd, t>f aan zijn rechtverkrijgende. 

6. Indien het raadsbesluit strekt tot het 
verleenen van de vergunning, geldt bedoelde 
kennisgeving als eene door Burgemeester en 
Wethouders verleende vergunning. 

7. Wordt het besluit van den gemeenteraad 
door Ons vernietigd, dan heeft de gemeente
raad opnieuw uitspraak te doen met inacht
neming van Onze beslissing. 

6. 1. Voorzoover eene verordening met be
trekking tot gebouwen Burgemeester en Wet
houders daartoe uitdrukkelijk bevoegd ver
klaart, kunnen zij : 

a. nadere eischen vaststellen ten opzichte 
van in die verordening bepaaldelijk aangewezen 
punten; 

b. vrijstelling verleenen van het voldoen aan 
in die verordening bepaaldelijk omschreven 
eischen. 

2. In het geval, omschreven sub a van het 
voorgaand lid, is beroep op den gemeenteraad 
toegelaten, volgens regelen, bij plaatselijke ver
ordening vast te stel!en. 

3. Van het besluit van den gemeenteraad 
wordt door Burgemeester en Wethouders on
verwijld kennis gegeven aan hem, die het be
roep heeft ingesteld. 

4. Wijkt het besluit van den gemeenteraad 
van dat van Burgemeester en ·wethouders af, 
dan geldt bedoelde kennisgeving als eene door 
Burgemeester en Wethouders verleencj.e ver
gunning. 

7. 1. De besluiten tot vaststelling, aan
vulling, wijziging of intrekking van de in ar
tikel 1 bedoelde voorschriften zijn aan de goed
keuring van Gedeputeerde Staten, aan wie zij 
binnen tweemaal 24 uren na de vaststelling 
warden toegezonden, onderworpen. De goed
keuring betreft, zoo zij aan eene verordening 
in haar geheel word,t verleend, alleen die voor
schriften, welke aan goedkeuring onderworpen 
zijn. De artikelen 196 en 197 der Gemeentewet 
zijn ten deze van toepassing, met <lien ver
stande, dat de daar genoemde termijn wordt 
gesteld op twee maanden. 

2. Alvorens te beslissen winnen Gedepu
teerde Staten het advies van den inspecteur in. 

3. Het besluit van Gedeputeerde Staten, 
waarbij de goedkeuring wordt geweigerd, is 
altijd met redenen omkleed. Van dit bes]uit 
kan de gemeenteraad binnen 30 dagen, te 
rekenen van de dagteekening der beslissing 
van Gedeputeerde Staten, bij Ons voorziening 
vragen. Artikel 201 der Gemeentewet is ten 
dez_e van toepassing. 

4. W ordt, buiten. het geval van voorziening 
bedoeld in het derde lid, door Ons het besluit 
van Gedeputeerde Staten vernietigd, dan 
hebben deze opnieuw uitspraak te doen met 
inachtneming van Onze beslissing. 

5. De artikelen 166 en 169-173 d,er Pro
vinciale wet en de artikelen 166, 168, 172 en 
17 4--177 der Gemeentewet zijn ten deze van 
toepa-ssing, met dien verstande, • dat de af
kondiging geschiedt binnen veertien dagen na de 
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dagteekening van het besluit, waarbij de goed
keuring wordt verleend en dat het formulier 
van afkondiging bij algemeenen maatregel van 
bestuur wordt vastgesteld. 

8. 1. Indien binnen drie jaren na het in 
werking treden dezer wet geene voorschriften, 
als bedoeld in artikel 1 en goedgekeurd over

,eenkomstig artikel 7, tot stand zijn gekomen, 
noodigen Gedeputeerde Staten Burgemeester 
en Wethouders uit zoodanige voorschriften te 
ontwerpen en binnen een bepaalden termijn 
bij hen in te zenden. 

2. Over het ingediend ontwerp winnen Ge
deputeerde Staten het ad vies van den inspecteur 
in en stellen daarna zoodanige voorschriften 
vast, als zij tot uitvoering van de bepalingen 
dezer wet noodig achten. 

3. Wordt door Burgemeester en Wethouders 
binnen den bepaalden termijn geen ontwerp 
ingediend, dan gaan Gedeputeerde Staten, den 
inspecteur gehoord, zelfstandig tot vaststelling 
van de voorschriften over. 

4. De besluiten, door Gedeputeerde Staten, 
ingevolge het tweede en derde lid vastgesteld, 
zijn aan Onze goedkeuring onderworpen. 

5. Bij de toezending van de vastgestelde 
en door Ons goedgekeurde voorschriften leggen 
Gedeputeerde Staten aan den gemeenteraad 
over het advies van den inspecteur, alsmede 
het ontwerp van Burgemeester en Wethouders, 
indien dit binnen den gestelden termijn is 
ingekomen. . 

6. De door Ons goedgekeurde voorschriften 
warden door Burgemeester en Wethouders 
binnen veertien dagen, nadat zij die van Ge
deputeerde Staten hebben ontvangen, afge
kondigd, met inachtneming van het bij alge
meenen maatregel van bestuur vastgestelde 
formulier. De artikelen 172, 174, 175, eerste 
lid, en 176 der Gemeentewet zijn ten deze van 
toe passing. 

7. De gemeenteraad is bevoegd de door 
-Gedeputeerde Staten vastgestelde voorschrif-
-ten aan te vullen, te wijzigen of in te trekken, 
de bepalingen van artikel 7 zijn daarbij ' van 
toepassing. 

8. Zijn Gedeputeerde Staten, den inspecteur 
gehoord, van oordeel, dat aanvulling, wijziging 
-0£ intrekking van voorschriften, als bedoeld 
in artikel 1, noodzakelijk is, zoo noodigen 
.zij, met overlegging van het advies van den 
inspecteur, den gemeenteraad uit tot die aan
-vulling, wijziging of intrekking over te gaan. 

9. Voor zoover medewerking hiertoe door 
-den raad wordt geweigerd kunnen Gedeputeerde 
Staten, Burgemeester en Wethouders gehoord, 
na verloop van zes maanden sedert de in het 
voorgaande lid vermelde uitnoodiging, met 
Onze goedkeuring die voorschriften aanvullen, 
wijzigen of intrekken. 

9. 1. In iedere · gemeente wordt door een 
of meer daarvoor aangewezen ambtenaren toe
zicht gehouden op de naleving van de in ar
tikel 1 bedoelde voorschriften en van andere 
wettelijke bepalingen nopens de volkshuis
vesting. Die ambtenaren kunnen hun die;nst 
hetzij in Mme gemeente, hetzij in onderscheidene 
gemeenten uitoefenen. 

2. Door Ons kunnen gemeenten warden aan
gewezen, die gezamenlijk het toezicht, bedoeld 
in het eerste lid, moeten regelen. De regeling 
is onderworpen aan de goedkeuring van Ge-
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deputeerde Staten. Is binnen een door Ons 
bepaalden termijn niet eene regeling aan de 
goedkeuring van Gedeputeerde Staten onder
worpen of keuren Gedeputeerde Staten de rege
ling niet goed, dan wordt zij door dat college 
vastgesteld . 

3. Llggen de gemeenten, die Wij ihgevolge 
het tweede lid hebben aangewezen, in meer 
dan eene provincie, dan treden voor de toe
passing van dat lid Wij in de plaats van Ge
deputeerde Staten. 

4. De kosten van het in dit artikel bedoelde 
toezicht warden geacht te behooren tot de uit
ga ven, bedoeld in artikel 205 der Gemeentewet. 
Artikel 212 dier wet is van toepassing. 

10. 1. Indien in eene gemeente het toe
zicht, bedoeld in het eerste lid van artikel 9, 
niet voldoende is, kunnen Gedeputeerde Staten, 
of, indien de gemeenten, die een gezamenlijk 
toezicht hebben, in meer dan eene provincie 
liggen, Wij, den inspecteur gehoord, voor
zieningen, daaronder begrepen het ontslaan of 
benoemen van de noodige ambtenaren en het 
vaststellen van de noodige verordeningen en 
instructies, voorschrijven. Zijn die voor
zieningen niet binnen den door dat college of 
door Ons gestelden termijn getroffen, dan warden 
zij getroffen door Gedeputeerde Staten of door 
Ons. 

2. De besluiten, door Gedeputeerde Staten 
ingevolge het eerste lid vastgesteld, zijn aan 
Onze goedkeuring onderworpen. 

3. De gemeenteraad of Burgemeester en 
Wethpuders zijn bevoegd de door Gedeputeerde 
Staten of door Ons genomen besluiten onder 
goedkeuring van Gedeputeerde Staten of van 
Ons aan te vullen, te wijzigen of in te trekken. 

§ 2. Aangifte ontrent het aantal woningen. 
11. 1. De raad van eene gemeente, die meer 

dan 20,000 inwo~ers telt, en van eene gemeente, 
die minder dan 20,000 inwoners t elt, welke Wij 
daarvoor aanwijzen, is verplicht eene woning
beurs in te stellen. Door Ons kan aan eene 
gemeente, die meer dan 20,000 inwoners telt, 
vrijstelling van deze verplichting warden ge
geven, en kunnen termijnen warden bepaald, 
binnen welke door verschillende gemeente
besturen aan dit voorschrift voldaan_ moet zijn. 
Door Ons kunnen voorschriften warden ge
geven, waaraan eene woningbeurs moet vol
doen'. 

2. In eene gemeente, waar eene woning
beurs is ingesteld, is iedere verhuurder van eene 
waning, wanneer hij eene waning te huur heeft 
of wanneer hij eene waning verhuurd heeft, 
en iedere eigenaar, die een onbewoonde waning 
te koop aanbiedt of verkocht heeft, verplicht 
daarvan mededeeling te doen aan de woning
beurs overeenkomstig de voorschriften en 
binnen den termijn, door den gemeenteraad 
vast te stellen, onder goedkeuring van Gede
puteerde Staten. 

3. Indien binnen den krachtens het eerste 
lid bepaalden termijn de woningbeurs niet is 
ingesteld en binnen dien termijn de voorschrif
ten bedoeld in het tweede lid, niet zijn vastge
ste!d en 0e goedkeuring van Gedepntcerde 
Staten hebben verkregen, neemt dat college 
de noodige besluiten onder Onze goedkeuring. 

4. Onder verhuurder wordt verstaan een 
persoon, die hetzij voor zich zelven, hetzij in 

29 
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eenige hoedanigheid, eene woning schriftelijk / 5. Afschrift van dit advies wordt onver
of mondeling verhuurt. wijld door Burgemeester en Wethouders ge
. ?· yoor of terzake v3:n mededeelingen en zonden aan den eersten of den eenigen onder
mlichtmgen, door de wonmgbeurs te verstrek- teekenaar van het bezwaarschrift. 
ken, wordt geen vergoeding gevorderd. 16. 1. Burgemeester en Wethouders nemen, 

6. De kosten van de woningbeurs worden naar aanleiding vao het bij de artikelen 14 en 
geacht te behooren tot de uitgaven, bedoeld in 15 bedoelcl advies binnen eene maand na de 
artikel 205 der Gemeentewet. Artikel 212 dagteekening daarvan, een met redenen om-
dier wet is van toepassing. kleed besluit. 

12. 1. Eene gemeente is telkens, wanneer 2. Ingeval het advies rler gezondheids-
Wij baar daartoe aanwijzen, verplicht eene commissie strekt tot onbewoonbaarverklaring, 
woningtelling te houdeQ. overeenkomstig door zijn Burgemeester en Wethouders verplicht 

·Ons t e geven voorschriften. eene beslissing van den gemeenteraad omtrent 
2. De kosten van zooda,nige woningtelling het al of r iet onbewoonbaar verklaren uit te 

worden geacht te behooren tot de' uitgaven, lokken. 
bedoeld in artikel 205 der Gemeentewet. Ar- 3. Burgemeester en Wethouders zenden 
ti.kel 212 dier wet is van toepassing. binnen acht daizen een afschrift van elk inge-

13. Aan gemeenten kunnen door Ons b ij- volge dit artikel genomen besluit aan de ge
dragen uit 's Rijks kas worden verstrekt in zondheidscornmissie en aan den eersten of den 
de kosten van eene woningbeurs en eene woning- eenigen onderteekenaar van het bezwaarschrift. 
telling. 17. 1. Indien Burgemeester en Wethouders 

§ 3. V erbetering van woningen ; overbevolking. 
14. De gezondheidscommissie wijst bij met 

redenen omkleed advies het gemeentebestuur 
de woningen aan : 

a. die wegens niet inachtneming van de 
voorschriften, bedoeld bij artikel 1, of uit 
anderen hoofde ongeschikt ter bewoning zijn, 
met bijvoeging van eene omschrijving der 
noodzakelijke verbeteringen, indien de com
missie van oordeel is, dat de woning alsnog 
in bewoonbaren staat kan worden gebracht ; 

b. waarbij, ofschoon zij niet ter bewoning 
ongeschikt zijn, het aanbrengen van bepaaldelijk 
aangeduide verbeteringen noodzakelijk is; 

c. waarin meer personen zijn gebui,vest 
clan volgens plaatselijke verordening geoor
loofd is. 

15. 1. Indien drie of meer meerderjarige 
ingezetenen eener gemeente bij het gemeente
bestuur een met redenen omkleed bezwaar
schrift indienen, betreffende een of meer wonin
gen, die, blijkens persoonlijk onderzoek hetzij 
wegens niet-inachtneming van de voorschriften, 
bedoeld bij artikel 1, hetzij uit anderen hoofde 
ongeschikt ter bewoning zijn, of waarbij het 
aanbrengen van bepaaldelijk aangeduide ver
beteringen noodzakelijk is, of wel waarin meer 
personen zijn gehuisvest dan volgens plaatse
lijke verordening geoorloofd is, wint het ge
meentebestuur, met overlegging van het in!;le• 
diende bezwaarschrift, onverwijld het advies 
van de gezondheidscommissie in. 

2. Hetzelfde geldt, indien het hoofd van een 
gezin of een afzonderlijk ,levend persoon zoo
danig bezwaarschrift indient betreffende de 
door hem bewoonde woning. 

3. De zakelijke inboud van het bezwaar
schrift wordt door het gemeentebestuur mede
gedeeld aan den eigenaar der woning of aan 
dengene, die tot het aanbrengen der vereischte 
verbeteringen bevoegd is ; ingeval het be
zwaarschrift betreft woningen, waarin meer 
personen zijn gehuisvest dan volgens plaatse
lijke verordening geoorloofd is, tevens aan den 
bewoner, hoofd van het gezin. 

4. De gezondheidscommissie geeft bij met 
redenen omkleed advies en met inachtneming 
van het voorgaand artikel, binnen eene maand 
kennis aan het gemeentebestuur, of zij het be
zwaarschrift geheel of ten deele gegrond dan 
we! ongegrond oordeelt. 

beslissen, dat het aanbrengen van verbete
ringen noodzakelijk is, schrijven zij te gelijker 
tijcl, met overlegging van een afschrift van het 
advies der gezondheidscornmissie, den eigenaar 
der woning of dengene, die tot het aanbrengen 
der vereischte verbeteringen bevoegd is, aar 
om de noodig bevonden verbeteringen aan te 
brengen, of, zoo hij daaraan de voorkeur geeft, 
de bewoning te staken of te doen staken, een 
en antler binnen een door Burgemeester en 
Wethouders vast te stellen termijn van ten 
minste eene maand en ten hoogste een jaar. 

2. Van ·de in het eerste lid bedoelde aan
schrijving wordt door Burgemeester en Wet
houders te gelijker tijd schriftelijk kennis ge
geven aan hen, die in de daartoe bestemde 
registers als hypothecaire schuldeischers zijn 
ingeschreven. Deze kennisgeving geschiedt 
aan de bij die inschrijving gekozen woonplaats. 

18. Indien aan Burgemeester en Wethouders 
blijkt, dat in de woning meer personen zijn ge
huisvest clan volgens plaatselijke verordening 
geoorloofd is, schrijvcn zij te gelijker t ijd , met 
ove'rlegging van een afschrift van het advies 
der gezondheidscommissie, den bewoner, hoofd 
van het gezin, aan, de overschrijding te doen 
ophouden binnen een door Burgemeester en 
Wethouders vast te stellen termijn van ten 
minste eene maand en ten hoogste een jaar. 

19. Burgemeester en Wethouders zijn even
·als de gezondheidscommissie verplicht na te 
gaan, welke woningen ongeschikt ter bewoning 
zijn, verbetering behoeven of overbevolkt zijn, 
invoege als omschreven bij artikel 14. Zij 
doen, ook indien geene aanwijzing overeen
komst ig artikel 14 en geen bezwaarschrift 
overeenkomstig artikel 15 is ingekomen, zelf
standig aanschrijvingen, als vermeld in de ar
tikelen 17 en 18, uitgaan, maar zijn daarbij 
gehouden vooraf het advies der gezondheids
commissie in te winnen. Bij de aanschrijving 
wordt een afschrift van dat advies overgelegd. 

20. 1. De gezondheidscommissie en in de 
gevallen, bij artikel 15 omschreven, eveneens 
zij, die het bezwaarschrift hebben ingediend, 
kunnen binnen veertien dagen na het verstrijken 
van den termijn, gesteld bij artikel 16, eerste 
lid, bij den gemeenteraad voorziening vrngen, 
indien in het advies der commissie is verklaard, 
dat het a-anbrengen van bepaaldelijk aange
duide verbeteringen noodzakelijk is of wel, 
dat in de woning meer personen zijn gehuisvest 
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dan volgens plaatselijke verordening geoorloofd 
is, en Burgemee ter en Wethouders geene be
slissing overeenkomstig dat advies hebben ge
nomen. 

2. Gelijke voorziening kan worden gevraagd 
door hen, tot wie eene aanschrijving, als ver
me\d in de artikelen 17-19, wordt gericht; 
in dit geval binnen dertig dagen na dagteeke
ning der aanschrijving. 

3. De gemeenteraad beslist binnen zes weken 
na den dag, waarop de voorziening is gevraagd. 

4. Hangendo de termijnen tot en de behan
deling der voorziening, blijft de aanschrijving 
buiten werking. 

§ 4. Onhewoonhaarverklaring, ontruiming, slui
ting en afbraak. 

21. 1. Indien eene woning ongeschikt is 
ter bewoning en niet door het aanbrengen van 
verbeteringen in bewoonbaren staat kan worden 
gebracht, wordt zij bij besluit van den gemeente
raad, de gezondheidscommissie gehoord, on
bewoonbaar verklaard. 

2. Gelijke verklaring wordt uitgesproken, 
indien na het verstrijken van den ingevolge 
arti.kel 17 gestelden termijn de geeischte ver
beteringen niet zijn aangebracht en de woning 
dientengevolge ongeschikt ter bewoning is. 

3. Het besluit tot onbewoonbaarverklaring 
houdt tevens in den last tot ontruiming binnen 
een daarbij bepaalden termijn, te rekenen van 
den dag, waarop de tijd tot voorziening is 
verstreken of het besluit tot onbewoonbaar
verklaring is gehandhaafd. 

4. De termijn, in het voorgaand lid bedoeld, 
wordt gesteld op ten hoogste zes maanden, 
behoudens in geval: 

a. eene woning on bewoonbaar wordt ver
klaard, zonder dat blijkt van niet-in-achtne
ming van de eischen, omschreven bij krachtens 
artikel 1 va tgestelde voorschriften ; 

b. Gedeputeerde Staten, den inspecteur ge
hoord, goedkeuring hebben verleend aan een 
door den gemeenteraad vastgesteld plan, waarin 
de woning is opgenomen en dat de !!,eleidelijke 
ontruiming verzekert, binnen een b1j dat plan 
bepaalden tijd, van de in de gemeente of in 
een bepaaldelijk aangewezen dee! der gemeente 
gelegen woningen, welke ongeschi.kt ter be
woning zijn en niet door het aanbrengen van 
verbeteringen in bewoonbaren staat kunnen 
worden gebracht; 

c. de woning is opgenomen in een door den 
gemeenteraad vastgesteld plan van onteigening, 
als bedoeld bij art. 29. 

5. De termijn van ontruiming kan door 
den gemeenteraad telkens voor ten hoogste 
zes maanden worden verlengd onder goed
keuring van Gedeputeerde Staten, aan wie 
het advies der gezondheidscommissie wordt 
overgelegd. 

6. Het besluit tot onbewoonbaarverklaring 
wordt onverwijld met overlegging van een af
schrift van het advies der commissie ter kennis 
gebracht van den bewoner, hoofd van het ge
zin of afzonderlijk levend persoon en van den 
eigenaar der woning of dengene, die bevoegd 
is de woning alsnog in bewoonbaren staat te 
brengen. I 

7. Aa'.n de onbewoonbaar verklaarde woning 
wordt, binnen veertien dagen nadat de termijn 
van voorziening is verstreken of het besluit 
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tot onbewoonbaarverklaring is gehandhaafd, 
door of van wege Burgemeester en Wethouders, 
op de wijze, bij plaatselijke verordening te be
palen, een kenteeken bevestigd, waarop met 
duidelijke letters te lezen is : ,,onbewoonbaar 
verk!aarde woning". 

8. Na den dag, waarop het kenteeken, in 
het voorgaand lid vermeld, aan de woning is 
bevestigd, mogen, behoudens de bepaling van 
artikel 28, personen, die de woning op dien dag 
niet bewoonden, daarin geen intrek nemen, 
met uitzondering van de leden van het gezin, 
dat daarin sedert dien da!): gevestigd is gebleven. 

9. Artikel 2, vierde hd, is ten aanzien van 
het bepaalde in het voorgaand lid van toepassing. 

22. 1. Indien aan een advies der gezond
heidscommissie tot onbewoonbaarverklaring 
binnen drie maanden na dagteekening van dat 
advies geen gevolg is gegeven door den gem en
teraad, kunnen de commissie en in de gevallen, 
bij artikel 15 omschreven, eveneens zij, die het 
bezwaarschrift hebben ingediend, bij Gedepu
teerde Staten gedurende zes weken voorziening 
vragen. 

2. Voorziening bij Gedeputeerde Staten kan 
ook worden gevraagd door de commissie en in 
de geval!en, bij artikel 15 omschreven, mede 
door hen, die het bezwaarschrift hebben inge
diend, indien de verklaring, bedoeld bij het 
tweede lid van het voorgaand arti.kel, niet 
binnen twee maanden na het verstrijken van 
den voor het aanbren~en van verbeteringen 
gestelden termijn is mtgesproken. 

3. Binnen dertig dagen na de verzending 
van de kennisgeving, bedoeld in het zesde lid 
van artikel 21, kan bij Gedeputeerde Staten 
voorziening worden gevraagd door den bewoner, 
hoofd van het gezin, of afzonderlijk levend 
persoon en door den eigenaar der woning of 
dengene, die bevoegd is de woning alsnog in 
bewoonbaren staat te brengen. 

4. Gedeputeerde Staten beslissen, den in
specteur gehoord, binnen zes weken na den 
dag, waarop de voorziening is gevraagd. 

5. Hangende de termijnen tot en de be
handeling van de voorziening blijft het besluit 
tot onbewoonbaarverklaring buiten werking. 

6. Wordt door Ons het besluit van Gede
puteerde Staten vernietigd, dan doen deze 
opnieuw uitspraak met inachtneming van Onze 
beslissing. 

23. 1. Bij • besluit van Burgemeester en 
Wethouders wordt onverwijlde ontruiming 
van eene onbew1.,onbaar verklaarde woning 
gelast, ingeval na verloop van den volgens 
artikel 21 gestelden termijn de bewoning voort
duurt, of, in strijd met he':, bepaalde bij het 
achtste lid van dat arti.kel, opnieuw aanvangt. 

2. Tevens kan bij gebleken noodzakelijk
heid door hen tot sluiting, voor zoolang noodig, 
worden overgegaan. 

24. De ontruiming en de sluiting geschieden 
op vertoon van den daartoe strekkenden last, 
in tegenwoordigheid hetzij van den kanton
rechter, hetzij van den burgemeester of eenen 
wethouder der gemeente, hetzij van een com
missaris van politie. 

25. Indien eene onbewoonbaarverklaarde 
woning na verloop van den voor ontruiming 
gestelden termijn blijkt gevaar of overwegenden 
hinder te veroorzaken voor de bewoning van 
andere woningen, besluiten Burgemeester en 
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Wethouders, de gezondheidscommissie ge
hoord, tot afbraak van het gebouw, of van het 
gedeelte van het gebouw, waarin zich die 
woning bevindt, of we! tot andere maatregelen, 
waardoor het gevaar of de hinder worden weg
genomen. 

26. Van het bevel tot sluiting alsmede van 
elk besluit, bedoeld in het voorgaand artikel, 
wordt onverwijld kennis gegeven aan den 
eigenaar der woning of aan dengene, die be
voegd is de woning alsnog in bewoonbaren 
staat te brengen. 

27. In geval van afbraak worden de bouw
materialen in het openbaar verkocht en wordt 
do opbrengst na aftrek der kosten van afbraak 
en verkoop den rechthebbende ter hand ge
steld. 

28. 1. Opheffing der onbewoonbaarver
klaring, kan, mits voldoende blijkt dat de woning 
alsnog in bewoonbaren staat is gebracht, ge
schieden bij besluit van den gemeenteraad, de 
gezondheidscommissie gehoord ; in geval de 
onbewoonbaarverklaring niet is uitgesproken 
door den gemeenteraad, bij besluit van Gede
puteerde Staten, den inspecteur gehoord. 

2. Bij opheffing der onbewoonbaa1·ver
klaring wordt het kenteeken, in artikel 21 be
doeld, verwijderd. 

§ 5. Onteigening. 
29. 1. Aan de wet van 28 Augustus 1851 

(Staatsblad n°. 125), laatstelijk gewijzigd bij 
de wet van 15 April 1886 (Staatsblad n°. 64), 
wordt toegevoegd een IVde Titel ,,Over ont
eigening in het belang der volkshuisvesting." 

Deze Titel bevat de volgende bepalingen : 
77. Zonder voorafgaande verklaring b1j de 

wet, dat het algemeen nut de onteigening vor
dert, kan in het belang der volkshuisvesting 
onteigening plaats vinden : 

1 °. ter ontruiming van oppervlakten, waarop 
tengevolge van gebrekkigen toevoer van licht 
of lucht of gemis van andere voor bewoonbaar
heid noodzakelijke vereischten in verband met 
den onderlingen zamenhang of met de Jigging 
der gebouwen, afdoende verbetering der wonin
gen langs anderen weg bezwaarlijk uitvoer
baar 1a; 

2°. ter verwijdering van een of meer woningen, 
waarvan afdoende verbetering in verband met 
hare Jigging, onderling of ten opzigte van andere 
woningen of perceelen, bezwa:trlijk uitvoer
baar is; 

3°. ter verwijdering van een of meer woningen 
of perceelen, die, al of niet geschikt ter be
woning of niet ter bewoning bestemd, beletten, 
dat aangrenzende of nabijgelegen woningen 
in bewoonbaren staat lnmnen worden $ebragt ; 

4°. ter verkrijging van de beschikking over 
onbebouwde of gebouwde eigendommen, be
grepen in een overeenkomstig artikel 31 of 
artikel 32 goedgekeurd plan van uitbreiding of 
ter verkrijging van de besehikking over onbe
bouwde of gebouwde eigendommen, benoodigd 
om uitvoering te $even aan een in het belang 
der volkshuisvestmg vastgesteld bouwplan ; 

5°. ter verkrijging van de beschikking over 
onbebouwde of gebouwde eigendo=en, ten 
aanzien waarvan onderscheidenlijk aanbouw of 
herbouw krachtens aitikel 30 der Woningwet 
is verboden. 

In de genoemde gevallen geschiedt de ont-

eigening overeenkomstig de volgende ar 
tikelen. 

78. De onteigening geschiedt ten name der 
gemeente of van vereeni~gen, vennootschap
pen of stichtingen, uitsluitend in het belang 
van verbetering der volkshuisvesting werk
zaam en als zoodanig door Ons toegelate!l. 

De vereischten voor toelating worden nader 
bij algemeenen maatregel van bestuur vast
gesteld. 

79. Onteigening in .het belang der volks
huisvesting lieeft, behoudens het geval om
schreven in artikel 87, plaats uit kracht van 
een besluit van den gemeenteraad, door Ons, 
den Raad van State gehoord, goedgekeurd. 

In het geval, omschreven bij aitikel 77, 1°. , 
brengt de gezondheidscommissie, ingevolge de 
Gezondheidswet ingesteld, een beredeneerd 
verslag uit aangaande den toestand der wonin
gen, met opgaaf van de te onteigenen gebouwen, 
welke haars inziens alsnog aan voor bewoon
baarheid noodzakelijke vereischten voldoen. 

80. Belanghebbenden worden, voordat eene 
beslissing van den gemeenteraad omtrent de 
onteigening wordt genomen, in de gelegenhe1d 
gesteld hunne bezwaren te doen hooren. 

Te dien einde doen Burgemeester en Wet
houders, indien onteigening ten name der ge
meente wordt beoogd, op de secretarie der ge
meente gedurende dertig dagen ter inzage voor 
een ieder nederleggen : 

1 °. een uitgewerkt, bij besluit van den raad 
voorloopig goedgekeurd plan met uitvoerige 
kaarten en met grondteekeningen, waarop de 
te onteigenen perceelen, de perceelen ten be
hoeve en ten laste waarvan de te onteigenen 
erfdienstbaarheden zijn gevestigd, en de per
ceelen, welke met andere te onteigenen zakelijke 
regten zijn bezwaard, met vermelding hunner 
kadastrale no=ers zijn aangewezen ; 

2°. eene lijst van de kadastrale nommers 
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, 
bovendien de grootte van het te onteigenen 
dee!; 

b. de namen van de eigenaars en mede
eigenaars van die perceelen volgens de registers 
van het kadaster ; 

3°. eene lijst van de te onteigenen erfdienst
baarheden, met vermelding bij elk van deze 
van de kadastrale nommers 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 kadaster ; 

4°. eene lijst van de andere te onteigenen 
zakelijke regten met vermelding bij elk van 
deze van de kadastrale nommers van de per
ceelen, welke met het regt zijn bezwaard, en 
van de namen van de regthebbenden en mede
regthebbenden daarvan, volgens de registers 
van het kada ter ; 

Eene vereeniging, vennootschap of stichting, 
als bedoeld in artikel 78, die onteigeJling ten 
hare name verlangt, legt aan Burgemeester en 
Wethouders over ae in het tweede lid bedoelde 
bescheiden. Binnen eene maand, nadat hier-
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aan is voldaan, doen Burgemeester en Wet
houders die stukken gedurende ten minste 
dertig dagen op de gemeente-secretarie t er 
inzage voor een ieder nederleggen. 

Van elke nederlegging wordt door het hoofd 
van het gemeentebestuur in een of meer nieuws
bladen der gemeente of, bij het ontbreken daar
van, eener naburige gemeente, onverwijld 
kennis gegeven. Zij wordt daarenboven door 
hem op de gebruikelijke wijze aan de inge
zetenen bekend gemaakt. 

Bij de stukken, die ter inzage worden neder
gelegd, voegen Burgemeester en Wethouders 
in het geval, bedoeld bij artikel 79, tweede 
lid, het daar genoemde verslag der gezond
beidscommissie. 

Het besluit, waarbij het plan voorloopig is 
goedgekeurd, vervalt, indien niet binnen zes 
maanden na de dagteekening van dat besluit 
een raadsbesluit tot onteigening ingevolge 
artikel 85 aan Gedeputeerde Staten is voor
gedragen. Een door Ons goedgekeurd raads
besluit tot onteigening vervalt, indien de ont
eigenende partij niet binnen een jaar na de 
dagteekening van Ons besluit den eigendom 
bij minnelijke overeenkomst heeft verkregen 
overeenkomstig het bepaalde in artikel 17 of 
de eigenaren, in bet onteigeningsbesluit aange
wezen, voor de arrondissementsregtbank, onder 
wier regtsgebied de goederen gelegen zijn, 
heeft doen dagvaarden overeenkomstig het 
bepaalde in artikel 18. De termijn van zes 
maanden en die van een jaar kunnen door Ons 
met ten hoogste onderscbeidenlijk zes maanden 
en een jaar worden verlcngd. 

81. De belanghebbenden kunnen uiterlijk 
veertien dagen na verloop van den termijn 
van nederlegging hunne bezwaren schriftelijk 
aan bet gemeentebestuur opgeven. Burge
meester en Wetbouders brengen die bezwaren 
ten spoedigste ter kennis van de gezondheids
commissie, met verzoek om advies. 

82. Artikel 9 is t en deze van toepassing 
met dien verstande, dat betgeen daar van den 
Staat gezegd wordt, van toepassing wordt op 
de gemeente. 

83. Besluit de gemeenteraad tot onteigening 
ten name der gemeente of van eene vereeniging, 
vennootscbap of stichting, dan worden bij raads
besluit de te onteigenen perceelen, erfdienst
baarheden, en andere zakelijke regten aange
wezen door aanhaling van de in artikel 80 be
doelde grondteekeningen en vermelding van: 

1 °. de kadastrale nommers van de perceelen, 
welke worden onteigend, met vermelding van 
hunne grootte, volgens de registers van bet 
kadaster, en, indien niet het gebeele perceel 
zal worden ontei~end, bovendien van de grootte 
van het te onte1genen dee! ; 

2°. de kadastrale nommers van de perceelen, 
ten behoeve waarvan te onteigenen erfdienst
bi1arbeden zijn gevestigd, van die, welke daar
mede 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 ; 

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 erf
dienstbaarbeden zijn gevestigd en van de regt
bebbende;n en mederegtbebbenden op de 
andere te onteigenen zakelijke regten. 

' Moeten nog andere perceelen, erfdienstbaar
beden of andere zakelijke regten dan die, wclke 
kracbtens bet eerste lid van <lit artikel ter ont
eigening zijn aangewczen, onteigend worden, 
dan moeten de bepalingen van de vier voor
gaande artikelen wederom worden toegepast, 
en is bet bepaalde in bet eerste lid van dit 
artikel van toepassing. 

84. Het raadsbesluit tot onteigening wordt 
in een ·of meer nieuwsbladen der gemeente of, 
bij het ontbreken daarvan, eener naburige ge
meente, openbaar gemaakt. Het wordt daar
enboven door bet hoofd van bet gemeentebe
stuur op de gebruikelijke wijze aan de inge
zetenen bekend gemaakt. · 

85. Het raadsbesluit tot onteigening wordt 
met de plannen, kaarten, grondteekeningen, 
verslagen, bezwaarschriften en adviezen, in 
de artikelen 79- 81 vermeld, voorgedragen aan 
Gedeputeerde Staten, die Ons binnen twee 
maanden na ontvangst verslag doen. 

Gedeputeerde Staten winnen alvorens ver
slag te doen, het advies in van den inspecteur, 
belast met het toezicht op de handhaving van 
de wettelijke bepalingen betreffende de volks
huisvesting. 

86. Onze beslissing, binnen drie maanden 
nadat Gedeputeerde Staten Ons verslag hebben 
gedaan bij een met redenen omkleed besluit 
te nemen, wordt aan Gedeputeerde Staten 
medegedeeld en door dezen t er kennis gebragt 
van bet ~emeentebestuur en van de onteigenen
de partiJ. 

Wordt het raadsbesluit door Ons goedge
keurd, zoo wordt Ons daartoe strekkend be
sluit in de Staatscourant opgenomen. 

87. Indien de gemeenteraad naar aanleiding 
van een tot onteigening strekkend verzoek 
van eene vereeniging. vennootscbap of stichting 
niet tot onteigening besluit, kan door den aan
vrager binnen vier maanden .aa verloop van den 
termijn genoemd in artikel 81, maar niet eerder 
dan eene maand na verloop van dien termijn, 
voorziening bij ons worden gevraagd. 

Wordt door ons, Gedeputeerde Staten ge
hoord, de onteigening toegestaan, zoo zijn de 
artikelen 83 en 84 van toepassing, met dien 
verstande, dat hetgeen daar van het raadsbe
sluit wordt gezegd, van toepassing wordt op 
Ons besluit. 

88. De artikelen 2, 3 en 4, alsmede de 
artikelen 17- 22, 24, 26-38, 40, 41, 42, lste 
en 2de lid, 43-47, 49-54h zijn ten deze van 
toepassing behoudens dat, indien de gemeente
raad tot onteigening heeft besloten, hetgeen 
van Ons besluit gezegd wordt, van toepassing 
wordt op het besluit van den gemeenteraad en 
dat, wanneer de onteigening geschiedt ten 
name van eene vereeniging, vennootschap c,f 
stichting, deze als eiscbende partij optreedt. 

. 89. Ten minste drie dagen v66r de ver
schijning legt de onteigenende partij tot staving 
van haren eisch ter griifie van de regtbank 
over: 

a. ind.ien de gemeenteraad tot onteige 
heeft besloten : 

1 °. het raadsbesluit, waarbij de t e onteigenen 
perceelen, erfdienstbaarheden en andere zake
lijke regten worden aangewezen ; I 2°. Ons besluit tot goedkeuring daarvan ; 

I 3°. een door het hoofd van het gemeente
bestuur afgegeven bewijs, dat de artikelen 80 
en 84 zijn nageleefd ; 
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b. indien tot onteigening is besloten over- I 
eenkomstig het bepaalde in art. 87 : 

Ons besluit, waarbij de t e onteigenen per
ceelen, erfdienstbaarheden en andere zakelijke 
regten worden aangewezen. 

90. De regtbank kan aan de onteigenendP. 
partij haren eisch niet toewijzen : 

1°. wanneer de volgens ar tikel 89 door de 
onteigenende partij over t e leggen bescheiden 
niet zijn overgelegd ; 

2°. wanneer het blijken mogt, dat de ar 
tikelen 80 en 84 niet zijn nageleefd. 

91. Bij de berekening der schadevergoeding 
wordt niet gelet op nieuwe getimmerten of op 
veranderingen, gemaakt na de nederlegging 
ter inzage van de in artikel 80, tweede en aerde 
lid, bedoelde bescheiden. 

92. Als de werkelijke waad.e, bedoeld in 
artikel 40, wordt aangemerkt, behoudens het 
bepaalde in de vol~ende a rtikelen, de som, die 
de zaken in het tiJdperk, beginnende achttien 
maanden en eindigende zes maanden v66r den 
dag, waarop de bescheiden, bedoeld in artikel 
80a, t er inzge zijn nedergelegd, elk in het bij
zonder hadden kunnen opbrengen, bijaldien al 
het onteigende, op welke het besluit tot ont
eigening betrekking had, in het bovengenoemde 
t ijdperk ten verkoop was aangeboden. 

93. Indien het te onteigenen gebouw onbe
woonbaar is verklaard, wordt vergoed de 
waarde van den grond en van de bouwmate
rialen, ingeval het gebouw, voor geen enkel 
doeleinde kan worden gebruikt. Ingeval het 
gebouw tot eenig antler doeleinde dan bewoning 
zoude kunnen worden gebruikt, wordt vergoed 
de waarde van den grond en van de bouwmate
rialen, vermeerderd met zoodanig bedrag, als 
billijk kan worden geacht in verband met de 
meerdere voordeelen, welke de eigenaar uit 
bedoeld gebruik zou kunnen t rekken. Voor 
de betaling van de waarde van den grond is 
artike 92 van toepassing. 

Indien slechts een gedeelte van het t e ont
eigenen gebouw onbewoonbaar is verklaard, 
wordt bij de bepaling der waard(l van het ge
heel daarmede rekenin~ gehouden. Daarbij 
wordt gelet op de geschiktheid of ongeschikt
heid van het onbewoonbaar verklaarde dee! 
voor andere doeleinden dan bewoning. 

94. Indien eene aanschrijving t ot het aan
brengen van verbeteringen volgens artikel 17 
der Woningwet is gedaan, zonder dat daaraan 
gevolg is gegeven , wordt vergoed de waarde , 
die het gebouw zoude hebben in geval zoodanige 
verbeteringen waren aangebragt, met aftrek 
van de kosten van verbetering. 

Indien het gebouw door een grooter aantal 
personen wordt bewoond dan volgens plaatse
l ijke verordening geoorloofd is, wordt bij het 
bepalen van de werkelijk waarde geen rekening 
gehouden met de vermeerdering van huurprijs, 
welke uit <lie overschrijding voortvloeit . 

95. Indien de huurder minder dan een j aar 
huur had, wordt hem het viervoud van den 
huurprijs, berekend per tijdperk , waarvoor 
de huur was aangegaan , tot ten hoogste dien 
van een jaar, of de waarde der te velde staande 
vruchten, zoo die meer beloopt, vergoed. 

Indien de verhuring of hare verlenging na 
het t ijdstip, in artikel 91 aangewezen , heeft 
plaats gehad, wordt door de onteigenende partij 
aan den huurder geene schadeloosstelling be
taald, maar heeft deze eene vordering tot schade-

vergoeding tegen den verhuurder, ten ware 
anders mocht zijn overeengekomen. 

Voortzetting van huur, b1j de week aange
gaan, wordt niet a ls verlenging in den zin van 
het vorige lid beschouwd. 

96. Ten aanzien van de betaling der schade
loosstelling gelden de bepalingen van het Vierde 
H oofdstuli van den Eersten Titel, behoudens 
dat, in de gevallen, genoemd bij artikel 61, 
de onteigende de keuze heeft tusschen terug
vordering, als omschreven bij dat artikel, en 
eene vordering tot ui t keering van eene door den 
regter naar billijkheid t e bepalen schadeloos
stelling boven de reeds genotene en dat de daar
genoemde term ijnen van een jaar worden ge
steld op tien jaren. 

II. Artikel 77 der wet van 28 Augustus 
1851 (Staatsblad n°. 125), laatstelijk gewijzigd 
bij de wet van den 15den April 1886 (S taatsblad 
n°. 64) wordt artikel 97 ; artikel 78 dier wet 
wordt artikel 98. 

§ 6. Uifhreiding van bebouwde kommen. 

30. 1. De gemeenteraad is bevoegd in het 
belang van stelselmatige bebouwing te ver 
bieden , dat gebouwen worden gebouwd of 
herbouwd op grond, welke ingevolge een 
voorafgaand raadsbesluit in de naaste toe
komst voor den aanleg van eene straat, eene 
gracht of een plein bestemd is. 

2. Bij een raadsbesluit, hetwelk een verbod 
tot aanbouw of herbouw inhoudt, wordt aan 
gegeven, op welk dee! van den grond , aan een 
en denzelfden eigenaar toebehoorende, het 
verbod betrekking heeft en worden, ingeval 
het verbod meer dan een derde gedeelte van 
zijn in het plan begrepen grond betreft , de 
redenen medegedeeld waarom niet tot aankoop 
of onteigen:ing wordt overgegaan. 

3. Op dit raadsbesluit zijn de bepalingen van 
artikel 7 van toepassing, met dien verstande, 
dat ook belanghebbenden bij Ons voorziening 
kunnen vragen tegen het verleenen van goed
keuring door Gedeputeerde Stat en. 

4. Het ontwerp van <lit raadsbesluit ligt 
met uitvonige kaarten en grondteekeningen 
ten minste gedurende vier weken v66r de vast
stelling op de gemeentesecretarie voor een 
ieder t er inzage. 

5. Het raadsbesluit ligt met uitvoerige 
kaarten en grondteekeningen op de gemeente
secretarie voor een ieder t er inzage. 

6. Van de nederlegging en van de goedkeu
ring door Gedeputeerde Staten wordt door het 
hoofd van het gemeentebestuur in een of meer 
nieuwsbladen der gemeente of, bij het ontbreken 
daarvan, eener naburige gemeente, onverwijld 
kennis gegeven . Zij worden daarenboven door 
hem op de gebruikelijke wijze aan de ingezetenen 
bekend gemaakt. 

31. 1. In gemeenten, die meer clan 10,000 
zielen tellen, alsmede in gemeenten, wie'r 
zielental in de laatste vijf jaren met meer dan 
een vijfde is toegenomen, stelt de raad behou
dens vrijstelling voor ten hoogste t ien jaren 
van Gedeputeerde Staten een plan van uit
breiding vast, waarbij de bestemming voor 
de naaste toekomst van den in dat plan be
grepen grond in hoofdzaak wordt aangewezen. 
Gedeputeerde Staten kunnen een termijn stel
len, binnen welken een uit breidingsplan aan 
hun goedkeuring moet zijn onderworpen. 
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2. Dit plan wordt ten minste eenmaal in 
,de tien jaren herzien. 

3. Het plan van nitbreiding alsmede de 
plannen tot herziening daarvan zijn aan de goed
k euring van Gedeputeerde Staten onderworpen. 
Oedeputeerde Staten hooren, alvorens te be
slissen, den inspecteur. Tegen weigering van 
<le goedkeuring kan door den raad en tegen het 
verleenen van de goedkeuring door belang
hebbenden binnen eene maand beroep bij Ons 
worden ingesteld. Indien het plan door Ge
deputeerde Staten of, ingeval van beroep, door 
Ons niet is goedgekeurd, onderwerpt de ge
meenteraad binnen twaali maanden na ont
vangst van de beslissing een nieuw plan, waar
bij de beslissing van Gedeputeerde Staten of 
van Ons in acht is genomen, aan de goedkeuring 
van Gedeputeerde Staten. 

4: Het ontwerp van het plan van uitbreiding 
alsmede de untwerpen tot herziening daarvan 
liggen met uitvoerige kaarten en grondteeke
ningen ten minste gedurende vier weken v66r 
de vaststelling op de gemeentesecretarie voor 
een ieder ter inzage. 

5. Gedeputeerde Staten stellen op kosten 
van de gemeente onder Onze goedkeuring het 
plan van uitbreiding vast, indien een gemeente
raad niet binnen den, door Gedeputeerdo Staten 
krachtens het eerste lid gestelden, termijn ee.1 
plan aan hun goedkeuring heeft underworpen 
of inaien een gemeenteraad het bepaalde in 
het vorige lid niet of niet behoorlijk naleeft. 
Een door Gedeputeerde Staten vastgesteld plan 
wordt voor ne toepassing van deze wet geacht 
door den gemeenteraad te ziin vastgesteld. 

6. Het plan van uitbreicting alsmede de 
plannen tot herziening daarvan liggen in uit
voerige kaarten uitgewerkt op de gemeente
secretarie gedurende veert,ien dagen voor een 
ieder ter inzage. Na afloop van dien termijn 
wordt het plan aan Gedeputeerde Staten ter 
goedkeuring gezonden. Het goedgekeurde plan 
ligt mede in uitvoerige kaa1'ten op de gemeente
secretarie voor een ieder ter inzage. 

7. Van de nederlegging en van de goed
keuring door Gedeputeerde Staten wordt door 
het hoofd van het gemeentebestuur in een of 
meer nieuwsbladen der gemeente of bij het 
ontbreken daarvan, eener naburige gemeente, 
onverwijld kennis gegeven. Zij worden daaren
boven door hem op de gebruikelijke wijze aan 
.cJe ingezetenen bekend gemaakt. 
. 8. ·Bij algemeenen maatregel van bestuur 
worden voorschriften gegeven betreffende de 
inrichting van plannen van uitbreiding overeen
komstig dit artikel. 

9. Indien de raad van eene gemeente, welke 
niet behoort tot de in het eerste lid bedoelde 
gemeenten, een plan van uitbreiding vaststelt, 
is het bepaalde in de leden 2-4 en 6-8 van 
dit artikel van toepassing. Een overeenkom
stig die bepalingen tot stand gekomen plan 
kan hiet worden herroepen zonder goedkeuring 
van Gedeputeerde Staten en staat voor de toe
passing van deze wet gelijk met een plan, vast
ge5teld ingevolge het eerste lid van dit artikel. 

32. 1. Gedeputeerde Staten kunnen aan de 
raden van andere clan de in het eerste lid van 
artikel 31 bedoelde gemeenten de verplichting 
opleggen, om, hetzij in aansluiting aan het 
plan van uitbreiding van eene aangrenzende 
gemeente, hetzij in onderling overleg, hetzij 

afzonderlijk, binnen een, door hen bepaalden, 
termijn een plan van uitbreiding aan hunne 
goedkeuring te onderwerpen of een reeds vast
gesteld plan te wijzigen of aan te vullen. 

2. Het bepaalde in artikel 31, lid 2-4 en 
6-8 is van toepassing met dien verstande, dat 
ter secretarie van iedere der betrokken gemeen
ten, ter inzage wordt gelegd het plan, voor 
zooveel het die gemeente betreft. 

3. Is niet voldaan aan een besluit, dat Ge
deputeerde Staten krachtens het cerste lid 
hebben genomen, dan stelt dat College zelf op 
kosten van de gemeente onder Onze goedkeu
ring het plan van uitbreiding of wijziging of 
aanvulling daarvan vast. 

4. Het bepaalde in artikel 31, lid 4, 6 en 7 
vindt overeenkomstige toepassing. 

5. Een door Gedeputeerde Staten vastge
steld plan wordt voor de toepassing van deze 
wet geacht door den gemeenteraad te zijn vast
geste1d. 

§ 7. Geldelijke steun van gemeentewege. 
33. 1. Bij besluit van .den gemeenteraad 

kunnen rentedragende voorschotten worden 
verleend aan hen, tot wie eene aanschrijving, 
als bedoeld in artikel 17, is gericht. 

2. Deze voorschotten worden slechts ver
strekt onder hypothecair verband van het ge
bouw met den ondergrond ten behoeve waar
van zij worden verleend. 

3. Deze voorschotten worden alleen ver
leend onder voorwaarde van aflossing, uiter
lijk in twintig jaren, in gelijke jaartermijnen 
of bij wege van annuiteiten. 

4. Bij ontbinding eener vereeniging, ven
nootschap of stichting en bij faillissemen~ wor
den de nog verschuldigde gelden terstond op-
vorderbaar. -

34. 1. Bij besluit van den gemeenteraad 
kunnen onder nader bij algemeenen maatregel 
van bestuur te regelen voorwaarden aan ver
eenigingen, vennootschappen en stichting_en 
uitsluitend in het belang van verbetering cter 
v:olkshuisvesting werkzaam en als zoodanig 
door Ons toegelaten, voorschotten en bijdragen 
worden verleend ter tegemoetkoming in de 
door die vereenigingen, vennootschappen en 
sticht ingen ten behoeve van de volkshuisvesting 
aan te wijzen kosten. 

2. Dit raadsbesluit wordt binnen dertig 
dagen na zijn dagteekening aan Gedeputeerde 
Staten medegedeeld. 

3. De voorschotten en de bijdragen, in 
dit artikel bedoeld, worden alleen verleend onder 
voorwaarde, dat het bedrag, hetwelk voor 
rekening der vereeniging, vennootschap of 
sticb.ting blij~, uiterlijk in vijf en zeventig 
jaren, in gelijke jaartermijnen of bij wege van 
annuiteiten, wordt afgelost. 

4. Bij ontbinding en bij faillissement worden 
de nog verschuldigde gelden terstond opvor
derbaar. 

35. 1. Bij besluit van den gemeenteraad 
kunnen gronden en gebouwen, a-an de gemeente 
toebehoorende, aan vereenigingen, vennoot
schappen of stichtingen, als genoemd in het 
voorgaand artikel, in eigendom, erfpacht of 
opstal worden overgedragen tot aanbouw of 
verbouw van woningen in het belang der volks
huisvesting en kunnen met gelijk doe! gronden 
en gebouwen worden aangekocht. 
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2. Artikel 34, tweede lid, is op de raadsbe- , onder geldelijke steun, als bedoeld in het voor-
sluiten bovenvermeld van toepassing. gaand artikel, wordt verleend. 

36. 1. Bij beshii.t van den gemeenteraad 2. Van het verleenen van zoodanigen gelde-
kan een bedrag beschikbaar worden gesteld : lijken steun wordt t elkens mededeeling gedaan 

a. ter uitvoering van een onteigenings- in de Staatscourant. 
plan, als genoemd bij artikel 29. 40. 1. Ter voorlichting van de Regeering 

b. ter tegemoetkoming in de kosten van bij de behartiging van de belangen der volks
voorziening in de huisvesting, daaronder be- huisvesting wordt een Woningraad ingesteld 
grepen kosten van verhuizing en van ver- welks t aak en samenstelling bij algemeenen 
plaatsing van de nering of het bedrijf, der be- maatregel van bestuur worden geregelc;l. 
woners van na onbewoonbaarverklaring ont- 2. De Woningraad wordt bijgestaan door · 
ruimde en van overeenkomstig artikel 29 een bezoldigden secretari.s. 
onteigende gebouwen : 3. De leden en de secret aris worden door 

c. tot aankoop van gronden en tot aankoop, Ons benoemd en ontslagen. 
aanbouw of verbouw van woningen in het be- 4. Een der leden wordt door Ons als Voor -
Jang der volkshuisvesting voor rekening der zitter aangewezen . 
gemeente, ingeval dit noodzakelijk is voor de 5. De leden en de secretaris genieten ver -
richtige uitvoering van deze wet . goeding van bureau-, reis- en verblijfkosten. 

2. Artikel 34, tweede lid, is op de raadsbe- . 
sluiten bovenvermeld van toepassing. § 9. S trafbepal?.ngen. 

37. 1. Indien Ons gebleken is, dat in eene 41. 1. Op overtreding van de verordeningen, 
gemeente onvoldoende wordt voorzien in de krachtens de artikelen 1, 8 en 30 vastgesteld, 
volkshuisvesting, kunnen Wij bij met redenen kan hechtenis van ten hoogste t wee maanden 
omkleed besluit verklaren , dat de gemeente- of geldboete van ten hoogste driehonderd gul
raad verplicht is, toepassing t e geven aan ar- den worden gesteld. 
tikel 34, 35 of 36 dezer wet. 2. Indien tijdens bet plegen van de over-

2. Wij kunnen bepalen aan welk dier ar- treding nog geen jaar is verloopen, sedert eene 
t ikelen t oepassing moet worden gegeven, op vroegere veroordeeling van den schuldige we
welke wijze die t oepassing moet geschieden en gens gelijke overtreding onherroepelijk is ge
binnen welken termijn zij moet hebben plaat s worden , kan de rechter geldboete of hechtenis 
gehad. Is binnen dien t ermijn niet aan Ons t ot het dubbel van het voor elke overtreding 
besluit voldaan, dan geven Gedeputeerde Staten gesteld maximum uitspreken. 
daaraan op kosten van de gemeente uitvoering. 42. 1. Hij, die zonder schriftelijke ver-

3. Voor zoover hetgeen Wij ingevolge het gunning van Burgemeester en Wet houders of 
vorige lid bepalen , niet strookt met de voor- zonder nadere goedkeuring met afwijking van 
schriften van eenige plaatselijke verordening, bet bouwplan , overeenkomstig hetwelk <le ver
zijn die voorschriften te dien aanzien niet van gunning is verleend, een gebouw opricht of 
toepassing. geheel of voor een gedeelte vernieuwt , wordt 

4. De uitgaven , die eene gemeente moet gestraft met hechtenis van ten hoogste twee 
doen t engevolge van Ons besluit , worden ge- maanden of geldboete van t en hoogste drie
acht t e behooren t ot de uitgaven, bedoeld in honderd gulden . 
artikel 205 der Gemeentewet. Artikel 212 2. Met gelijke straf wordt gest ra.ft hij , die 
dier wet is van toepassing. zonder schriftelijke vergunning van Burge-

5. R aadsbesluiten , ingevolge toepassing van meester en Wethouders het zij krachtens eenig 
dit artik('ll genomen, worden aan Gedeputeerde zakelijk recht tot woning in gebrllik neemt,, 
Staten medegedeeld. Het bepaalde in artikel hetzij als eigenaar of in eenige andere hoe-
6 der Gezondheidswet blijft buiten t oepassing. danigheid t ot woning in gebruik geeft een ge

bouw of een gedeelte van een gebouw, ]aatst e
lijk niet als woning gebezigd . of wel eene in
richt ing, als bedoeld in art. 55, eerst e lid, voor 
zoover die niet, aan het Rijk, de provincie of 
de gemeente t oebehoort of daarbij in ge
bruik is. 

§ 8. Gel<lilijke steun van Rijkswege. 
38. 1. Aan gemeenten kunnen voorschott en 

uit ' s Rijks kas worden verstrekt, voor de doel
einden , in § 7 omschreven. 

2. De rente en de a.flossing dezer voorschot
t en moeten voldaan worden in t en hoogste vijf 
en zeventig gelijke annulteiten. 

3. Aan de gemeenten kunnen tot betaling 
dezer annu1teiten bijdragen worden verzekerd 
uit 's Rijks kas. 

4. Voorschotten en bijdragen uit 's Rijks 
kas kunnen worden verstrekt a.an eene ver 
eeniging, vennootschap of stichting, als bedoeld 
in artikel 34, indien in eene gemeente onvol
doende in de volkshuisvesting wordt voorzien 
en de gemeente t ot medewerking niet in staat 
is. Voor zoover bouwplannen voor welker uit 
voering krachtens dit artikel st eun wordt ver 
leend , niet strooken met de voorschriften van 
eenige plaatselijke verordening, zijn die voor 
schri.ften te dien aanzierr niet van toepassing. 

39. 1. Bij algemeenen maat regel van be
st uur worden regelen gest eld met betrekking 
tot de wijze, wa.arop en de voorwaarden , waare 

43. H ij, die niet of niet beboorlijk voldoet aan 
eene der verplichtin!\en , in artikel ll of krach
tens dat artikel b,j plaat selijke verordening 
of bij besluit van Gedeputeerde Staten opge
legd, of de opgaven niet verst rekt, die van hem 
gevraagd worden ter zake van een woning
telling, wordt gestraft met eene geldboete van 
t en hoogste vijf en twint ig gulden. 

44. Hij, die niet of niet tijdig gevolg geeft. 
aan eene aanschrijving overeenkomstig art. 17, 
wordt , tenzij hij de bewoning heeft gestaakt of 
de noodige maatre~elen genomen heeft om baar 
t e doen staken vo6r den afloop van den ter
mijn, binnen welken de verbeteringen moetenc 
zijn aangebracht, gestraft met eene geldboete 
van ten hoogste vijf gulden voor elken dag, 
volgende op dien, waarop gemelde termijn 
verstrijkt, tot en met dien, waarop hetzij de 
verbeteringen zijn aangebracht, hetzij de be-
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woning alsnog is gestaakt, hetzij onbewoon- opgang worde°: nitgevoerd, tenzij hij _i_nhoudt, 
baarverklaring is uitgesproken. dat de uitvoermg daarvan te alien t1Jde mag 

45. Hij, die na verloop van den in artikel plaats hebben. 
18 bedoelden termijn geen gevolg geeft aan de 
aanschrijving, in dat artikel genoemd, wordt § 10. Slotbepalingen. 
~estraft met eene geldboete van ten hoogste 51. De bevoegdheid, den gemeenteraad toe-
ctrie gulden voor elken dag van verzuim. I komende ingevolge art_ikel 135 der Gomeente-

46. Hij, die het kenteeken bedoeld in ar- wet, blijft ten aanzien van het onderwerp 
tikel 21, zevende lid, wegneemt, vernielt of waarin deze wet voorziet, gehandhaafd, voor 
onleesbaar maakt, wordt gestraft met eene I zoover de door hem te maken verordeningen 
geldboete van ten hoogste honderd gulden. ' niet met de bepalingen dezer wet in strijd z1jn. 

47. 1. De bewoner, hoofd van een gezin 52. 1. Waar de uitvoering van deze wet en 
of afzonderlijk levend persoon, eener onbe- van de krachtens deze wet vastgestelde ver
woonbaar verklaarde woning, die na verloop ordeningen en besltriten aan het geme~ntebe
van den gestelden termijn van ontruiming de 

I 
stuur is opgedragen, behoort onder die mt

woning niet verlaat, wordt gestraft met eene / voering de bevoegdheid tot het, desnoods ten 
geldboete van ten hoogste drie ~ulden voor koste der overtreders, doen wegnemen, be
elken dag van verzuim, tenzij blbkt, dat bet 

I 
letten of verrichten van hetgeen in strij<l met 

hem onmogelijk was andere huisvesting te die wet of die verordeningen en besluiten, wordt 
bekomen. J daargesteld, ondernomen of nagelaten. Spoed-

2. Hij, die in strijd met artikel 21, achtste , eisohende gevallen tritgezonderd, gesohiedt dit 
lid, eene onbewoonbaar verklaarde woning I niet, dan nadat de belanghebbende schrifte-
betrekt en daarin blijft wonen, wordt gestraft lijk is gewaarschuwd. . 
met eene geldboete van ten hoogste drie gulden I 2. De kosten, ingevolge het voorgaand hd 
voor elken dag van verztrim. I aangewend in het belang der volkshuisvesting, 

3. Met gehjke straf wordt gestraft hij, die zijn bevoorreoht op het gebouw, ten aanzien 
in de bovenomsohreven gevallen de woning I waarvan zij zijn besteed, en worden na de 
ter bewoning afstaat. kosten tot behoud, bedoeld in artikel 1185, 

48. Hij, die zonder schriftelijke, ingevolge ' 4°. van het Burgerlijk Wetboek, uit de opbrengst 
artikel 55 verleende, vergunning van burge- 1 van het goed gekweten. 
meester en wethouders of van Gedeputeerde 53. 1. Aan den schuldenaar of aan diens 
Staten of in strijd met ingevolge artikel 55, woning wordt door den beambte, daartoe 
derde lid , gestelde voorwaarden, inrichtingen, aangewezen door het gemeentebestuur, he
als daarbij bedoeld, opricht,vernieuwt, uitbreidt teekend, eene door het bestuur opgemaakte 
of ter bewoning bezigt, doet bezigen of afstaat, en geteekende acte, die het bedrag der over
wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste eenkomstig ·het voorgaand artikel gemaakte 
twee maanden of geldboete van ten hoogste kosten, zooveel mogelijk door bescheiden ge
honderd gulden. staafd, vermeldt en de waarschuwing inhoudt 

49. De in de artikelen 41-48 bedoelde het bed.rag binnen drie dagen te vo1doen ter 
strafbare feiten worden als overtredingen be- plaatse, in de acte aan te wijzen. 
schouwd. 2. Indien de sohuldenaar hieraan niet vol-

50. 1. Met het opsporen van overtredingen doet, wordt hij schriftelijk aangemaand binnen 
van deze wet en van de bij, deze wet bedoelde drie dagen het verschuldigde te betalen, onder 
plaatselijke verordeningen of daarvoor in de kennisgeving, dat dit anders zal worden in
plaats tredende besluiten van Gedeputeerde gevorderd bij dwangbevel. 
Staten zijn alle ambtenaren van gemeente- 3. Bij niet-voldoening aan deze aan
politie benevens andere door den burgemeester marring wordt het verschuldigde ingevorderd 
aan te wijzen gemeente-ambtenaren belast. bij dwangbevel, uitgevaardigd door den be
Met het opsporen van de overtredingen van taemb, met de ontvangst der verschuldigde 
artikel 55 zijn mede bela-st de ambtenaren, I gelden belast, en tritvoerbaar verklaard door 
bedoeld in artikel 17 der Arbeidswet. I den kantonrechter, in wiens kanton de invor· 

2. De voormelde personen hebben te alien dering geschiedt. 
tijde vrijen toegang tot alle gebouwen en 4. Dit dwangbevel wordt beteekend en 
plaatsen, waar redelijkerwijze vermoed kan ten uitvoer gelegd op de wijze, bij het Wet
worden, dat eene overtreding plaats vindt of boek van Burgerlijke Rechtsvordering ten aan
gevonden heeft. zien van vonnissen en authentieke akten voor-

3. In plaatsen, in het vorig lid bedoeld, gesohreven. 
die tevens woning zijn, of alleen door eene 5. De tenuitvoerlegging van het dwang
woning toegankelijk zijn, treden zij tegen den bevel wordt geschorst door verzet, binnen 
wil van den bewoner niet binnen dan op ver- veertien dagen na de 1titvaardiging bij de 
toon van een schriftelijken bijzonderen last arrondissements-rechtbank aanhangig te maken. 
van den burgemeester of van den kantonrechter. 6. Dit verzet, dat met redenen moet zijn 

4. Van dit binnentreden en van de redenen, ornkleed, is toegelaten hetzij op grond, dat de 
die daartoe geleid hebben, wordt door dengene, kosten niet zijn aangewend of wel tot een ge
die deze handeling heeft verricht, proces-ver- ringer bedrag dan het dwangbevel aangeeft, 
baa! opgemaakt, dat binnen tweemaal vier hetzij op grond van het niet krachtens wet of 
en twintig uren aan hem, in wiens woning is verordening verschuldigd zijn van het inge-
binnengetreden, in afsobrift wordt medege- vorderd bedrag. ~ 
deeld. 7. Ten laste van den sohuldenaar komen 

5. De in het derde lid van dit artikel be- ook de uitgaven, vallende op de invordering 
doelde last houdt in, voor welken tijd hij geldig der boven vermelde kosten. 
is en mag niet tusschen zonsondergang en zons- 8. Zij worden botaald volgens de berekening 
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en op quitantie van het bestuur, van hetweik 
de invordering uitgaat. 

9. Binnen veertien dagen na de aanbieding 
der quitantie kan de schuldenaar in verzet 
komen bij de arrondissements-rechtbank. Dit 
verzet schort de verplichting tot betaling niet 
op. Wordt het gegrond verklaard, dan wordt 
het te veel betaalde onverwijld teruggegeven. 

54. De aanschrijvingen en kennisgevingen 
in de artikelen 17-19 en 21 bedoeld, geschieden 
bij te adviseeren dien tbrief. 

.55. 1. De artikelen 1-28 dezer wet zijn 
niet van toepa~sing op ter tijdeljjke bewoning 
bestemde lood en, keeten, tenten en andere 
soortgelijke inrichtingen, tenzij de bewoning, 
zij het door verschillende bewoners, !anger dan 
v1jf jaren aanhoudt. 

2. Het is verboden zonder schriftelijke ver
gunning van burgemeester en wethouders in
ri_chtin$en, als bedoeld in het eerste lid van 
dit artikel, voor zoover zij niet aan het Rijk, 
de provincie of de gen;ieente behooren, op te 
richten, te vernieuwen, uit de breiden, ter be
woning te bezigen, te doen bezigen of af te 
staan. Bij algemeenen maatregel van bestuur 
kunnen eischen worden gesteld met betrekking 
tot de oprichting, vernieuwing, uitbreiding, 
het gebruik en de instandhouding van die in
richtingen. 

3. De vergunning wordt alleen geweigerd 
op grond van strijd metwettelijkevoorschriften. 
Burgemeester en wethouders kunnen met in
achtneming van de wettelijke voorschriften, 
aan die vergunning voorwaarden in het be
Jang van de gezondheid, de veiligheid en de 
zedelijkheid verbinden. 

4. Burgemeester en wethouders zenden van 
iedere vergunning binnen tweemaal vier en 
twintig uren na hare dagteekening afschrift 
aan den inspecteur, belast met het toezicht 
op de handhaving van de wettelijke bepalingen 
betreffende de volkshuisvesting. De inspec
teur en de belanghebbende kunnen gedurende 
veertien dagen na de ontvangst van het af
schrift bij Gedeputeerde Staten voorziening 
vragen tegen de beslissing van burgemeester 
en wethouders. Indien de inspecteur voor
ziening vraagt, stelt hij den belanghebbende 
daarmede en met de gronden voor de voor
ziening in kennis. Komt de belanghebbende 
ten genoegen van den inspecteur aan <liens be
zwaren tegemoet, dan zendt de inspecteur daar
van bericht aan Gedeputeerde Staten, met 
welk bericht het verzoek van den inspecteur 
om voorziening vervalt. Gedeputeerde Staten 
beslissen na verhoor of behoorlijke oproeping 
van den belanghebbende. De beslissing van 
burgemeester en wethouders blijft buiten wer
king gedurende den termijn voor en de be
handeling van het beroep. 

5. Burgemeester en wethouders trekken 
eene vergunning onverwijld in, indien wordt 
gehandeld in strijd met de wettelijke voor
schriften of met een aan de vergunning ver
bonden voorwaarde. De inspecteur is bevoegd 
een voorstel tot intrekking van eene vergunning 
aan burgemeester en wethouders te doen. 
Indien op zoodanig voorstel niet binnen veer
tien dagen na de indiening daarvan is be
slist, of indien burgemeester en wethouders 
de intrekking weigeren, kan de inspecteur 
binnen veertien dagen na verloop van genoem-

den termijn of na de dagteekening der be
slissing bij Gedeputeerde Staten voorziening 
vragen. Belanghebbende kan gelijke voor 
ziening vragen tegen de intrekking der · ver
gunning binnen veertien dagen na de ont
vangst van de beslissing. Burgemeester en 
wethouclers zenden van hunne beslissing binnen 
tweemaal vier en twintig uren na hare dag
teekening afschrift a.an den inspecteur. 

6. Burgemeester en wethouders zijn be
voegd op kosten der overtreders te doen weg
nemen of te beletten hetgeen zonder de v_er
eischte vergunning of in strijd met de opgelegde 
voorwaarden wordt daargesteld uf onder
nomen en te doen verrichten hetgeen in strijd 
met die voorwaarden wordt nagelaten. Spoed
eischende gevallen uitgezonderd, geschiedt dit 
niet, dan nadat de belanghebbende schriftelijk 
is gewaarschuwd. 

7. De artikelen 52 en 53 zijn op de in het 
zesde lid bedoelde ko ten van toepassing. 

56. 1. De artikelen 14 tot en met 28 dezer 
wet alsmede de voorschriften in gemeente
lijke verordeningen omtrent de afmetingen dei' 
ter bewoning in te richten vertrekken zijn niet 
van toepassing op gebouwen, aan het Rijk of 
aan de provincie toebehoorende of daarbij iri 
gebruik. 

2. Deze wet is niet van toepassing op woon
wagens en woonschepen. 

57. Alie plaatselijke verordeningen, rege
lende het onderwerp, waarin deze wet voorziet, 
vervallen vier jaren na het tiJJstip, waarop zij 
in werking treedt, indien zij niet met inacht
neming van de bepalingen dezer wet binnen 
dien termijn zijn herzien. 

58. 1. Jaarlijks doen Burgemeester en Wet
houders aan den raad een beredeneerd ver
slag van hetgeen met betrekking tot verbet~• 
ring der volkshuisvesting in de gemeente 1s 
verricht. 

2. Dit verslag wordt ingerioht in den vorm, 
door Onzen Minister van Arbeid te bepalen. 

3. Het wordt aan Gedeputeerde Staten en 
aan den Woningraad medegedeeld. 

4. Van Regeeringswege wordt jaarlijks ee.n 
algemeen verslag samengesteld, aan de Staten• 
Generaal aangeboden en in afdruk tegen be
taling der ko ten verkrijgbaar gesteld. 

59. Deze wet kan worden aangehaald onder 
den titel van ,,Woningwet". 

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

Behoort bij Koninklijk besluit van 2 Mei 
1921 (Staatsblad n°. 705.) 

Ons bekend, 
De Minister van Arbeid, AALBERSE. 

De Minister van Justitie, HEElllSKERK. 

De Minister van Financien, DE VRIES. 

2 Mei 1921. BESLUIT tot vaststelling van den 
dag, waarop de wet van 31 December 
1920 (Staatsblad n°. 977), betreffende her
ziening van de wet van 14 December 1916 
(Staatsblad n°. 530), tot heffing van statis
tiekreoht, in werking treedt. S. 706. 

Bepaald op 16 Mei 1921. 
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2 Mei 1921. M:rssrvE van den Minister van I 
Binnenlandsche Zaken aan de Commis
sarissen der Koningin in de onderscheidene 
provincien betreffende Regeeringstele- 
grammen. 

Ik heh de eer U H.E.G. onderstaand te doen 
toekomen een berziene opgaaf van de gevallen, 
waarin burgemeesters bevoegd zijn regeerings
telegrammen c.q. gewone telegrammen in af
rekening te verzenden. 

l. Aan de Regeering, aan de Commissa• 
rissen der Koningin in de provincien, aan de 
Officieren van Justitie, aan Commandanten van 
van de gewapende macht en aan de Rijksveld
wacht, een en ander indien de telegrammen ver
storing van openbare urde betrefjen ; 

2. in hunne hoedanigheid van hulpofficier 
van justitie, tenzij in hun gemeente een com
missaris van politie gevestigd is ; 

telegrammen van burgemeesters in ge
meenten, waar een commissaris van politie is, 
in welke hoedanigheid of betrekking ook door 
die burgemeesters onderteekend, of van water
schouten, mogen niet voor rekening van het 
Departement van J ustitie in afrekening wor
den aangenomen, zelfs al bevatten zij een 
antwoord op een Regeeringstelegram (Zie 
sub 4); 

3. indien het telegram betreft de bestrijding 
van veeziekten en gericht is aan den Minister 
van Landbouw, Nijverheid en Handel, aan den 
Directeur-Generaal van den Landbouw, als
mede aan ambtenaren van het veeartsenij
kundig Staatstoezicht. Dergelijke telegram
men aan de Commissarissen der K oningin zijn 
echter als gewone telegrammen, doch in af
rekening aan te nemen ; 

4. indien het telegram een antwoord is 
op een R egeeringstelegram ; en voorts thans 
tijdelijk; 

5. indien het telegram betreft burger
wachten; 

6. indien het telegram betreft de oproeping 
van verlofgangers ; 

7. bij eventueele algemeene rampen, in af
wachting van eene nadere beslissin~, de tele
grammen op de ramp betreklcing heobende, of 
daarmede verband houdende, voor zoover deze 
telegrammen niet reeds uit anderen hoofde den 
rang van Regeerin~stelegram hebben. Op het 
betrekkelijk blad IS in de geldkolom te ver
w:ijzen naar art. 275 der V.T. 

Bovendien kunnen door burgemeesters in 
afrekening worden aangeboden: 

a. t elegrammen, gericht aan Rijksambte
naren, belast met het Staatstoezicht op de 
Volksgezondheid ; 

b. telegrammen, betreffende de bestrijding 
van veeziekten, gericht aan veeartsen (zie 
sub 3)'; t f f . 

c. telegrammen, van burgemeesters of di
recteuren van levensmiddelenbedrijven of dis
tributiebureaux en gericht aan hetDepartement 

.van Landbouw, Nijverheid en Handel, het 
Rijksbureau voor de distributie van graan 
en meel 1 (Rijksmeel) of aan het Rijkskantoor 
voor de Rijkskolendistributie, Java~traat 44, 
Haag 1 (Kodibu) voor zoover die telegrammen 
verband houden met de uitvoering der Dis
tributiewet 1916. 

1 Telegramadres. 

Het zal mij aangenaam zijn, indien U de bur
gemeesters hiermede in kennis wildet stellen. 

De Minister van B innenlandsche Zaken, 
Voor den Minister, 

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

3 Mei 1921. BESLUIT tot aanvulling van het 
Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Riiks'1mb
tenaren 1920 (Staatsblnd no. 37). S. 707. 

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

Binnenlandsche Zaken, tijdel~jk Voorzitter van 
den Raad van Ministers, va-n 2 April 1921, 
La. A., Kabinet; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
26 April 1921, n°. 22) ; .. 

Gezien het nader rapport van Onzen MmISter 
van Binnenlandsche Zaken, tijdelijk Voorzitter 
van den Raad van Ministers, van 29 April 
1921, La. A., K abinet; 

Overwegende, dat het wenscbelijk is ~ebleken 
het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke R1jksamb
tenaren 1920 (Staatsblad n°. 37) opnieuw aan 
te vu llen; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalcn: 
Gerekend met ingang van 1 Januari 1921, 

wordt in bijlage A van voornoemd Bezoldigings
besluit bijgevoegd : 

in schaal 28, f 2000-f 3200, onder Water
staat. ,.Staatsbedrijf der posterijen, t elegra 
fie en telPfonie" ; 
Opzichter. .. 

Onze Ministers zijn, ieder voor zooveel zgn 
Departement van Algemeen Bestuur aan~a!tt, 
belast met de uitvoering van <lit besluit, hetwelk 
in het Staatsblad zal worden geplaatst en waar
van afschrift zal wordcn gezonden aan de onder
scheidene Ministerieele Departementen, aan 
den Rand van State en aan de Algemeene 
Rekenkamer. 

's-Gravenhage, den 3den Mei 1921 . 
WILHELM IN A. 

De .'11.ini8fer i·an Binnenlandsche Zaken, 
tijdelijk Voorzitter van den Raad van Ministers, 

CH. RUYS DE BEERENDROUCK 
( Uitrrer,. 13 Mei 1921 ) 

3 Mei 1921. K0NINKLIJK BESLUIT. 
Waar vaststaat dat namens de betrok

kene tijdig en herhaaldelijk ter gemeente
secretarie de vereisch te stukken zij n opge
vraagd, <loch deze stukken door een ver
z uim ter secretarie t e laat zijn afgegeven, 
zoodat de aanvrage om pensioen het depar
tement van Financien eerst heeft kunnen 
bereiken nadat de in'art. 13 gestelde termijn 
was overschreden, mag deze overschrijding 
den belanghebbende niet worden aange
rekend, en moet de aanvrage word~n ~e
acht tijdig bij het departemen t te z1Jn m
gediend. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Beschikkcnde op de aanvrage van J. C. 

Groenewegen te Rozenburg om het pensioen 
van wijlen zijne moeder, de weduwe C. Groene
wegen, geboren T. Oosterlee, alsnog te doen 
ingaan met den dag volgende op dieu tot en 
met welken de bezoldiging van zijn vader is 
opgehouden, namelijk 1 Januari 1919 ; 
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Gezien bet advies van den Pensiuenraad 
voor de gemeente-ambtenaren van 31 Decem
ber 1920, n°. 38 la G. ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Gescbillen van Bestuur, gehoord, advies van 
13 April 1921, n °. 76 ; 

Op de voordracbt van Onzen Minister van 
Financien van 29 April 1921, n°. 132, afd. 
Pensioenen ; 

0., dat de Pensioenraad voor de gemeente
ambtenaren in zijn voormeld advies Ons in 
overweging heeft gegeven op de aanvrage 
afwijzend . te beschikken, aanvoerende dat bij 
Koninklijk Besluit van 11 Augustus 1920, 
n°. 91 aan T. Oosterlee, weduwe van C. Groene
wegen, laatstelijk gemeente-ontvanger en nmb
tenaar van den burgerlijken stand te Rozen
burg, een weduwenpensioen is toegekend van 
f 213 ; dat dii pensioen, aangezien de aan
vrage daartoe niet was ingediend binnen een 
jaar na bet tijdstip waarop bet recht op pen
sioen was verkregen, eerst is ingegaan met het 
vierendeeljaars volgende op dat waarin de 
aanv rage bij bet Departement van Financien 
was ingekomen; dat Onze Minister van Finan
cien thans, bij scbrijven van 20 November 
1921), n°. 1 aan den Pensioenraad heeft inge
zonden eene door J. C. Groenewegen inge
diende aanvrage om bet pensioen van zijne 
moeder, die inmiddels op 1 Mei 1920 is over
leden, alenog te doen ingaan met den dag 
volgende op dien tot en met welken de be
zoldiging van zijnen vader is opgehouden, 
n.1. 1 Januari 1919 ; dat de adressant geen 
enkel stn k heeft overgelegd ten blijke dat de 
aanvrage om pensioen was ingediend binnen 
een jaar na het tiidstip waarop recht op pen
sioen verkregen werd ; weshalve de Pensioen
raad van oordeel is, dat het verzoek niet voor 
inwilliging vatbaar is ; 

dat, nadat J. C. Groenewegen, zoon van 
voormelde weduwe, tegen bet advies van den ' 
Pensioenraad bezwaren had ingebracht, Onze 
Minister van .Financien hem beeft medegedeeld 
deze bezwaren omtrent de vervroeging van 
dPn datum van ingang van het aan wijlen 
zijne moeder bij Koninklijk Besluit van 11 
Augustus 1920 n°. 91, toegekende weduwen
pensioen niet gegrond te achten, daar de wet 
de vervroeging van dien datum niet toelaat ; 

dat hij hierna bet verlangen heeft te kennen 
gegeven dat over gemeld advies het gevoelen 
moge worden ingewonnen van de Afdeeling 
van den Raad van State voor de Geschillen 
van Bestuur; 

0., dat door ,T. C. Groenewegen wordt aan
gevoerd en door den burgemeester vsn Hozen
burg wordt bevestigd, dat in den loop van 
het jaar 1919 tijdig en herhaaldelijk namens 
de inmiddels overleden weduwe ter gemoente
secretarie de stukken zijn opgevraagd ver 
eischt voor de aanvrage om penRioen als be
doeld in art. 13 der Weduwenwet voor d11 
gemeente-ambtenaren 1913; 

dat door een verzuim ter secretarie deze 
stukken te laat zijn afgegeven, zoodat door 
deze niet-tijdige afgifte de aanvrage om pen
sioen het Depariement van Financien eerst 
heeft kunnen bereiken nadat de termijn ge• 
steld in art. 13 der genoemde wet met eenige 
dagen was overscbreden ; 

dat onder deze omstandigheden de over
schrijding van den termijn den belanghebbende 

niet mag worden aangerekend en de aanvrage 
geacbt moet worden tijdig bij bet Departement 
te zijn ingediend; 

Gezien de Weduwenwet voor de gemeente
ambtenaren 1913 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
met wijziging in zooverre van Ons besluit 

van 11 Augustus 1920, n°. 91, te bepalen dat 
aan w\ilen de weduwe C. Groenewegen, ge
boren T . Oosterlee, met ingang van 1 Decem
ber 1918 een jaarlijksch pensioen van f 209 
wordt toagekend, met ingang vnn 1 Januari 
1919 te verhoogen tot f 213. 

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

6 Mei 1921. BESLUIT, hondend.e machtiging 
tot uitgifte van schatkistbiljetten en 
schatkistpromessen, volgens de wet vitn 
4 April 1870 (Staatsblad n°. 62), laatstebJk 
gewijzigd bij die van 26 Juli 1918 (Staats 
blad no. 499) en de wet van 5 December 
1881 (Staatsblad n°. 185). S. 708. 

6 Mei 1921. WET houdende wijziging van 
artikel 42 der Weduwenwet voor de Land
macht 1909. S. 709. 

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

dat bet wenschelijk is artikel 42 der Weduwen
wet voor de landmacht 1909 te wijzigen ; 

Zoo is bet, d.at Wij, den Raad van State, eruz. 

Eenig artikel. 
In artikel 42 der Weduwenwet voor de land

macht 1909 wordt in den v:ierden regel aohter 
,,en" ingevoegd : ,,dat Wij bepalen over we!~ 
tijdvak de volgende balans zal loopen en b1J 
welke begrooting zij zal worden overgelegd, 
voorts". 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 6den Mei 1921. 

WILHELMINA. 
De Minister van Financien, DE VRIES. 

De Minister van Oorlog, W. F. PoP. 
De Minister van Marine a. i. , W. F. POP. 

(Uitgeg. 25 Mei 1921.) 

6 Mei 1921. WET, houdende wijziging van 
artikel 42 der Weduwenwet voor de zee
macht 1909. S. 710. 

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

dat bet wenschelijk is artikel 42 der Weduwen
wet voor de zeemacht 1909 te wijzigen ; 

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

Eenig artikel. 
In artikel 42 der Weduwenwet voor de zee

macht 1909 wordt in den v:ierden regel acbter 
,,en" ingevoegrl : ,,clat Wij hepalen over we!~ 
tijdvak de volgende balans zal loopen en bu 
welke ,,begrooting zij zal worden overgelegd, 
voorts . 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 6den Mei 1921 . 

WILHELMINA. 
De Minister van Financien, DE VRIES. 

De Minister van Marine a. i ., W. F. POP. 
De Minister van Oorlog, W. F . PoP. 

(Uitgeg. 30 Mei 1921.) 
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6 Mei 1921. WET, houdende nadere aanvul
ling van de Onteigeningswet. S. 711. 

Bijl. Hand. 2• Kamer 1919/1920, n°. 398, 
1-4: 1920/19 >l, n°. 64, 1-4. 

Hand. id. 1920/1921, bladz. 1597. 
Hand. l • Kamer 1920/1921, no. 597,685,865, 

866, 868. 

WrJ WI LHELMINA, ENZ . . • doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben , 

dat het noodzakelijk is de Onteigeningswet 
nader aan te vullen ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
I. Aan de Onteigeningswet wordt toegevoegd 

een Zevende Titel ,,Over onteigening tot het 
verhoogen van de opbrengst van gronden en 
ten behoeve van daarmede in verband staande 
werken ter verbetering van waterloozing en 
van watervoorziening van gronden." 

Art. 122. Zonder voorafgaande verklaring 
bij de wet, dat het algemeen nut de onteigening 
vordert, kan in het belang van de volkswelvaart 
plaats vinden tot het verhoogen van de op
brengst van gronden en ten behoeve van daar
m ede in verband staande werken ter verbete
ring van waterloozing en van watervoorziening 
van gronden .. 

123. De onteigening heeft plaats ten name 
van: 

a. het rijk; 
b. de provincie of de gemeente, binnen welker 

,gebied zijn gelegen de te onteigenen perceelen, 
de perceelen, ten taste waarvan de te onteigenen 
erfdienstbaarheden zijn gevestigd, of de per
-0eelen, welke met andere te onteigenen zake
lijke regten zijn bezwaard ; 

c. het waterschap, het veenschap of de veen
p older, hetwelk of welke ten aanzien van per
ceelen, als bedoeld onder b, gezag kan doen 
gelden; 

d. regtspersoonlijkheid hebbende vereeni
gingen, uitsluitend in het belang van de ver
verhooging van de opbrengst van gronden 
werkzaam, mits zij als zoodanig door Ons, 
Gedeputeerde Staten gehoord, toegelaten zijn. 

124. Ten !ti1nzien van vereenigingen, in 
artikel 123 onder d bedoeld, worden bij alge
meenen maatregel van bestuur regelen gesteld, 
waarbij niet mogen ontbreken voorschriften 
-0mtrent: 

a. hare oprigting en omtrent vereischten , 
voor hare toelating te stellen, 

b. hare inrigting, hare werkzaamheden en 
het toezigt op deze laatste ; 

c. hare ontbinding. 
125. De onteigening geschiedt uit kracht 

van een besluit van Ons, den Raad van State 
gehoord. 

Aan den Staat behoorende gronden, in beheer 
bij een antler Departement van Algemeen 
bcstuur dan dat van Financien, worden niet 

onteigend dan nadat over deze onteigening de 
Minister van Financien is gehoord ; het daarop 
betrekkelijk besluit tot onteigening wordt door 
dezen ook medeonderteekend. 

126. Voor iedere onteigening wordt opge
maakt: 

1°. een uitgewerkt plan met uitvoerige kaar
ten van het werk en met grondteekeningen, 
waarop de te onteigenen perceelen, de percee
l en, ten behoeve en ten laste waarvan de te 
-onteigenen erfdienstbaarheden zijn gevestigd 

en de perceelen, welke met andere te onteigenen 
zakclijke regten zijn bezwaard, mer vermelding 
hunner kadastrale nommers zijn aangewezen ; 

20. eene lijst van de kadastrale nommers der 
te oilteigenen 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, 
bovendien de grootte van het te onteigenen 
dee!; 

b. de namen van de eigenaars en m ede
eigenaars van elk dier perdeelen volgens de 
registers van het kadaster ; 

30_ eene lijst van de te onteigenen erfdienst
baarheden met vermelding bij elk van deze 
van de kadastrale nommers van de perceelen, 
ten behoeve waarvan de erfdienstbaarheid is 
gevestigd, en van die, welke daarmede zijn 
bezwaard, voor zooveel de onteigening deze 
van <lien last zal bevrijden en van de namen van 
de eigenaars en mede-eigenaars van die per
ceelen, volgens de regi ters van het kadaster ; 

4°. eene lijst van de andere te onteigenen 
zakelijke regten met vermelding bij elk van 
deze van de kadastrale nommers van de per
ceelen, welke met het regt zijn bezwaard, en 
van de namen van de regthebbenden en mede
regthebbenden daarvan, volgens de registers 
van het kadaster. . 

Het eerste lid van art. 9 is van toepassing ; 
de veroorzaakte schade wordt door den kanton
regter begroot en vergoed door dengene, te 
wiens name de onteigening wordt voorbereid. 

127. Door de zorg van burgemeester en 
wethouders der gemeente of gemeenten , waarin 
de te onteigenen perceelen, de perceelen, ten 
behoeve en t en laste waarvan de te onteigenen 
erfdienstbaarlieden zijn gevestigd en de per
ceelen, welke met andere te onteigenen zake
lijke rechten zijn bezwaard, zijn gelegen, war
den de in het vorig artikel vermelde stukken 
onverwijld gedurende ten minste dertig dagen 
op de ~ecretarie ter inzage van een ieder neder
gelegd. 

Van die nederlegging wordt door het hoofd 
van het gemeentebestuur in een of meer nieuws
bladen der gemeente, of, bij het ontbreken daar
van, eener naburige gemeente, vooraf kennis 
gegeven ; zij wordt daarenboven op de gebrui
kelijk wijze bekend gemaakt. 

128. Belanghebbenden kunnen tot uiter
lijk veertien dagen na verloop van den in het 
vori~ artikel genoemden termijn bezwaren 
schriftelijk indienen bij Gedeputeerde Staten. 

Onder belanghebbenden zijn mede begrepen 
vereenigingen of andere lichamen, die ten 
gevolge van de onteigening in de behartiging 
van de belangen, waarvoor zij in het !even zijn 
geroepen, zouden kunnen worden bemoeilijkt. 

129. Die bezwaren kunnen onder meer 
hierin bestaan : 

1°. dat grond zoude worden onteigend, welks 
opbrengst niet belangrijk zoude kunnen warden 
verhoogd; 

2°. dat door de onteigening van eenig per
ceel aan den belanghebbende groot nadeel 
zoude worden toegebragt, terwijl het bereiken 
van het met de onteigening in haar geheel 
beoo~de doe! niet zoude warden , belet, noch 
ook m ernstige mate bemoeilijkt, indien aan 
den belanghebbende de beschikking over het 
p erceel werd gelaten ; 
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3°. dat grond zoude worden onteigend, welks 
opbrengst de eigenaar of regthebbende zelf 
zoude kunnen en willen verhoogen, terwijl het 
bereiken van bet met de onteigening beoogde 
doe! niet zoude worden belet, noch ook in 
ernstige mate bemoeilijkt, indien aan dien 
eigenaar of regthebbende de beschikking over 
den grond werd gelaten ; 

4°. dat grond zoude worden onteigend, welke 
met het oog op de wenschelijkheid van behoud 
van het natuurschoon of om redenen van ge
schiedkundigen of oudheidkundigen aard niet 
zoude behooren te worden bestemd voor het 
doe!, ter verwezenlijking waarvan de onteige
ning zoude strekken. 

130. Gedeputeerde Staten benoemen eene 
comrnissie uit hun midden om na openbare 
kennisgeving belanghebbenden in de gelegen
heid te stellen bezwaren mondeling mede te 
deelen of hunne reeds ingediende bezwaar
schriften toe te lichten. 

Die commissie wordt bijgestaan door een 
van wege het algemeen bestuur aan te wijzen 
deskundige en het hoofd van het betrokken 
gemeentebestuur. Ingeval de onteigening ge
schiedt ten name van een waterschap, veenschap 
of veenpolder wordt de commissie mede bijge
staan door een lid van het dagelijksch bestuur 
van een dier instellingen. 

Van het verhandelde wordt een proces
verbaal opgemaakt, dat den klagers ter onder
teekening wordt aangeboden. 

Die commissie moet hare werkzaamheden, 
met ingegrip van de inzending van het proces
verbaal, in het vorige lid vermeld, binnen zes 
weken, van den dag harer benoeming af, vol
bragt hebben . 

131. Gedeputeerde Staten doen verslag aan 
het betrokken Departement van algemeen 
bestuur. 

132. Bij het besluit tot onteigening worden 
te onteigenen perceelen, erfdienstbaarheden ev 
andere zakelijke regten aangewezen door aan
haling van de in artikel 126 bedoelde grond
teekeningen en vermelding van : 

1 °. de kadastrale nommers van de perceelen, 
welke worden onteigend, met vermelding 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 nommers van de perceelen, 
ten behoeve waarvan te onteigenen erfdienst
baarheden zijn gevestigd, van die, welke daar
mee zijn bezwaard, voor zooveel de onteigening 
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 erfdienst
baarheden zijn gevestigd en van de regthebben
den en mede-regthebbenden op de andere te 
onteigenen zakelijke regten. 

Moeten nog andere perceelen, erfdienstbaar
heden of andere zakelijke regten dan die, 
welke krachtens het eerste lid van dit artikel 
ter onteigening zijn aangewezen, onteigend 
worden, dan moeten de bepalingen van de :vijf 
voorgaande artikelen wederom worden toege
past, en is het bepaalde in het eerste lid van 
dit artikel van toepassing. 

133. Ons besluit tot onteigening wordt in 
de Staatscourant en in een of meer nieuws
bladen der gerneente, of, bij het ontbreken daar
van, eener naburige gemeente, openbaar ge
maakt en door het hoofd van het gemeentebe
stuur op de gebruikelijke wijze bekend ge
maakt. 

134. De kosten, voortvloeiende uit de na
leving van de artikelen 127, laatste alinea, en 
133 komen ten laste van dengene, te wiens 
name de onteigening geschiedt. 

135. De artikelen 2, 3 en 4, alsmede de 
artikelen 17, 18, 20, 22, 24, 26-38, 40-60 
en 120 zijn ten deze van toepassing. 

136. Het geding wordt gevoerd : 
op naam van Onzen Commissaris in de pro

vincie, wanneer ten name van het rijk of de 
provincie wordt onteigend ; 

op naam van het hoofd van het gemeente
bestuur, wanneer ten name van de gemeente 
wordt onteigend ; 

op naam van het bestuur van het waterschap, 
het veenschap of den veenpolder, wanneer ten 
name van een waterschap, veenschap of veen
pold~ wordt onteigend ; 

op naam van het bestuur van een vereeniging, 
als bedoeld bij artikel 123 onde.r d, wanneer 
t en name van zoodanige vereeniging wordt 
onteigend. 

137. Ten minste drie dagen voor de verschij
ning legt de onteigenende partij, tot staving 
van haren eisch, ter griffie van de regtbank over: 

10. Ons besluit, waarbij de te onteigenen 
perceelen, erfdienstbaarheden en andere zake
lijke regten worden aangewezen ; 

20. een door het hoofd van het bestuur der 
gemeente of gemeenten afgegeven bewijs, dat 
de artikelen 127 en 133 zijn nageleefd. 
r 138. De regtbank kan a.an de onteigenende 
partij haren eisch niet toewijzen : 

10. wanneer de bij art. 137 geeischte beschei
den niet zijn overgelegd ; 

2°. wanneer het blijken mocht, dat art. 127 
of art. 133 niet is nageleefd. 

139. Bij de berekening der schadevergoeding 
wordt niet gelet op nieuwe getimmerten of op 
veranderingen, gemaakt na de nederlegging ter 
inzage, welke volgens art. 127 of het tweede 
lid van art. 132 heeft plaats gehad. 

140. Indien ten~evolge van oorzaken, welke 
de onteigenende biJ magte was uit den weg te 
ruimen, met de werkzaamheden, strekkende 
tot verwezenlijking van het doe!, waartoe werd 
onteigend, niet binnen een jaar nadat het emd
vonnis van onteigening in kracht van gewijsde 
is gegaan, aanvang is gemaakt of deze meer 
dan een jaar mochten zijn gestaakt, of indien 
uit andere omstandigheden is aan te toonen, 
dat die werkzaamheden blijkbaar niet zullen 
worden verricht, kan de onteigende bij den 
regter het afgestane goed terugvorderen in 
den toestand, waarin het zich alsdan bevindt, 
doch onder gehoudenheid om, in evenredigheid 
tot de terugontvangen waarde, de sohadeloos
stelling terug te geven. 

II. Art. 122 der Onteigeningswet wordt art. 
141; art. 123 dier wet wordt art. 142. 

III. In de Onteigeningswet worden de na-
volgende wijzigingen aangebracht : . . 

a. in artikel 37 wordt in het laatste lid ,,eige
naars'' verva.ngen door ,,verweerders'' ; 

b. in artikel 8 wordt ,,departement" vervan
gen door ,,Departement"; 
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c. in artikel 18 wordt ,,onder wier regtsge
bied" vervangen door ,,binnen wier regtsge
bied"; 

d. in de artikelen 18, 28, 36, 37, 54b, 54d, 
54/, 57, 76e, 76t, 100 en 123 worden ,,arrondis
sements-regtbank", ,,regter-commissaris" en 
,,proces-verbaal" vervangen door ,,arrondisse
mentsregtbank", regtercommissaris,, en ,,pro
nesverbaal" : 

e. in artikel 19 wordt ,,dat waterschap" 
vervangen door ,,die instelling" ; 

/. in artikel 42 wordt ,,na een der termijnen, 
in !),rtikel 39 volgens de daarbij vermelde onder
scheiding aangewezen," vervangen door ,,na 
de nederlegging ter inzage bedoeld in artikel 
12 " g.· in artikel 64 wordt ,,en artt. 11" vervan
gen door ,, , artt. 11 tot en met 15, artt. 17 tot 
en met 20, en artt. 22" ; 

h. in artikel 74 wordt achter ,,artikel 58" 
ingevoegd ,, , eerste lid, " ; 

i. in de artikelen 76a en 76/ wordt ,,mach
tiging" en ,,machtigingen" vervangen door 
,,magtiging" en magtigingen" ; 

j. in de artikelen 37, tweede lid. 76i, 76t, 
115, voorlaatste lid, 117 er 118 wordt in de 
woorden ,,uitgebracht", ,,kantonrechter", 
,,rechtsgebied", ,,gerechtelijk", rechten", ,,ge
bracht" en ,,rechtbank" voorkomende ,,eh" 
vervangen door een ,,g" ; 

k. in de artikelen 760 en 108, onder b, wordt 
,,neergelegd" vervangen door ,,nedergelegd" ; 

l. in de artikelen 72, tweede lid, en 76t, 
t weede lid, wordt ,,president" vervangen door 
,, voorzitter" en in artikel 76t, twe.ede lid, wordt 
,,waarin" vervangen door ,,binnen wier regts
gebied"; 

m. i1!, artikel 76v wo;,dt tusschen ,,terzake" 
en ,,de gevoegd ,, van ; 

n . in artikel 88 wordt ,,17-22" vervangen 
door ,,17-20, 22" ; 

o. in de artikelen 89, 109 en 115 worden 
nummer",, en ,,numme~f' vervangen door 
,,nommer en ,,nommers ; 

p. in artikel 117 onder 3°. wordt ,,commissa
ris" vervangen door ,,Commissaris". 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 6den Mei 1921. 

WILHELMINA. 
De Minister van W aterstaat. A. A. H. W. Komo. 

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

De Minister van F inancien, DE VRIES . 
De Minister van J ustitie, HEEMSKERK. 
De Minister van Binnenlandsche Zaken, 

CH. RUYS DE BEERENBROUCK. 
( Uitgeg. 23 Mei 1921.) 

6 Mei 1921. WET, tot heffing van een tabaks
accijns. S. 712. 

Bijl. Hand. 2• Kamer 1915/1916,n°. 219, 1-3; 
1917, n°. 83; 1917/ 1918, n°. 83, 1-3; 1919/1920, 
no. 20, 1-10; 1920/ 1921, n°. 19, 1- 9. 

Hand. id.192:)/1921, bladz. 1748- 1753, l 756-
1770, 1773- 1785, 1840-1842, 1846-1869. 

Hand. l• Kamer 1920/ 1921, bladz. 707-717, 
815, 816, 867-881, 883. 

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

dat het in verband met de noodzakelijke ver
sterking der inkomsten van 's Rijks schatkist, 
gewenscht is een accijns op tabak t e heffen ; 
Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 

HOOFDSTUK I. 

Grondslag en bedrag van den accijns. Wijze van 
· heffeng. 

Art. 1. Onder den naam van ,,tabaks
accijns" wordt eene belasting geheven van de 
tot verbruik bereide tabak, waaronder zijn te 
verstaan : sigaren, sigaretten, rooktabak, pruim
tabak en snuif, onverschillig of en in welke 
mate bij de vervaardiging surrogaten en hulp
stoffen gebezigd zijn. 

2. De accijns wordt berekend naar den 
kleinhandelsprijs, waaronder wordt verstaan, 
de prijs in geld of geldswaarde, waarvoor de 
aan den accijns onderworpen artikelen, met 
inbegrip van de belasting en de kosten van ver
pakking, door kleinhandelaars worden afge
leverd. 

De bij verkoop toegestane kortingen en derge
lijke prijsverrninderingen blijven buiten aan
merking. 

3. Voor sigaren en sigaretten, die door fa. 
brikanten en groothandelaars rechtstreeks aan 
anderen dan wederverkoopers worden geleverd, 
wordt, indien er geen kleinhandelsprijs bestaat, 
de kleinhandelsprijs afgeleid uit den verkoop
prijs volgens onderstaande tabellen : 

Bedrag van den verkoop
prijs per 1000 stuks 

met inbegrip van den accijns. 

lrueinhandels-

1 

prijs per 
1000 stuks. 

a. voor sigaren : 
Niet meer dan f 

Meer dan: 
18.- 20.-

f 18.- en 
22.50 
27.-
36.-
45.-
54.-
63.-
72.-
81.-
90.-

,, 99.-
" 108.-,, 
,, 117.-,, 
,, 126.-,, 
,, 135.-,, 
,, 144.- ,, 
,, 153.-,, 
,, 162.-,, 
,, 180.-,, 
,, 225.-,, 
,, 270.-,, 
,, 360.-,, 
,, 450.-,, 
,, 540.-,, 
,, 630.-,, 
,, 720.-,, 
,, 810.-,, 
,, 900.- .. 

22.50 25.-
,, ,, 27.- 1 30.-

36.- 40.-
45.-1 50.-
54.-1 60.-
63.- 70.-
72.- 1 80.-
81.- 90.-
90. 100.- · 

,, ,, 99.- 110.-
" ,, 108.- 120.-
,, ,, 117. 130.-
,, ,, 126. 140.-
,, ,, 135. 150.-
,, ,, 144. 160.-
" ,, 153.- 170.-
,, ,, 162.- 180.-

" 180.j 200.-" 225.- _250.-
,, 270. 300.-
" 360. 400.-
" 450. 500.-
,, 540. 600.-
" 630. 700.-
" 720.

1 
800.-

.. 810. 900.-
,, 900. 1000.-

. . de verkoop
prijs ver

hoogdmet20 
ten honderd. 
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Bedr,,g van den Vcrko~p- \Kle0,handels-
prijs per 1000 stuks nJS per 

met inb 3grip v.1n d en a~cijns. 1E;;o stuks. 

b. voor ~igaretten : 
Niet meer dan f 4.50 

Meer dan: 
f 4.50 en 

6.75 ,, 
9.-" 

,, 13.50 ,, 
,, 18.-,, 

22.50,, 
27.-,, 
36.- ,, 

,, 45.-,, 
,, 54.-,, 
,, 63.-,, 
,, 72.-,, 
" 81.-" 

90.-

6.75 
9.-

13.50 
18.-

,, ,, 22.50 
27.-
36.-
45.-
54.-
63.-
72.-
81.-
90.-

f 5.-

7.50 
10.-
15.-
20.-
25.-
30.-
40.-
50.-
60.- i:"".c; 
70.-
80.-
90.-

100.-
de verkoop

prijs verhoogd 
met 20 ten 

honderd. 

Voor hoeveelheden van mrnder dan 1000 
stuks of 1 kilogram wordt de accijns naar 
evenredigheid berekend. 

6. De accijns is verschuldigd voor het 
binnenslands vervaardigde product door den 
fabrikant, voor het uit het buitenland inge
voerde door dengene die het ten invoer aangeeft 
en voor het uit entrepot in het vrije verkeer 
overgaande door den entrepositaris. 

De verhooging, bedoeld in artikel 45, tweede 
lid, is verschuldigd door den handelaar. 

7. De accijns wordt voldaan door middel 
van zegels, die op de verpakking der aan den 
accijns onderworpen artikelen worden aange
bracht. Sigaren kunnen ook stuksgewijs van 
een zegel worden voorzien. 

De zegels moeten worden aangebracht, voor~ 
dat de tot verbruik bereide tabak uit de fa . 
briek, uit entrepot of uit het buitenland in 
het vrije verkeer wordt gebracht. 

Zij bevatten de vermelding van het bedrag 
va-n den kleinhandelsprijs, waarover de accijns 
is berekend. 

8. Bij algemeenen maatregel van bestuur 
worden door Ons bepalingen vastgesteld be
treffende vorm en kleur der zegels, alsmede 

Voor andere tot verbrnik bereide tabak, die omtrent het verkrijgbaar stellen, het kleinste 
door fabrikanten en groothandelaars recht- bedrag dat verkrijgbaar wordt ~esteld, de wijze 
streeks aan anderen dan wederverkoopers wordt waarop de zegels worden gebnnkt en voor her
geleverd, wordt,, indien er geen kleinhandels- haald gebruik ongeschikt gemaakt en de wijze 
-prijs bestaat, als kleinhandelsprijs aangemerkt waarop nog niet gebruikte of verkeerd aange
de verkoopprijs met inb·egrip van den accijns, brachte doch onbeschadigde zegels, tegen 
verhoogd met 30 ten honderd. zegels van andere waarden kunnen worden 

Bij aflevering op den in dit artikel bedoelden ingeruild. 
voet, wordt een kleinhandelsprijs voor de ge- Zegels die niet op de voorgescbreven wijze 
leverde goederen geacht niet te bestaan, zoo- zijn aangebracht worden als niet aangebracht 
' ang niet van het tegendeel blijkt. beschouwd. 

4. Voor artikelen, die de fabrikant of groot- De zegels, bestemd om op de verpakking 
handelaar zelf verbruikt of kosteloos afstaat, van sigaren te worden aangebracht, zijn voor• 
wordt de accijns berekend naar den kleinhan- zien van een serienummer. 
delsprijs van soortgelijke artikelen. Voor 9. De aan den accijns onderworpen artikelen 
sigaren, voor sigaretten en voor rook- of pruim- mogen uit de fab1·ieken, uit entrepot of mt 
tabak, die door fabrikanten kosteloos of tegen het buitenland alleen in geheel gesloten ver
verminderden prijs aan hunne werklieden wor- pakking in het vrije verkeer worden gebracht. 
den afgestaan, tot een maximum van 25 si- Deze bepaling geldt niet voor•sigaren die stuks
garen, 100 sigaretten of ½ killogram tabak gewijs van een zegel zijn voorzien. 
per week en per werkman, wordt echter als Bij algemeenen maatregel van bestuur worden 
kleinhandelsprijs aangenomen f 10 per 1000 door Ons bepalingen vastgesteld omtrent de 
stuks voor sigaren, f 5 per 1000 stuks voor wijze van verpakking, de grootte der toege
sigaretten en f 0.40 per kilogram voor tabak. laten verpakking, alsmede omtrent de op de 

Bij invoer van aan den accijns onderworpen verpakking te vermelden aanwijzingen. 
artikelen, waarvan niet blijkt dat zij voor 10. Voorwerpen die tot verpakking van tot 
wederverkoop bestemd zijn, wordt de accijns verbruik bereide tabak gediend hebben en 
berekend over de waarde volgens den loopenden waarbij het zegel geheel op die voorwerpen is 
prijs hier te lande verhoogd met 50 ten honderd. aangebracht, mogen niet aan fabrikanten of 

5. De accijns bedraagt 10 ten honderd van handelaars teruggegeven, noch door dezen 
den kleinhandelsprijs, behalve van dien van aangenomen of opnieuw gebruikt worden. 
sigaretten, waarvan de accijns 15 ten honderd Deze bepaling geldt niet voor voorwerpen ge
bedraagt. diend hebbende tot verpakking van sigaren, 

Voor,de berekening van den accijns wordt de mits de daarop aangebrachte zegels vooraf 
kleinhandelsprijs naar boven afgerond : afdoende voor herhaald gebruik ongeschikt 

a. voor sigaren tot f 10, f 15, f 20, f 25, zijn gemaakt. 
f 30, f 35, f 40, f 50, f 60, f 70, f 80, f 90, f 100 ' 11. Aan fabrikanten wordt, onder zeker
en verder tot veelvouden van f 25 per 1000 heidstelling, krediet voor den accijns verleend 
stuks : voor den tijd van zes maanden, ingaande met 

b. voor sigaretten tot f 5, f 10, f 15, f 20, den dag, waarop de in artikel 7 bedoelde zegels 
f 25, f 30, f 40, f 50, f 60, f 80, f 100 en verder J aan hen zijn verstrekt. Deze bepaling is mede 
tot veelvouden van f 25 per 1000 stuks ; van toepassing ten aanzien van handelaars, 

c. voor rooktabak, pruimtabak en snuif tot die sigaren en sigaretten, met bestem=g 
f 0,40, f 0.60, f 0.80, f 1, f 1.20, f 1.40, f 1.60, voor wederverkoop, uit het buitenland in
f 1.80, f 2, f 2.40, f 3 en verder tot veelvouden voeren. 
van f 1 per kilogram. 12. De accijns wordt niet geheven van de 
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-tot verbruik bereide tabak die onder ambtelijk 
-toezicht wordt uitgevoerd. 

Onder de door Ons bij algemeenen maatregel 
van bestuur te stellen voorwaarden wordt bij 
-uitvoer van tot verbruik bereide tabak, waar
van de accijns is betaald, teruggaaf van den 
betaalden accijns verleend. 

13. Bij algemeenen maatregel van bestuur 
kunnen door Ons, met afwijking van het be
paalde bij de artikelen 7 en 9, voorschriften 
worden gegeven nopens de wijze van heffing 
van den accijns voor de in artikel 4 bedoelde 
.artikelen. 

HOOFDSTUK II. 
Bedrijfsvergunningen. 

14. Ieder die, in welken vorm ook, handel 
drijft in ruwe tabak, bewerkte tabaksbladeren, 
stelen en afval van tabak, voor de tabaksbe
reiding bestemde surrogaten, halffabrikaten en 
fabrikaten van tabak, alsmede ieder die in 
-zijn bedrijf tabak geheel of gedeeltelijk tot· ver
bruik bereidt, of tot verbruik bereide tabak 
voor den verkoop in het klein verpakt, moet 
in het bezit zijn van een bedrijfsvergunning. 

Het tot verbruik bereiden van tabak anders 
dan in de uitoefening van een bedrijf, wa-arvoor 
eene vergunning als bedoeld in dit artikel is 
verleend, is verboden. 

15. Hij, die eene bedrijfsvergunning als 
bedoeld in het vorige artikel verlangt, richt 
eene daartoe strekkende schriftelijke, onder
-teekende aanvraag aan den ontvanger der 
.accijnzen, onder wiens kantoor het bedrijf zal 
worden uitgeoefend. 

Deze aanvrage houdt in eene opgaaf van : 
a. plaats en dagteekening der aanvraag ; 
b. naam en woonplaats van den aanvrager 

-of naam en zetel van de vennootschap of ver
eeniging ; 

c. den aard van het bedrijf ; 
d. de Jigging der lokaliteit of lokaliteiten, 

·zooals kantoren, fabrieken, verkoopplaatsen, 
opslagplaatsen, die voor de uitoefening van het 
bedriJf zullen worden gebezigd, met vermelding 
van gemeente, straat, wijk, enz. en nummer en 
van de kadastrale omschrijving ; 

e. voor zooveel fabrieken betreft, de ligging 
-en· de bestemming der verschillende werk
J>laatsen en andere vertrekken. 

Van als entrepot in gebruik zijnde lokalen, 
behoeft geen opgaaf te worden gedaan. 

Fabrikanten leggen bij de aanvraag over 
eene gewaarmerkte schetsteekening in twee
voud, op eene schaal van ten minste een op 
honderd, aanduidende de uit- en inwendige 
inrichting der fabriek. 

Op de aanvraag wordt binnen veertien dagen 
door den ontvanger beschikt. 

De bedrijfsvergunning wordt, behoudens het 
bepaalde in het derde lid van artikel 17, niet 
geweigerd, tenzij zij wordt gevraagd voor eene 
lokaliteit of voor lokaliteiten, waarop de ar
tikelen 23 of 40 toepasselijk zijn, maar die niet 
aan de bepalingen van die artikelen voldoen. 

Tegen de weigering eener bedrijfsvergunnirtg 
kan de belanghebbende, binnen veertien dagen 
nadat de beschikking van den ontvanger hem 
is medegedeeld, in beroep komen bij de com
missie, ingesteld bij artikel 53. 

In de bedrijfsvergunning wordt opgenomen 
de vermelding van de bijzonderheden, genoemd 

1921. 

in het tweede lid van dit artikel onder b, c, d en e. 
Voor op zich zelf staande lokaliteiten, waarin 

aan den accijns onderworpen artikelen in het 
klein worden verkocht, wordt eene afzonderlijke 
bedrijfsvergunning vereischt. Voor het overige 
worden de in dezelfde gemeente voor de uit
oefening van eenzelfde bedrijf ~ebezigde lo
kaliteiten, in Mne bedrijfsvergunnmg begrepen. 

Voor de bedrijfsvergunning is verschuldigd 
een ver_gunningsrecht ten bedrage van £ 5 per 
jaar. Zij wordt niet van kracht, zoolang de 
eerste betaling van het vergunningsrecht niet 
heeft plaats gehad . 

Boven of naast iederen aan den openbaren 
weg uitkomenden ingang van eene lokaliteit, 
waarvoor eene bedrijfsvergunning is verleend, 
moet door den houder der vergunning, over
eenkomstig de door Onzen Minister van Finan
cien te geven voorschriften, een opscbrift 
worden aangebracht, vermeldende het woord : 
,, Tabaksvergunning". 

16. De bedrijfsvergunning is persoonlijk 
en geldt alleen voor de daarin vermelde loka.
liteit of lokaliteiten. 

Bij overlijden van den vergunninghouder 
kan het bedrijf gedurende drie maanden door 
zijne weduwe of door de rechtverkrijgenden, 
zonder nadere vergunning, worden voortgezet. 

In de omschrijving van de bijzonderheden, 
genoemd in artikel 15, tweede lid, onder d e!1 e, 
kan op schriftelijk verzoek van den vergunnmg
houder, door den ontvanger wijziging worden 
gebracht. 

Op dit verzoek wordt binnen veertien dagen 
door den ontvanger beschikt, met inacbt
neming van het bepaalde bij de artt. 23 en:_4_0 

Tegen de weigering van eene gevraagde WIJZl· 
ging lran de belanghebbende, binnen veertien 
dagen nadat de beschikking van den ontvanger 
hem is medegedeeld, in beroep komen bij de 
commissie, ingesteld bij artikel 53. 

De fabrikant, die w1jziging wil brengen in 
hetgeen de volgens artikel 15 ingeleverde schets
teekening aanwijst, levert ten minste acht 
'dagen te voren op dezelfden voet eene aan
vullings-schetsteekening in. 

17. Eene verleeride bedrijfsvergunning wordt 
op verzoek van den belanghebbende ingetrok
ken door of van wege Onzen Minister van 
Financien. 

Zij kan door Onzen Minister van Financien, 
op daartoe strekkend advies der commissie, 
bedoeld in artikel 53, worden ingetrokken : 

a. indien daarvan gedurende een jaar of 
\anger geen gebruik is gemaakt '; 

b. indien de houder na ontvangen aanmaning 
:Ianger dan Mn maand in verzuim blijft met de 
betaling van het 'vergunningsrecht ; 

c. indien ten aanzien van de lokaliteit of de 
lokaliteiten, waarvoor zij is verleend, niet meer 
wordt voldaan aan de bepalingen van de ar
tikelen 23 en 40 ; 

d. indien een veroordeeling van ·den houder 
wegens herhaalde overtreding dezer wet on
herroepelijk is geworden of daaraan door den 
veroordeelde vrijwillig is voldaim. 

Aan dengene wiens bedrijfsvergunning is 
ingetrokken op een der gronden genoemd in 
het tweede lid onder letter d, alsmede aan zijne 
echtgenoote en aan de verdere bij heminwonende 
personen kan eene bedrijfsvergunning worden 
geweigerd gedurende ten hoogste vijf jaar na-

3 
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dat de omstandigheid die tot de intrekking I buiten invordering tot de uitspraak der com-
aanleiding gaf, zich heeft voorgedaan. missie den belanghebbende is medegedeeld. 

HOOFDSTUK III. . De uitspraak der commissie is t en deze be-

B .. nd b z· . shssend. vzo ere epa inge~ betrefjende den handel in 21. Handelaars in ruwe t abak zijn ver-
ruwe tahak, halffabrikaten van tabak en tahak- plicht om overeenkomstig de voorschriften van 

surrogaten. Onzen J',finister van Financien boek te houden 
18. Als handelaar in ruwe tabak wordt voor van de aan hen geleverde, en van de door hen 

de toepassing dezer wet aangemerkt ieder die afgeleverde hoeveelheden ruwe tabak (de 
handel drijft in ruwe t abak, bewerkte t abaks- andere in artikel 18 genoemde goederen daar
bladeren, stelen en afval van tabak en in half- onder begrepen) en aan den door Onzen voor
fabrikaten of surrogaten, best emd tot ver- noemden Minister aan te wijzen ambtenaar 
vaardiging van sigaren of andere tot verbruik uittreksels uit hunne boeken, vermeldende de 
bereide t abak. afgeleverde hoeveelheden en de n amen en 

19. Handelaars in ruwe tabak mogen de woon:plaatsen der on tbieders t e verstrekken. 
in artikel 18 vermelde goederei). buiten entre- Zij ziJn voorts ver p licht om op eers t e aanvraag 
pot alleen in de lokaliteiten, vermeld in de inzage te verleenen van boven bedoelde boeken 
hun verleende bedrijfsvergunning, in voorraad en van de daartoe betrekking hebbende be
hebben of behandelen. scheiden aan den inspecteur of ontvanger der 

20. Alleen handelaars in ruwe tabak en accijnzen , welke die inzage verlangt of aan 
fabrikanten , die in het bezit zijn van eene een door dezen aangewezen ambtenaar. 
bedrijfsvergunning, kunnen de in artikel 18 HOOFDSTUK IV 
bedoelde goederen rechtstreeks of over entre- · 
pot uit het buitenland inslaan . Aan anderen Bijzondere bepalingen betrefjende de fabrikanten. 
dan de hierbedoelde handelaren en fabrikanten 22. Als fabrikant wordt voor de t oepassing 
is de inslag der in artikel 18 bedoelde goederen dezer wet aangemerkt ieder, die in zijn bedrijf 
verboden. Bij de aangi~e t ot invoer of tot t abak geheel of gedeeltelijk t ot verbruik be
uitslag uit ent repot wordt desgevorderd eene reidt , of geheel of gedeeltelijk tot verbruik 
verklaring van den ontbieder overgelegd , dat bereide tabak , v66rdat de accijns daarvan vol
de goederen voor hem bestemd zijn ; deze ver- daan is, eene verdere bewerking of behande
klaring moet d oor den ontvanger, onder wiens ling doet ondergaan. Als eene verdere be
kantoor het pand van inslag is gelegen , voor handeling wordt ook aangemerkt het aanbren -
gezien geteekend zijn. gen van de in artikel 7 bedoelde zegels. 

Tabaksverbouwers, handelaars in ruwe t abak Als tot verbruik bereiden van t abak wordt 
en fabrikanten mogen de in artikel 18 bedoelde niet aangemerkt het, met daartoe verkregen 
goederen alleen afleveren : vergunning van Onzen Minister van Financien, 

a. met bestemming t ot inslag door tabaksver- vervaardigen van sigaren in lokalen in ge
bouwers, handelaars in ruwe t abak en fabri- bruik voor de uitoefening van het bedrijf van 
kanten, die in het bezit zijn van eene bedrijfs-

1 
makelaar in ruwe tabak t e Amsterdam of 

vergunning ; R otterdam, mit s de aldus vervaardigde sigaren 
b. met bestemming t ot uitvoer naar het uitsluitend binnen die lokalen als monster 

buitenland. worden gebruikt en de makelaar zich overigens 
De verzending naar het buitenland geschiedt gedraagt naar de door genoemden Minist er 

met inachtneming van de door Onzen Minist er te geven voorschriften. Deze vergunning kan 
van Financien in het belang van het t oezicht t e alien t ijde worden ingetrokken. 
t e geven voorschriften. 23. De lokalen waarin het bedrijf van fabri-

Het verstrekken van monsters aan agenten, kant wordt uitgeoefend, moeten , voor zooveel 
commissionairs, of makelaars is geoorloofd. het zijn werklokalen , waar sigaren of sigaretten 
Indien deze personen de monsters aan anderen worden gemaakt of t abak in drogen t oestand 
afstaan , zijn zij onderworpen aan de bepalingen, wordt bewerkt of verwerkt, voor elken ar
die gelden voor handelaars in ruwe tabak , en beider eene vrije luchtruimte hebben van ten 
zijn zij een accijns van f 1 per kilogram ver - minste 8 M3., waarva.n t en minst e 3.20 M3• 

schuldigd voor de t a bak , die blijkens de in het boven eene hoogte van 1.80 M. , t erwijl de vrije 
v0lgend artikel bedoelde boeken , in eenig jaar luchtruimte van ieder werklokaal in zijn ge
boven het door Onzen Minister van Financien heel niet kleiner m ag zijn dan 40 J',fS. 
op voorstel der in artikel 53 bedoelde commissie De lokalen , waarin het bedrijf van fabrikan t 
bepaalde verhoudingscijfer. van de door hen wordt uitgeoefend, moeten van den openbaren 
ingeslagen hoeveelheid bij minder dan 100 weg af toegankelijk zijn en mogen middellijk 
kilogram t egelijk is afgeleverd. noch onmiddellijk gemeenschap hebben met 

Het bedrag van hetgeen uit hoofde van het eene woning. 
vorig lid verschulcligd is, wordt in de maand Redoelde lokalen mogen .uet grenzen aan 
Januari van ieder jaar, of, bij staking van het een pand, waarin aan den accijns onderworpen 
bedrijf, binnen eene maand daarna, door den artikelen in het klein worden verkocht. 
door Onzen Minist er van Financien aan t e 24. De in het vorige artikel bedoeh .. e lo
wijzen ambtenaar vastgesteld , en den agent, kalen mogen niet tevens als woon - of slaapver
commissionair of makelaar schriftelijk mede- trek of keuken worden gebezigd, noch voor 
gedeeld. andere doeleinden worden gebruikt of beschik-

De accijns is invorderbaar eene ma.and na baar gesteld dan in de bedr ijfsvergunning zijn 
den dag dier mededeeling. Acht de belang- omschreven. 
hebbende zich bezwaard, dan st aat hem ge- In die lokalen mag geen bedrijfsarbeid worden 
durende die maand beroep open op de in artikel verricht tusschen 8 uur des namiddags en 
53 bedoelde commissie en blij~ het verschuldigde 6 uur des voormiddags, noch op Zondagen. 
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Voor personen, behoorende tot een kerkgenoot
schap, dat den wekelijkschen rustdag niet op 
Zondag viert, treedt in de plaats van dit ver
bod dat, om arbeid t e verrichten in het etmaal, 
door hun kerkgenootschap als wekelijkschen 
rustdag aangenomen. 

De inspecteur der accijnzen is bevoegd tijde
lijk of doorloopend afwijking van de bepalingen 
van het tweede lid van dit artikel toe te staan. 

25. Fabrikanten mogen de ruwe tabak, 
tabaksurrogaten en de geheel of ten deele tot 
verbruik bereide tabak alleen opslaan en be
werken in de loka.Jiteiten, omschreven in de 
hun verleende bedrijfsvergunning. 

26. Onze Minister van Financien kan den 
fabrikant verplichten zijne fabriek van andere 
panden en erven af te scheiden en daarin aan
wezige deuren, vensters of andere openingen 
af te sluiten, een en antler overeenkomstig de 
door voornoemden Minister te geven voor
schriften. 

De in het vorig lid bedoelde verplichting kan 
slechts worden opgelegd op voorstel der com
missie, bedoeld in art. 53, en nadat deze com
missie den fabrikant heeft gehoord. 

De fabrikant moet op zijne kosten aan die 
voorschriften voldoen, t elkens binnen den tijd 
door dien Minister te bepalen, en zorg dragen, 
dat een en ander in behoorlijken staat blijft. 

27. Indien de fabrikant niet voldoet aan 
het bepaalde bij artikel 26 of artikel 31 kan 
Onze Minister van Financien de fabriek onder 
onafgebroken bewaking van ambtenaren stellen. 

De kosten van deze bewaking komen, tot 
een door Ons te bepalen bedrag, t en laste van 
den fabrikant. 

Alvorens sigaren te vervaardigen of in te 
slaan, geeft de fabrikant hiervan het fabrieks
nummer of het merk benevens den kleinhandel
prijs op aan een door Onzen Minister van 
Financien aan te wijzen ambtenaar. Wenscht 
hij hierin verandering te brengen, dan doet hij 
vooraf gelijke aangifte. 

29. De fabrikant kan tot verbruik bereide 
tabak uit zijne fabriek uitslaan met bestemming . 

a. voor binnenlandsch verbruik ; 
b. tot uitvoer naar het buitenland ; 
c. tot opslag in entrepot; 
d. tot inslag in eene andere fabriek, waarvoor 

eene bedrijfsvergunning is verleend. 
Uitslag volgens lr. a is alleen toegelaten, 

indien de goederen overeenkomstig de voor
schriften zijn verpakt en van de vereischte 
zegels voorzien, behoudens de krachtens artikel 
13 toegelaten uitzonderingen. 

Uitslag volgens lrs. b, c en d geschiedt met 
inachtneming van de door Onzen Minister 
van Financien te geven voorschriften, onder 
zekerheidstelling voor den accijns en bij hoe
veelheden van ten minste 4 kilogram bruto. 
Dit minimum geldt niet voor monsters, waar
van het bruto gewicht niet meer bedraagt dan 
1 kilogram. 

Uitslag op andere wijze dan bij dit artikel 
is toegelaten, is verboden. 

30. De fabrikant is verplicht de van iedere 
soort bij hem aanwezige sigaren af te leveren 
naar de volgorde der serienummers van de 
zegels die op de verpakking der sigaren zijn 
aangebracht, te beginnen met de laagste. 
Aftevering in strijd m~t het voorgaande is ver
boden, tenzij het sigaren betreft, als bedoeld 

aan het slot van het eerste lid van art,ikel 7. 
31. De fabrikant is verplicht overeenkom

stig de door Onzen Minister van Financien te 
geven voorschriften, in daartoe bestemde re
gisters, aanteekening te houden van : 

a. de inslagen van ruwe tabak, gestripte 
tabak, stelen, afval, surrogaten en halffabri
katen van tabak ; 

b. de uitslagen van ruwe tabak, gestripte 
tabak, stelen, afval, surrogaten en halffabri
katen van tabak; 

c. de inslagen van tot verbruik bereide tabak ; 
d. de uitslagen van tot verbruik bereide 

tabak, met opgaaf, bij uitslag volgens artikel 
29, lr. a, van den verkoopprijs en van den klein
handelsprijs volgens de aangebrachte zegels. 

De boe1tingen in de registers geschieden dade
lijk na den inslag en v66r den uitslag der goe
deren. 

Bij rl e registers worden bewaard alle stukken 
<lie tot staving van de juistheid der inschrij
vingen kunnen ilienen. 

De fabrikant is verplicht den ambtenaren der 
accijnzen op aanvraag inzage der registers te 
verleenen en toe te laten, dat zij daarvan af
schrift of uittreksel nemen. Hij is voorts 
verplicht om op eerste aanvraag inzage te ver
leenen van zijne koopmansboeken en van de 
daartoe betrekking hebbende bescheiden aan 
den inspecteur of ontvanger der accijnzen, welke 
<lie inzage verlangt of aan een door dezen aan
gewezen ambtenaar. 

Onze Minister van Financien kan onder de 
door hem te stellen voorwaarden het gebruik 
van kaarten in de plaats van registers toestaan. 

32. Bij aflevering van sigaren, anders dan 
voor uitvoer, vermeldt de fabrikant in de 
factuur de hoeveelheid, den prijs en het merk 
der sigaren, alsmede de serienu=ers der op 
de verpakking voorkomende zegels ; een en 
antler voor ieder merk afzonderlijk. 

Deze verplichting bestaat mede voor fabri
kanten bij aflevering aan eigen winkels, maga
zijnen of depots, alsmede voor wederverkoopers, 
brj aflevering aan andere wederverkoopers of 
aan eigen filialen. 

33. Het voorgaande artikel is niet van toe
passing bij aflevering van sigaren als bedoeld 
aan het slot van het eerste lid van artikel 7. 

34. Onze Minister van Financien is bevoegd 
aan den fabrikant, die op zijne kosten zijne 
fabriek onder onafgebroken bewaking van 
ambtenaren doet stellen, ontbeffing te ver
leenen van de verplichting tot het houden der 
aanteekeningen bedoeld in artikel 31. 

HOOFDSTUK V. 

Entrepots. 
35. In de door Onzen Minister van Finan -

cien aan te wijzen gemeenten kan tot verbruik 
bereide tabak, ingevoerd uit het buitenland 
of . afgeleverd door fabrikanten volgens artikel 
29, eerste lid, lr. c, worden opgeslagen in par
ticulier entrepot. 

36. Gelijktijdige opslag van binnen- en 
buitenlandsch fabrikaat in particulier entrepot 
of in dezelfde bergplaats van een algemeen of 
publiek entrepot kan alleen plaats hebben, 
wanneer of van het buitenlandsch fabrikaat 
v66raf het invoerrecht wordt voldaan, of al 
het aanwezige met betrekking tot het invoer-

30" 
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recht wordt aangemerkt als buitenlandsch fa
brikaat. 

37. De entrepositaris kan de in entrepot 
opgeslagen, tot verbruik bereide tabak sor
teeren, verpakken en van zegels voorzien. 

Indien verpakking heeft plaats gehad, wordt 
bij den uitslag van naar het gewicht belaste 
artikelen het invoerrecht berekend over het 
netto gewicht, op kosten van den entreposi
taris op te nemen. 

Op den uitslag van tot verbruik bereide tabak 
trit entrepot is het bepaalde bij artikel 29 van 
toepassing. 

38. Aan fabrikanten en aan groothande
l aars kan door Onzen Minister van Financien, 
onder de noodige voorzieningen, wo.den ver
gund om uit het buitenland ingevoerde sigaren 
en sigaretten zonder betaling van accijns in 
te slaan in de lokalen, omschreven in de hun 
verleende bedrijfsvergunning, in welk geval die 
sigaren en sigaretten voor de toepassing dezer 
wet met geentreposeerde worden gelijk gesteld. 

39. Ten aanzien van hen, die tot verbruik 
bereide tabak in entrepot opslaan, en ten aan
zien van groothandelaars, aan wie eene ver
gunning als bedoeld in het vorige artikel is ver
leend, zijn de bepalingen van de .artikelen 28, 
30 en 31 van toepassing, die van de artikelen 
28 en 30 echter slechts voor zoover zij ook si
garen inslaan. 

HOOFDSTUK VI. 
Bijzondere bepalingen betrefjende den liandel in 

tot verbruik bereide tabak. 
40. De lokalen, wa-arin a-an den accijns 

onderworpen artikelen in het klein worden 
verkocht, mogen zich niet bevinden in, noch 
gemeenschap hebben met, of grenzen aan een 
pand, waarin het bedrijf van fabrikant wordt 
uitgeoefend. Onder verkoop in het klein wordt 
verstaan verkoop aan anderen dan wederver
koopers. 

41. De aan den accijns onderworpen ar
tikelen mogen in het vrije verkeer alleen wor
den verkocht, te koop aangeboden, afgeleverd 
of ten verkoop in voorraad gehouden, voorzien 
van de vereischte, overeenkomstig artikel 7 
aangebrachte, ongeschonden zegels en, tenzij 
het stuksgewijze gezegelde sigaren betreft, in 
de bij aitikel 9 bedoelde gesloten verpakking. 

Wij behouden Ons voor, bij algemeenen 
maatregel van bestuur, onder de noodige voor
zieningen, hierop uitzondering toe te laten 
voor bepaalde soorten pruimtabak en voor 
sntrif. 

42. Met afwijking van het vorig artikel, 
mogen niet stukgewijs gezegelde sigaren in de 
geopende oorspronkelijke verpak.king, indien 
deze ten minste 25 en niet meer dan 100 sigaren 
bevat, door een kleinhandelaar met de over
eenkomstig artikel 7 aangebrachte doch ver
broken zegels, ten verkoop aangeboden, in 
voorraad gehouden en verkocht worden ; zij 
mogen voorts door dezen aldus worden afge
leverd, mits met niet meer dan een kistje 
tegelijk, gevuld met sigaren tot het daarop 
aangegeven aantal. 

43. Losse sigaren, die niet stuksgewijs zijn 
gezegeld, mogen door een kleinhandelaar ten 
getaie van ten hoogste twintig stuks tegelijk 
worden afgeleverd, doch uitsluitend uit het 
kistje waarin zij oorspronkelijk waren verpakt 

en waarop het zegel is aangebracht dat van de 
af te leveren soort het laagst voorhanden serie
nummer aanwijst. Voor de toepassing dezer 
bepaling en van artikel 30 worden van ieder 
merk de sigaren, die in kistjes van denzelfden 
inhoud zijn verpakt en welke niet voorzien 
zijn van eene verschillende aanduiding be
treffende de kleur, als sigaren van eenzelfde 
soort beschouwd. 

Aflevering in strijd met de artikelen 41, 
42 en 43 is verboden. 

44. De kleinhandelaar bren~ zood.ra hij 
in het bezit geraakt eener bedr1jfsvergunning, 
op voor de koopers dtridelijk Jeesbare wijze in 
zijne inrichting eene lijst aan, aangevende de 
bij hem verkrijgbare merken van sigaren, 
met vermelding van den prijs. Veranderingen 
in de merken en prijzen worden in die lijst 011-
verwijld door hem aangeteekend. 

45. De aan den accijns onderworpen ar
tikelen mogen niet worden verkocht, te koop 
a-angeboden of afgeleverd voor een hoogeren 
prijs dan dien, vermeld op de overeenkomstig 
artikel 7 aangebrachte zegels. 

Indien verkoop voor een hoogeren prijs zal 
plaats hebben, moet v66raf de meer verschul
digde accijns worden voldaan overeenkomstig 
de door Ons bij algemeenen maatregel van 
bestuur te geven voorschriften. 

Het is aan verkoopers van sigaren verboden 
gebruikte zegels in voorraad te hebben, of 
ledige kistjes voorhanden te hebben, waarvan 
het zegel niet voor herhaald gebruik is onge-
schi1.'"t gemaakt. · 

46. Van het houden eener verkooping als 
bedoeld in artikel 55 der Registratiewet 1917, 
van aan den accijns onderworpen artikelen, 
moet door den verkooper ten minste drie dagen 
te voren schriftelijk aangifte worden gedaan 
bij den inspecteur der accijnzen, in wiens in
spectie de verkooping zal plaats hebben. Hij, 
die deze aangifte heeft gedaan, is verplicht de 
ambtenaren der accijnzen op hunne eerste aan
vrage toe te laten tot het bezichtigen van de 
ten verkoop bestemde artikelen. De ambte
naren zijn bevoegd van de t en verkoop be
stemde artikelen monsters te nemen. 

De aangifte wordt ingericht overeenkomstig 
artikel 56 der Registratiewet 1917. De be
palingen va-n hoofdstuk II, § 3, der Registra
tiewet 1917 zijn toepasse~ijk, met dien ver
stande, dat door de aangitte overeenkomstig 
het eerste lid vervalt de verplichting tot aan
gifte, gesteld in het eerste lid van artikel 56 
dier wet. 

47. Indien bij een verkooping als bedoeld 
in artikel 46, van aan den accijns onderworpen 
artikelen, een hoogere prijs wordt bedongen 
dan die, vermeld op de daarop aangebrachte 
zegels, mogen de goederen niet ter beschikking 
van de koopers warden gesteld, alvorens hij, 
die tot de in het vorige artikel bedoelde aan
gilte gehouden was, den meer verschuldigden 
accijns heeft voldaan overeenkomstig de in 
artikel 45, tweede lid, bedoelde voorschriften. 

De inspecteur der accijnzen kan, ender de 
noodige voorzieningen tot verzekering van den 
accijns, toestaan, dat artikelen waarvan de 
accijns nog niet is betaalcl, uit eene fabriek 
of uit een entrepot worden overgebracht naar 
een verkooplokaal om aldaar publiek te wor<j.en 
verkocht. 
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HOOFDSTUK VII. 

Algemeene bepalingen. 
48. De ambtenaren der accijnzen hebben 

toegang tot alle winkels, magazijnen, werk
plaatsen en andere lokaliteiten of ruimten in 
gebruik bij tabaksverbouwers of bij personen 
aan wie eene bedrijfsvergunning als bedoeld 
in artikel 14 is uitgereikt, alsmede tot de verdere 
lokalen, waarvan bekend is of redelijkerwijze 
vermoed kan worden, dat er overtreding van 
eenige bepaling dezer wet plaats vindt. Zij 
:iijn bevoegd te onderzoeken of in die winkels 
en verdere lokalen of ruimten tabak aanwezig is. 

Wordt hun de toegang belet of geweigerd, 
dan verschaffen zij zich dien desnoods met be
hulp van den sterken arm. 

Lokalen, die uitsluitend tot woning dienen, 
of die alleen door eene woning, uitsluitend hier
toe dienende, toegankelijk zijn, . treden zij tegen 
den wil van den bewoner niet binnen dan op 
vertoon van eene bijzondere lastgeving van 
den burgemeester of van den kantonrechter, 
tenzij eenig voorwerp aan het onderzoek der 
ambtenaren mocht worden onttrokken en zij 
dit in die lokalen zien overbrengen. De last
geving zal niet worden geweigerd dan met 
opgaaf van redenen. De verantwoordelijkheid 
voor de gevolgen der visitatie blijft steeds voor 
de ambtenaren die haar verrichten. Van het 
binnentreden maken zij proces-verbaal op, 
dat binnen tweemaal 24 uren aan den bewoner 
in afschrift wordt medegedeeld. 

49. De ambtenaren der accijnzen zijn be
voegd personen t e visiteeren die een pand, 
waarin het bedrijf van fabrikant wordt uitge
oefend, verlaten en die zij verdenken tabak, 
onverschillig in welken vorm, met zich te 
voeren. 

50. Ongebanderolleerde tabak mag, onver
schillig in welken vorm, niet anders worden 
vervoerd dan met een door Onzen Minister van 
Financien voorgeschreven document in de ge
vallen bedoeld in artikel 29, sub b, c en d of 
met een geleibiljet, afgegeven door een hande
laar in ruwe tabak of fabrikant, die in het be
zit is eener bedrijfsvergunning. Dit gelei
biljet, waarvoor alleen mag worden gebezigd 
het daartoe van rijkswege te verstrekken for
mulier, houdt in het bruto en het netto gewicht 
voor iedere soort der goederen afzonderlijk, 
de wijze van verpakking, het aantal colli en 
de merken, den naam van afleveraar en ont
bieder, het middel van vervoer, de dagteekening 
der afgifte en aanwijzing van de tijdstippen 
binnen welke het vervoer moet plaats hebben; 
de hiervoor gegeven tijdruimte mag niet grooter 
zijn dan in redelijkheid is benoodigd. 

Uit een opschrift op de verpakking, waarin 
tabak, onverschillig in welken vorm, wordt 
vervoerd, moet duidelijk blijken dat daarin 
tabak is vervat, tenzij de tabak is verpakt in 
de balen of pakken, waarin die uit het buiten
land is aangevoerd. 

De vervoerder van tabak is verplicht op de 
eerste aanvrage van een der in artikel 79 be
doelde personen een geldig document te ver
toonen of een aan de voorschriften van dit 
artikel voldoend geleibiljet, waarvan de tijd 
voor het vervoer der goederen toegestaan nog 
niet is verstreken. 

51. De bepalingen van het vorig artikel 

gelden niet ten opzichte van bet vervoer van 
tabak, die overeenkomstig het bepaalde krach
tens artikel 41, laatste lid, of overeenkomst,g 
artikel 43, is afgeleverd of van tabak die;emand, 
onverschi!lig in welken vorm, kennehjk voor 
eigen gebruik met zich voert. 

Zij gelden evenmin voor het vervoer van 
monsters ruwe tabak door de in artikel 20 be
doelde handelaren, fabrikanten, agenten, coru
missionairs en makelaars of hunne bedienden, 
mits deze voorzien zijn van eene le~itimatie
kaart als hieronder wordt bedoeld, m et ouder 
dan twaalf maanden na hare dagteekening en 
zij die kaart vertoonen op de eerste aanvrage 
van een der in ·artikel 79 bedoelde personen. 

De legitimatiekaarten worden op schrifte
lijke aanvrage van den handelaar, fabrikant, 
agent, commissionair of makelaar afgegeven 
door den ontvanger der accijnzen onder wiens 
kantoor hij zijn bedrijf uitoefent. . 

52. Bij de afgifte van eene vergunmng tot 
tossing of tot vervoer van tot verbruik bereide 
tabak, waarvan de accijns niet is betaald, 
wordt het bedrag van de te stellen zekerheid 
voor den accijns bepaald door den ontvanger, 
die met de afgifte van de vergunning belast 1s, 
volgens opgaaf van dengene, die haar aan
vraagt. Komt het opgegeven bedrag den ont
vanger niet voldoende voor, dan kan hij een 
hooger bedrag vaststellen. Het aldus bepaalde 
bedrag wordt in de vergunning vermeld en 
strekt tot grondslag voor de berekening van 
het verschuldigde, indien wegens het met ge
zuiverd of niet volledig gezuiverd terugkomen 
van de vergunning ten kantore van afgifte, 
invordering van accijns moet plaats hebben. 

53. Er wordt eene commissie van deskun
digen voor den tabaksaccijns ingesteld, be
staande uit zeven leden, waarvan een door 
Ons en de overige door den Minister van Finan
cien worden benoemd. 

Het door Ons benoemde lid is tevens voor
zitter. Voor ieder lid wordt op dezelfde wijze 
een plaatsvervanger aangewezen. 

Om de twee jaren treedt een gedeelte der 
leden af volgens rooster door de commissie 
op te maken. . 

De aftredenden zijn herbenoembaar. 
Onze voornoemde Minister kan een lid dat 

door hem is benoemd ook tusschentijds bij een 
met redenen omkleed besluit ontslaan. 

De commissie kiest uit of buiten haar midden 
een secretaris. Op verzoek van de commissie 
kan Onze Minist er van Financien een ambte
naar aanwijzen om den secretaris bij te staan. 

54. De voorzitter, zijn plaatsvervanger en 
de leden der commissie leggen, alvorens bun 
ambt te aanvaarden, ten overstaan van Onzen 
Commissaris in de provincie waarin hunne 
woonplaats is gelegen, den eed of de belofte 
af, dat zij het naar plicht en geweten, nauwgezet 
en onpartijdig zullen waarnemen. 

Van deze handeling wordt proces-verbaal 
opgemaakt. 

Wegens het afleggen van den eed of de be
lofte en het opmaken van het proces-verbaal 
zijn geen kosten verschuldigd. 

Ingeval van herbenoeming wordt geen nieuwe 
eed of belofte gevorderd. 

55. Op uitnoodiging van Onzen Minister 
van Financien brengt de commissie van des
kundigen advies uit omtrent aangelegenheden 
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betreffende de uitvoer ing dezer wet. De corn- wordt gestraft met gevangenisstraf van t en 
missie is bevoegd uit eigen beweging voorstellen hoogste zes jaren . 
betreffende de uitvoering der wet aan dien 63. Hij die opzettelijk valsche, vervalscht e, 
Minister t e doen. gebruikte of wederrechtelijk vervaardigde zegels 

56. Tot het nemen van een bes!uit wordt gebruikt, verkoopt, te koop aanbiedt, aflevert, 
de tegenwoordigheid van t en minste vier leden t en verkoop in voorraad heeit of binnen het 
vereischt. Rijk in Europa invoert als waren die zegels 

De besluiten der commissie worden met echt en onvervalscht, ongebruikt of niet weder
meerderheid van stemmen genomen . Wordt rechtelijk verkregen, wordt gestraft met ge
geen meerderheid verkregen, dan beslist de vangenisstraf van t en hoogst e zes jaren. 
stem van den voorzitter . 64. Hij die opzettelijk gebruikte zegels ver-

Aan de behandeling van zaken, waarbij een koopt, t e koop aanbiedt, a f!evert of binnen het 
lid der commissie betrokken is, neemt dat lid Rijk in Europa invoert, wordt gestraft met ge-
geen dee!. vangenisstraf van ten hoogste drie jaren. 

57. Een reglement van orde voor de corn- 65. Hij die naar aanleiding van de artikelen 
m:issie wordt door Ons vast gest eld. 21, 31 en 39 opzettelijk een valsch of vervalscht 

De vergoedingen aan den voorzitter , zijn boek of eene valsche of vervalschte kaart of 
plaatsvervanger en de leden der commissie kaarten t er inzage aanbiedt of opzettelijk een 
toe te kennen, zoowel wegens reis- en verblijf- valsch of vervalscht uitt reksel uit zjjne boeken 
kosten als wegens andere t e maken kost en of kaarten verstrekt, wordt gestrait met ge-
worden door Ons geregeld. vangehisst raf van ten hoogst e twee jaren . 

Aan den secretaris kan door Ons eene be- 66. Hij die opzettelijk de bij artikel 58 
looning worden toegekend. opgelegde geheimhouding schend t , wordt ge-

58. Het is een ieder verboden het geen hem strait met gevangenisstraf van ten hoogste 
in zijn ambt of betrekking, bij de uitvoering zes maanden of geldboete van ten hoogste 
dezer wet of in verband daarmede, nopens de zeshonderd gulden. 
zaken of werkzaamheden van een antler blijkt Hij aan wiens schuld schending van de ge
of medegedeeld wordt, verder bekend te maken heimhouding t e wijten is, wordt gestraft met 
dan noodig is voor de uitoefening van dat am bt hechtenis van t en hoogst e drie maanden of 
of die betrekking, voor de toepassing van eenig geldboete van ten hoogste drie honderd gulden . 
wetsvoorschrift of voor de invordering van Geene vervolging wordt ingesteld dan op 
eenige aan den lande verschuldigde belasting. klachte van hem te ,viens aanzien de geheim-

59. Door Onzen Minister van Financien houding is geschonden . 
wordt eene lijst van de volgens deze wet ver- 67. Hij die een bedrijf als bedoeld in het 
leende bedrijfsvergunningen t egen betaling der eerste lid van artikel 14 uitoefent zonder in 
kost en verkrijgbaar gest eld. het bezit t e zijn van de daarvoor vereischte 

Van intrekking van bedr ijfsvergunningen bedrijfsvergunning, hij die t abak t ot verbruik 
wordt door genoemden Minist er mededeeling bereidt anders dan in de uitoefening van een 
gedaan in de Staatscourant. bedrijf, waarvoor eene bedrijfsvergunning is 

60. Sigarettenpapier mag hier te lande niet verleend, alsmede hij, die hier t e lande siga
worden vervaardigd zonder Onze toestemming. rettenpapier vervaardigt, zonder Onze toe

Het hier t e lande vervaardigde sigaretten- stemming, wordt gestraft met geldboete van 
papier ie onderworpen aan een accijns. Deze t en minst e honderd en t en hoogste duizend 
bedraagt : gulden. 

voor sigarettenpapier in den vorm van hulzen Indien bewezen is, dat ontduiking van . accijns 
of in blaadjes van niet meer dan 25 cM2• f 1.50 heeit plaat s gehad, kan , in plaats van geldboete, 
per 1000 stuks ; gevangenisstraf van t en hoogst e een jaar worden 

voor sigarettenpapier in vellen of op rollen : opgelegd . 
f 0.60 per M2• 68. Overtreding van artikel 15, laat st e lid, 

De verdere bepalingen betreffende de heffing artikel 16, laat ste lid, de art,ikelen 19, 25, 28 
van dezen accijns worden door Ons bij alge- of 44 wordt gestraft met eene geldboet e van t en 
meenen maatregel van bestuur vast gest eld. minst e vijftig en ten hoogste driehonderd 

Wij behouden Ons voor b ij algemeenen gulden . 
maatregel van bestuur, onder de noodige voor- 69. Inslag of aflevering van de in artikel 18 
zieningen t egen misbruik, vrijdom te ver - bedoelde goederen in strijd met de bepalingen 
leenen van den accijns voor sigaret tenpapier, van artikel 20, eerste of tweede lid, of van 
dat hier t e lande gebezigd wordt voor de ver - artikel 30, wordt gestraft met eene geldboete 
vaardiging van sigaretten in sigarettenfa brieken. van ten minste honderd en t en hoogst e duizend 

61. Voor de naleving van deze wet en van gulden, ten la<lt e van hem in ,viens pand de 
de krachtens deze wet uitgevaardigde alge- inslag geschiedt of van dengene die de goederen 
meene maatregelen van bestuur door naamlooze aflevert. 
vennootschappen en vereenigingen die rechts- 70. Uitslag van t ot verbruik bereide t abak 
p ersoonlijkheid bezit t en , zijn aansprakelijk zij in strijd met de bepalingen van artikel 29 of 
die de vennoot schap of vereeniging in rechten artikel 37, derde lid, wordt gest raft met eene 
vertegenwoordigen. geldboet e van t en minste honderd en ten hoog-

HOOFDSTUK VIII. st e duizend gulden ten last e van den fabrikant 
. .. of entrepositaris. 

B epalingen van strafrechtel1:Jken aard. 71. Overtreding van artikel 24 wordt ge-
62. H ij die de in artikel 7 dezer wet be- strait net eene geldboet e van ten minste vijf 

doelde zegels namaakt of vervalscht, met het J en twintig en t en hoogst e driehonderd gulden 
oogmerk om ze als echt en onvervalscht t e ten laste van den fabrikant. 
gebruiken of door anderen te doen gebruiken, I 72. Overtreding van de artikelen 10, 4 3, 
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iaatste lid, 45 en 47, eerste lid, wordt gestraft 
met eene geldboete van ten minste honderd 
en ten hoogste duizend gulden. 

73. Overtreding van de artikelen 21, 31, 
32 en 46 wordt gestraft met eene geldboete 
van ten minste honderd en ten hoogste duizend 
gulden. 

74. Hij die niet of niet volledig voldoet aan 
de voorschrilien van artikel 50, wordt $estraft 
met eene geld boete van ten minste viJftig en 
ten hoogste driehonderd gulden. 

75. Overtreding van de voorschriften der 
ingevolge deze wet uitgevaardigde algemeene 
maatregelen van bestuur, wordt, voor zoover 
niet vallende onder eene andere strafbepaling, 
gestraft met eene geldboete van ten minste 
vijftig en ten hoogste duizend gulden. 

76. Bij veroordeeling op grond van de ar
tikelen 62, 63, 64, 67, 68, 69, 70, 72 en 75 worden 
de voorwerpen of goederen, waarmede of ten 
.aanzien waarvan het strafbaar feit is gepleegd, 
verbeurd verklaard. 

77. De ambtenaren der accijnzen en de ver
dere met de opsporing van overtredingen dezer 
wet bela£te ambtenaren zijn bevoegd de uit
levering te vorderen van al hetgeen redelijker
wijze vermoed kan worden gediend te hebben 
,of bestemd te zijn geweest tot het plegen eener 
overtreding van deze wet en in beslag te nemen 
al wat dienen kan tot bewijs der overtreding. 

78. De feiten, strafbaar volgens de bepa
lingen dezer wet, worden beschouwd als mis
drijven, behalve voor de toepassing van de 
artt. 57 en 58 van het Wetboek van Strafrecht, 
in de plaats waarvan wordt toegepast, hetgeen 
in art. 62, eerste lid, van •iat wetboek voor 
overtredingen is bepaald. 

De strafien van i:;evangenis en vervangende 
hechtenis mogen, biJ samenloop vandeze feiten, 
gezamenlijk den tijd va.n een jaar en vier maan
den niet te boven ~aan. 

De inzake van mvoerrechten en accijnzen 
geldende bepalingen voor het geval van wan
betaling van geldboeten, zijn ook bij de toe
passing van deze wet van kracht. 

79. Met het opsporen van overtredingen van 
deze wet en van de ingevolge deze wet uitge
vaardigde algemeene ma.atregelen van bestuur 
zijn, be!--alve de ambtenaren der invoerrechten 
en accijnzen, belast de bij artikel 8, nos. 1-4 
·en 6 van het Wetboek van Strafvordering aan
gewezen personen. 

80. Iridien door eene naamlooze vennoot
schap of eene rechtspersoonlijkheid bezittende 
vereeniging een strafbaar feit is gepleegd en 
deswege gevangenisstraf wordt opgelegd, wordt 
die gevangenisstraf uitgesproken tegen den
gene, die volgens artikel 61 aansprakelijk is, 
en tegen andere bestuurders of tegen commis
sarissen van wie blijkt, dat het misdrijf met 
hun medeweten is gepleegd. 

HOOFDSTUK IX. 
Overgangs- en swtbe-palingen. 

81. I eder die een bedrijf uitoefent waar
voor volgens artikel 14 eene bedrijfsvergunning 
wordt vereischt en die dit bedrijf na het in 
werking treden der wet wenscht voort te zetten, 
is gehouden binnen eene maand na het in 
werking treden van dit artikel de in artikel 15 
bedoelde aanvraag in te dienen. 

Op deze aanvraag wordt zoo spoedig mogelijk 

overeenkomstig de bepalingen dezer wet be
schikt. 

Is bij het in werking treden der wet nog geene 
beschikking genomen, of ingeval van beroep, 
nog niet op het beroep beschikt, dan mag met 
de uitoefening van het bedrijf zonder bedrijfs
vergunning worden voortgegaan, totdat de 
beslissing op de aanvraag onherroepelijk is 
geworden. • 

82. Ieder, die b\j het in werking treden der 
wet voor zich zelf of voor een antler, elders dan 
in entrepot, ruwe tabak in zijn bezit heeft, 
of na het in werking treden der wet ruwe tabak, 
rlie v66r dat tijdstip hier te lande is verzonden, 
in zijn bezit verkrijgt en niet binnen den ter
mijn, genoemd in het eerste lid van het vorig 
artikel, de in artikel 15 bedoelde aanvraag 
heeft ingediend, is verplicht daarvan uiterlijk 
op den eerstvolgenden werkdag, tegen gedag
teekend ontvangbewijs, eene schrilielijke aan
gilie in te leveren bij den ontvanger der ac
cijnzen, onder wiens kantoor de tabak in voor
raad was of ingeslagen is. 

De aangilie moet onderteekend zijn en op
gaaf bevatten van : 

a. naam en woonplaats van den aangever ; 
b. de soort en de hoeveelheid der voorhanden 

tabak, gesplitst naar merken, nummers of 
qualiteiten ; 

c. de nauwkeurige aanwijzing van de plaats 
waar de tabak in voorraad was of ingeslagen is. 

Hij is gehouden zich van zijn voorraad binnen 
drie maanden na den dag der aangilie te ont
doen door aflevering aan een handelaar of 
fabrikant, die in het bezit is eener bedrijfs
vergunning. 

Hij die, volgens dit artikel tot aangifte ge
houden, zijne verplichtingen niet of niet vol
ledig nakomt of eene onjuiste opgaaf doet, 
wordt gestraft met geldboete van ten minste 
honderd en ten hoogste duizend gulden. 

83. Ieder die, elders dan in entrepot of in 
een pand waarin het bedrijf van fabrikant 
wordt uitgeoefend, voor zich zelf of voor een 
antler, bij het in werking treden der wet tot 
'verbruik bereide tabak ten verkoop in voor
raad heeft of na het in werking treden der we.t 
tot verbruik bereide tabak, die voor dat tijd
stip hier te Jande is verzonden, ten verkoop 
ontvangt, is gehouden daarvan uiterlijk op den 
eerstvofgenden werkdag, te~en gedagteekend 
ontvangbewijs, eene schriftebjke aangifte in te 
leveren bij den ontvanger der accijnzen, onder 
wiens kantoor de tabak in voorraad was of 
ingeslagen is. 

De aangifte moet onderteekend zijn en op
gaaf bevatten van : 

a. naam en woonplaats van den aangever 
b. de soort en de hoeveelheid der voorhanden 

tabak, gesplitst naar merken, nummers of 
qua!iteiten ; 

c. den kleinhandelsprijs, afzonderlijk voor 
elk merk, elk nummer of elke qualiteit; 

d. de nauwkeurige aanwijzing van de plaats 
waar de tabak in voorraad was of ingeslagen is. 

Hij die volgens dit artikel tot aangifte ge
houden zijne verplichting niet of niet volledig 
nakomt, of eene onjuiste opgaaf doet, wordt 
gestraft met geldboete van ten minste honderd 
en ten hoogRte duizend gulden. 

84. Voor de tot verbruik bereide tabak, 
waarvan volgens het vorige artikel aangifte 



1921 6 ME 1. 472' 

:Qloet worden gedaan, is de accijns, berekend 
volgens arti.kel 5, verschuldigd door hem, die 
tot aanl6ft;e gehouden is. Deze accijns moet 
binnen drie maanden na het in werking treden 
der wet worden betaald ten kantore voor de 
inlevering der aangifte aangewezen. I 

85. Gedurende drie maanden na het in 
werking treden der wet is het bepaalde bij 
artikel 41 niet van toepassing op tot verbrui.k 
bereide tabak, waarvoor aannemelijk kan wor
den gemaakt, dat daarvan volgens artikel 83 
aangifte is gedaaP. 

Onze Minister van Financien is bevoegd in 
bijzondere gevallen, onder de noodige voor
zieningen, verlenging van dezen termijn toe 
te staan. 

86. ·Het bepaalde bij arti.kel 23, derde lid, 
is niet van. toepassing op lokalen, waarin op 
1 Januari 1921 bet bedrijf van fabri.kant werd 
'ijitgeoefend. · 

87. Het bepaalde bij arti.kel 40 is niet van 
toepa-ssing op lokalen, waarin op 1 Januari 
1921 artikelen als door deze wet aan den accijns 
worden onderworpen, in bet klein werden ver
kocht en die op dat tijdstip grensden aan een 
pand, waarin het bedrijf van fabri.kant wordt 
uitgeoefend, mits die lokalen niet tevens zicb 
bevinden in of gemeenscbap bebben met zoo
danig pand. 

88. Het bepaalde bij artikel 40 is mede niet 
van toepassing op lokalen, waarin op 1 Januari 
1921 artikelen als dom; deze wet aan den accijns 
worden onderworpen, in bet klein werden ver
kocht en die op dat tijdstip zicb bevonden in of 
gemeenschap badden met een pand, waarin 
bet bedrijf van tabaksfabri.kant wordt uitge-
oefend, mits : . 

1°. de ingang der lokalen zicb bevindt aan 
den openbaren weg; 

2°. de gemeenschap tusscben bet verkoop
lokaal en de fabriek ten genoegen van den in
specteur der accijnzen wordt weggenomen ; 

3°. in de fabriek alleen rooktabak, pruim
tabak en snu.if wordt vervaardigd. 

De toegelaten u,itzondering vervalt, zoodra 
de fabriek door verbouwing wordt vergroot . . 

89. Deze wet kan worden aangehaald als 
,,Tabakswet" met vermelding van het jaar en 
h.et nummer van bet Staai,sblad waarin zij is 
geplaatst. 

90. De artikelen 53-57 dezer wet treden in 
werking met den dag volgende op dien van 
hare afkondiging. 

De overige arti.kelen treden in werking op 
een nader door Ons te bepalen tijdstip, dat 
voor artikel 81 ten minste twee n;i.aanden 
vroeger wordt gesteld dan voor de andere 
artikelen. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 6den M:ei 1921. 

WILHELMINA. 
I)e Mini.at.er van Fina:ru;ien, DE VRIES. 

(Uitgeg. 31 Mei 1921.) 

6 Mei 1921. WET tot herziening van het in
voerrecht op tabak en op papier. S. 713. 

W1J WILHELMINA, ENZ ... doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging gen.omen hebben, 

dat het in verband met de invoering van een 
accijns op tabak, noodzakelijk is het invoer
recbt op tabak en op papier te herzien ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. In de tabel, vastgesteld bij artikel 

1 der wet van 15 Augustus 1862 (Staatsblad 
n°. 170) worden de volgende wijzigingen ge
bracht: 
L De post: 
Tabak: 

In rollen of bladen en 
ongeplette stelen . . . 100 pond f 0.70 

Geplette stelen . . . . 100 pond f 1.50 
Gekorven, karotten, snuif-

en alle andere gefabri-
ceerde . . . . . . . 100 pond f 12.00 

Sigaren . . . . . . . . 100 pond f 40.00 
wordt vervangen door : 
Tabak, boven den accijns : 

In rollen of bladen en on-
geplet te stelen . . 

Geplette stelen 
Gekorven, karotten, 
snuif- en alle andere ge-

fabriceerde . . . . . 
Sigaren .... 
Sigaretten 

II. De post: 

-100 K.G. f 1.40, 
100 K.G. f 5.-

waarde 30 pet. 
waarde 30 pet. 
waarde 45 pet. 

Papier van alle soorten, 
chits-, muziek-, meubel-, kar
does-, grijs pak- en blauw 
suikerbakkerspapier, regis
ters, wit of gelijnd, bord en 
kaartpapier . . . . . . . . waarde 5 pct
wordt vervangen door: 

Papier van alle soorten 
chits-, muziek-, meubel-, kar
does-, grijs pak- en blauw 
suikerbakkerspapier, regis
ters, wit of gelijnd, bord- en 
kaartpapier, met uitzonde-
ring van sigarettenpapier . waarde 5 pet. 
Sigarettenpapier : 

In den vorm van hulzen 
of in blaadjes van niet meer 
dan 25 cM:2., 1000 stuks . . f 1.50 
In vellen of op rollen 1 M:2., f 0.60 

2. Wij bebouden Ons voor om, onder de 
noodige voorzieningen tegen misbruik, bij al
gemeenen maatregel van bestuur, vrijdom van 
invoerrecht te verleenen voor sigarettenpapier 
dat hier te lande gebeiigd wordt voor de ver
vaardiging van sigaretten in sigarettenfabrieken. 

3. Deze wet treedt in working op een nader 
door Ons t e bepalen tijdstip. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 6den M:ei 1921. 

WILHELMINA. 
De Minister van Financien, DE VRIES. 

( Uitgeg. 11 Mei 1921. ) 

6 Mei 1921. WET, houdende verhooging van 
de begrooting van Uitgaven van het 
Pensioenfonds voor de gemeente-ambte
naren voor het dienstjaar 1920. S. 714. 

6 M ei 1921. WET, houdende w1Jz1ging van 
de wetgeving nopens den accijns op het 
geslacht. S. 715. 

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

dat het wenscbelijk is enkele wijzigingen aan 
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te brengen in de wetgeving nopens den accijns I 
op het geslaoht ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. I. Voor de toepassing van de wette

lijke bepalingen nopens den aooijns op het 
geslaoht wordt : 

a. onder ,,slaohten" mede verstaan het ver
riohten van slaohtingshandelingen aan een 
dood stulr vee ; 

b. door koude verduurzaamd vleesoh als 
,,versoh" besohouwd. 

Art. II. Het aanvangen der slachting of 
l!et slachte1;1 van_ eenig aan den accijns onder
worpen stulr vee zonder voorafgegane betaling 
van den accijns is niet strafbaar indien blijkt, 
dat tot de slachting moest worden overgegaan 
uit nood, veroorzaakt , door aan het stuk vee 
overkomen ongemak of ongeluk, dan we! door 
het st erven van het stuk vee door eenig toe
val, en dat v66r den aanvang der slachting 
het noodige is gedaan om althans zoo spoedig 
mogelijk een ambtenaar der accijnzen daarvan 
kennis te doen krijgen ; mits met de afhak
king niet is begonnen voordat de accijns als
nog was betaald, ·en hetzij het geslachte vleesch 
door de ambtenaren wa.s onderzocht, hetzij 
de voor de bevoegdheid tot benadering toe
gestane tijd verstreken was. 

Art. III. In de wet van 2 Augustus 1822 
(Staatsblad n°. 31), laatstelijk gewijzigd bij de 
wet van 15 Mei 1859 (Staatsblad n°. 37), worden 
de volgende wijzigingen gebracht: 

a. het vierde t9t en met het achtste lid 
van a.rtikel 2 ver"l('IJ,ilen : 

b. in het tweede lid van artikel 5 en in het 
eerste lid van artikel 8 vervalt : ,, , behoudens 
de uitzondering in art. 2 § 4 vermeld,". 

Art. IV. In de wet van 2 J anuari 1832 
(Staatsblad n°. 5), laatstelijk gewijzigd bij de 
wet van 16 Juni 1915 CStaatsblad n°. 265) 
worden de volgende wijzigingen gebracht : 

a. in artikel 2 vervalt : ,, , behalve in het 
geval van nood, in art. 2 derzelve wet ver
meld,"; 

b. artikel 6, onder b, wordt gelezen : 
,,De aangever zal bij zijne verklaring moeten 

opgeven de plaats, alwaar het vee, afgezonderd 
van elk ander vee, kan worden onderzocht. 
Voor de bevoegdheid tot benadering wordt 
de tijd van vier en twintig uren toegestaan ; 
zullende de quitantie van betaalden accijns 
'.Q'.lOeten vermelden den tijd binnen welken, na 
verloop van dien voor de benadering openge
laten, het vee zal moeten worden geslacht, en, 
bij gebi:eke hieraan, de quitantie ophouden van 
kraoht te wezen. Voor de bepalin~ van den 
voor de benadering opengelaten t1jd blijven 
-het geval van noodslachting uitgezonderd -
buiten aanmerking de Zondagen , de Nieuw
jaarsdag, de Christelijke t weede Paasch- en 
Pip.ksterdagen, de beide Kerstdagen, de Hemel
vaartsdag en de verjaardag des Konings. 

Art. V. De vaste bedragen alsmede de 
Jaagste en hoogste bedragen der ~eldboeten, 
in de wetten betreffende den acciJns op het 
geslacht bepaald, worden verdubl;>eld. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 6den Mei 1~21. 

WILHELMINA. 
De Minister van Financien, DE VRIES. 

(Uitgeg. 18 Mei 1921.) 

6 Mei 1921. WET, houdende wederopenstelling 
van de gelegenheid om in het genot van 
pensioen te worden gesteld voor de we
duwen en weezen, bedoeld in de wet van 
23 Mei 1917 (Staatsblad no. 426), voor wie 
het recht op pensioen op grond van het 
vierde lid van a rtikel 3 dier wet verloren 
i,s gegaan. S. 716. 

B ijl. Hand. 2• Kamer 1920/1921, n °. 395, 1-5 
Hand. id. 1920/1921, bladz. 1789- 1991. 
Hand. l • Kamer 1920/ 1921, bladz. 801-891. 
WrJ W lLliELMINA, ENZ ... doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is voor de weduwen en 
weezen die aan de wet van 23 Mei 1917 (Staats
blad n°. 426) recht op pensioen konden ont
leenen, doch voor wie dat recht op grond van 
artikel 3 dier wet verloren is gegaan, opnieuw 
de gelegenheid t e openen in het genot van pen
sioen t e worden gesteld ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Aan de weduwen en weezen die 

aan de wet van 23 Mei 1917 (Staatsblad n°. 
426) recht op pensioen konden ontleenen, do(lh 
voor wie da t recht op grond van het vierde lid 
van artikel 3 dier wet verloren is gegaan, wordt, 
indien zij a lsnog binnen zes :maanden na het 
tijdstip van het in werking treden van deze 
wet, eene aanvrage om pensioen indienen, met 
ingang van 1 J anuari. 1920 toegekend het pen
sioen dat zij, ware de pensioensaanvrage bin
nen den in het tweede lid van genoemde wets
bepaling gestelden termijn ingekomen, krach
tens eerstgenoemde wet op dien datum zouden 
hebben genoten. 

2. Rechtverkrijgenden van overleden we
duwen en weezen ontleenen geen recht op 
pensioen aan deze wet. 

3. Deze wet treedt in werking op den dag 
harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven t e 's-Gravenhage, den 6den Mei 

1921. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financitn, DE VRIES. 
(Uitgeg. 20 Mei 1921.) 

6 Mei 1921. WET t ot vaststelling van de 
begrooting van uitgaven van het Fonds 
voor de uitvoering van de Tiendwet 1907 
(Staatsblad n°. 222), voor het dienstj aar 
1921. s. 717. 

De begrooting wordt vastgesteld tot een, 
bedrag van f 975,000. 

6 Mei 1921. WET tot verhooging van het 
zevende hoofdstuk B der Staatsbegrooting 
voor het dienstjaar 1919. S. 718. 

Bij de~e wet worden eenige artikelen ver
hoogd. Tengevolge van het bepaalde in het 
vorig artikel wordt verhoogd : het totaal van 
de I • afd. met f 89,000 ; II• afd. met f 700 ; 
III• afd. met f 2097.50; V• afd. met f 1,772,000 ; 
VI• afd. met f 515,850 ; onderafd. A van de 
VII• afd. en het totaal van de VII• afd. met 
f 2500; IX• afd. met f 1,488,450 ; X• afd. rnet 
f 46,950,971.135 ; en het eindcijfer van het 
hoofdstuk met f 50,821,568.635 • 
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6 Mei 1921. WET t ot wijzigjng van de wet 
van 15 Augustus 1862 (S taatsblad n°. l 70), 
houdende vaststelling van het tarief van 
invoerrechten. S. 719. 

WrJ WILHE LMINA, ENZ . . . . doen t e weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is de tarra, toe t e kennen 
bij de berekening der invoerrechten voor de 
naar het gewicht belaste goederen, te herzien ; 

Zoo is het , dat Wij , den Raad van State, enz. 
Art. I. In de tabel, vastgesteld bij artikel 1 

der wet van 15 Augustus 1862 (S taatsblad 
n°. 170), vervalt bij den post ,,t hee" de bij 
zondere bepaling nopens de tarra, zooals deze 
luidt krachtens artikel 4 der wet van 6 April 
1877 (Staatsblad n°. 71 ). 

Art. II. In artikel 10 der genoemde wet 
van 15 Augustus 1862 vervallen de woorden : 
,,voor welke in artikel 1 geen tarra is bepaald". 

Aan dat artikel wordt het volgende als 
tweede lid toegevoegd : 

,,Wij behouden Ons echter voor, bij alge
meenen maatregel van bestuur, voor bepaalde 
verpakkingen of goederen den aftrek voor t arra 
anders te regelen". 

Art. III . In artikel l l derzelfde wet worden 
de woorden : ,, bij het tarief of bij het vorig 
ar tikel bepaald" vervangen door : ,,bij of 
krachten~ het vorig artikel bepaald". 

Art. IV. Zoolang voor thee het laatste lid 
van artikel II nog geen toepassing heeft ge
vonden, blij ft , behoudens het recht van den 
aangever om het invoerrecht te betalen naar 
het te zijnen koste ambtelijk op te nemen netto 
gewicht, voor dit product bij invoer in gewone 
theekisten van 58 kilo~ram en meer de t arra 
van 18 percent en bij mvoer in gewone t hee
kisten van minder dan 58 kilogram de t arra 
van 25 percent gelden. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 6den Mei 

1921. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financil!n, DE VRIES. 
(Uitgeg. 18 Mei 1921. ) 

6 Mei 1921. BESCHIKKING van den Minister 
van Ar beid, betreffende monsterneming 
ingevolge art. 21, 2• lid der Warenwet 
(Staatsblad 1919 n°. 581). 

De Minister van Arbeid ; 
Gelet op art. 21, 2de lid, der Warenwet 

(S taatsblad 1919, n°. 581) ; 
H eeft goedgevonden te bepalen : 

I. Bij elke monsterneming geldt in het ~lge
meen, dat het monster zoo nauwkeurig mogelijk 
de gemiddelde samenstelling van de bemon
sterde partij dient weer te geven. Te dien 
einde wordt, waardit mogelijk is, de t e be
monsteren voorraad goed dooreengemengd, 
waarna een gedeelte als monster wordt ge
nomen. 

In die gevallen waar de grootte der partij, de 
w:ijze van verpakking of de aard der t e be
monsteren stoffen eene dergelijke dooreen
menging van den geheelen voorraad niet moge-
1:ijk doen zijn, worden van verschillende plaatsen 
der partij voetstoots kleine gedeelten genomen, 
waarna deze in goed gereinigd v aatwerk, of 
op eene schoone onderlaag, zoo mogelijk onder 
klein maken der grootere stukken, zorgvuldig 

worden gemengd, waarna van dit mengsel he t 
monster wordt getrokken. 

W aar het mogelijk is, dient bij de monster
neming gebruik t e worden gemaakt van mon
sterboren. 

Van in het klein verpakte of opgemaakte 
waren of artikelen kunnen ook enkele een
heden in ongeschonden, origineele verpakking 
als monster worden genomen. 

Monsters bestemd voor bacteoriologisch on
derzoek moeten, voor zoover dit mogelijk is, 
in oorspronkelijke verpakking worden ~eno
men ; waar dit niet mogelijk is, dienen z1j ge
nomen te worden onder de voor dat doel ge
bruikelijke voorzorgen. 

De grootte der te nemen monsters, die in de 
eerste p laats afhankelijk is van den aard van 
het in te stellen onderzoek, wordt vastgesteld 
door of namens den directeur van den keu
ringsdienst. 

Van het algemeen voorschrift , dat elk mon
ster de gem:iddelde samenstelling der bemon
sterde partij dient weer t e geven. kan worden 
afgeweken, indien het noodig mocht blijken om 
slechts bepaalde ~edeelten eener partij te be
monsteren ; in die gevallen behoort dit bij 
de aanteekeningen der monsterneming vermeld 
te worden. 

II. De verpakking der genomen monsters 
behoort dusdanig te geschieden, dat verlies 
van bestanddeelen, alsmede verandering van 
eigenschappen, samenstelling, hoedanigheid of 
toest and zooveel mogel:ijk wordt voorkomen, 
in zooverre deze verandering van invloed op 
de beoordeeling zouden kunnen zijn. Bij 
voorkeur dient als verpakkingsmateriaal .van 
glas of aardewerk gebruik gemaakt t e worden ; 
waar dit zonder bezwaar mogelijk is kan ook 
papier of metaal gebezigd worden. 

Het verpakkingsmateriaal dient volkomen 
rein te zijn. Terstond na de vulling wordt de 
verpakking gesloten, verzegeld en van zoodanig 
opschrift voorzien, dat de herkomst vaststaat. 

III. De verzegeling behoort zoodanig te 
geschieden, dat opening der verpakking zonder 
beschadiging van verpakkingsmateriaal of van 
het zegel onmogelijk 1s ; zij dient t e geschieden 
met stempelafdrukken in lak, of met z.g. loodjes 
door m iddel van een plombeertang. 

De belanghebbende heeft onm:iddellijk na de 
verzegeling de bevoegdheid het monster van 
zijn zegel te voorzien of met zijne handteeke
ning te waarmerken. 

I V. Dadelijk na de monsterneming dient 
daarvan door den monsternemer aanteekening 
te geschieden in een tot dat doel gehouden 
zakboekje, waarbij vermeld worden naam en 
woonplaats van den belanghebbende, plaats, 
datum en uur van monsterneming, naam van 
de bemonsterde waar of van het bemonst erde 
artikel en nummer en merk van de verpakking ; 
tevens kunnen andere gegevens, die voor een 
ju:iste beoordeel:ing van belang mochten zijn 
of welke de monsternemer vermeldenswaard 
mocht achten, aangeteekend worden. 

Nadat de monsters in bet laboratorium ont
vangen zijn, worden alle gegevens in de daar 
voor bestemde registers ingeschreven, met ver
melding van den naam van den monsternemer. 

Voor den Minister, 
De Secretaris-Generaal, A. L. SCHOLTENS. 

(B. S. ) 
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7 Mei 1921. BESLUIT, houdende intrekking 
van het Koninklijk besluit van 5 December 
1889 (Staatsbl,ad n°. 174), tot bepaling 
van het maximum der verpleegden en het 
minimum van geneeskundigen in het 
krankzinnigengesticht voor Nederlandsche 
Israelieten te Amsterd,am. S. 720. 

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

Bi.nnenlandsche Zaken van 2 Mei 1921, n°. 3803, 
afdeeling Armwezen; 

(',elet op de wet van 27 April 1884 (Staats
bl,ad n°. 96), laatstelijk gewiJzigd bij de wet 
van 27 November 1919 (Staatsblad n°. 784) ; 

Hebben goedgevonden en vorstaan : 
te bepalen: 

Eenig artikel. 
Het K oninklijk besluit van 5 December 1889 

(Staatsblad n°. 174) wordt ingetrokken. 
Onze l'lfinister van Binnenlandsche Zaken is 

belast met de nitvoering van dit besluit, dat 
in het Staatsbl,ad zal worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den 7den Mei 1921. 
WILHELMINA. 

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

(Uitgeg. 24JJMei 1921.) 

7 Mei 1921. BESLUIT tot gedeeltelijke ver
nietiging van artikel 6 der verordening 
van 27 Juli 1920 op de logementen, her
bergen, tapperijen enz. in de gemeente 
Hoogkerk. S. 721. 

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

Arbeid en van Binnenlandsche Zaken, van 
24 Februari 1921, n°. 746G, afdeeling Volks
gezondheid, en van 1 Maart 1921, n°. 2751, 
afdeeling Binnenlandsoh Bestuur ; 

0., dat de raad der gemeente Hoogkerk in 
zijn vergadering van 27 Juli 1920 een ver
ordening op de logementen, herbergen, tap
perijen, enz, heeft vastgesteld, waarvan arti
kel 6 aldus luidt : 

,,In inrichtingen, waarvoor vergunnin~ t ot 
den verkoop van sterken drank in het &lein 
is. verleend, mag geen sterke drank worden 
verkocht of geschonken tusschen des Zater
dagsnamiddags 12 uur en den onmiddellijk 
daarop volgenden Maandagmorgen 9 uur en 
evenmin op alle erkende Christelijke feest
dagen" · 

Oven~egende, dat deze bepaling o. a . in
houdt een verbod om sterken drank te ver
koopen, aan te bieden, a£ te leveren, enz., in 
vergunningslocaliteiten gedurende den geheelen 
Zondag; 

Overwegende, dat artikel 7, lste lid, 4°. der 
Drankwet o. a. bepaalt, dat bij plaatselijke 
verordening de gemeenteraad, onverminderd 
zijne bevoegdheid krachtens artikel 135 der 
Gemeentewet, dagen kan bepalen, waarop 
wegens omstandigheden, op grond van welke 
misbruik van sterken drank te vreezen is, in 
de gemeente of in bepaalde wijken of buurten 
voor het publiek toegankelijke localiteiten, 
waarvoor vergunning is verleend, gesloten 
moeten zijn gedurende den geheelen dag ; 

Overwegende, dat het voorbehoud in zake 
de bevoegdheid van den gemeenteraad krach
tens artikel 135 der Gemeentewet er op wijst, 

dat de raad, mits niet komend op het terrein 
van den Rijkswetgever, ook andere bepalingen 
mag uitvaardigen ter beteugelin$ van het 
drankmisbruik, dan die, welke mtdrukkelijk 
in artikel 7 der Drankwet worden vermeld ; 

Overwegende, dat evenwel de raad bij het 
gebruik maken van deze bevoegdheid de be
palingen van artikel 7 niet krachteloos kan 
maken, daar anders de wet een innerlijke tegen
strijdigheid zou bevatten, wat niet mag worden 
aangenomen ; 

Overwegende, dat artikel 7 der Drankwet toe
staat een sluitingsgebod gedurende bepaalde 
dagen en dus ook gedurende den Zondag uit 
te vaardigen, indien in een gemeente omstan
digheden aanwezig zijn op grond van welke 
misbruik van sterken drank te vreezen is en 
dat derhalve een verkoopsverbod gedurende 
den geheelen Zondag, dat in zijn practische 
uitwerking met een sluitingsgebod nagenoeg 
overeenkomt, alleen dan wettig kan worden 
geacht, wanneer in de betrokken gemeente 
omstandigheden aanwezig zijn, als bedoeld bij 
artikel 7, lste lid, 4°. der Drankwet; 

Overwegende, dat artikel 7, l ste lid 4°. der 
Drankwet blijkens de Memorie van Toelichting 
vooral op het oog heeft nationale feestdagen of 
lotingsdagen voor de nationale militie, waarop 
de bevolking in een bijzondere stemming ver
keert, waarin zij zich eerder dan op andere 
dagen aan mis bruik van sterken drank zal 
overgeven; 

Overwegende, dat met dergelijke dagen de 
Zondag als wekelijks terugkeerende rustdag 
niet zonder meer gelijk mag worden gesteld en 
dat derhalve, om een verkoopverbod van 
sterken drank gedurende den geheelen Zondag 
te rechtvaardigen, omstandigheden moeten 
kunnen worden aangevoerd, die onafhankelijk 
van het karakter van dezen dag als zoodanig, 
de vrees voor verhoogd drankmisbruik wet
tigen; 

Overwegende, dat de vraag of dergelijke om
standigheden in de gemeente Hoogkerk aan
wezig zijn, door den gemeenteraad in zijn 
vergadering van 30 November 1920 bij meer
derheid van stemmen ontkennend is beant
woord; 

Overwegende, dat derhalve artikel 6 der 
meergenoemde verordening der gemeente Hoog
kerk, voor zoover dit artikel een verbod van 
verkoop, etc. van sterken drank gedurende 
den geheelen Zondag inhoudt, is genomen in 
strijd met de wet ; 

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

5 April 1921, no. 36) ; 
Gelet op het nader rapport van Onze Minis

ters van Arbeid van 25 April 1921, n°. 1038G, 
afdeeling Volksgezondheid, en van Binnen
landsche Zaken van • 3 Mei 1921, n°. 5583, 
afdeeling Binnenlandsch Bestuur ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
artikel 6 van de verordening van de ge

meente Hoogkerk op de logementen, herbergen, 
tapperijen, etc. van 27 Juli 1920, voor zoover 
dit artikel een verbod inhoudt om gedurende 
den geheelen Zondag in vergunningslocaliteiten 
sterken drank te verkoopen of te schenken, te 
vernietigen wegens strijd met de wet. 

Onze Minister van Arbeid is belast met de 
uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad 
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zal worden geplaatst en in afschrift zal worden I afschrift zal worden gezonden aan de Alge-
gezonden aan den Raad van State. meene Rekenkamer. 

's-Gravenhage, den 7den Mei 1921. I 's-Gravenhage, den 9den Mei 1921. 
WILHELMINA. WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, AALBERSE. De Minister van Ko/,onien, DE GRAAFF-
De Minister van Binnenl,andsche Zaken, (Uitgeg. 25 Mei 1921.) 

CH. RUYS DE BEERENBROUCK. I 
(Uitgeg. 7 Juni 1921.) 

9 Mei 1921. BESLUIT, houdende vaststelling 
van regelen voor de toekenning van 
wacht$eld aan personen, die voor benoe
ming m tijdelijken clienst ter bescbikking 
van den Gouverneur-Generaal van Neder
/,an<UJch-Indie zijn gesteld, bij terugkomst 
in Nederl,and. S. 722. 

Wr;r WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van Onzen Minister van ' 

Kolonien van 4 Mei 1921, 5de afdeeling n°. 97 ; 
Gelet op artikel 1 van Ons besluit van 

22 Augustus 1918 n°. 52 (Indisch Staatsbl,ad 
1919, n°. 263); 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 
I. Aan personen in dienst bij het Rijk, 

een provincie of een gemeente bier te lande, 
die met behoud van hun verband voor benoe
ming in tijdelijken burgerlijken dienst in Neder
l,andsch-1 ndie ( detacheering) ter beschikking 
van den Gouverneur-Generaal zijn ~esteld, 
kan door Onzen Minister van Koloruen bij 
hunne terugkomst bier te lande, een wachtgeld 
worden toegekend tot een bedrag gelijk aan 
het salaris, waarop zij bij herplaatsing bier te 
lande aanspraak zouden kunnen maken, in
gaande met den dag, volgende op dien, waarop 
de lndische ambtsbezoldiging ophoudt en 
voortdurende tot den dag, waarop hun salaris 
bier te lande ingaat. 

Voor zoover betreft leerkrachten bij het 
openbaar middelbaar onderwijs wordt ingeval 
van eene voorloopige plaatsing in eene betrek
king met minder dan 19 lesuren 's weeks, het 
wachtgeld niet geheel ingetrokken doch met 
het aan die betrekking verbonden salaris ver
rekend. 

II. Door Onzen voornoemden l\'linister kan 
aan niet onder ten Iste van dit beshtit vallende 
personen, die voor benoem~ik: tijdelijken 
burgerlijken dienst ter besc · · g van den 
Gouverneur-Generaal zijn gesteld, bij terug
komst bier te lande, voor ten hoogste zes 
maanden mede een wachtgeld worden toege
kend, ingaande met den dag volgende op dien, 
waarop de lndische ambtsbezoldiging ophoudt 
en tot een bedrag gelijk aan de bezoldiging, 
die zij genoten zouden hebben indien z1j in 
hunne vroegere betrekking bier te lande waren 
werkzaam gebleven. lngeval deze maatstaf 
ontbreekt, wordt het bedrag b~paald a.an de 
hand van de voor de ambtenaren in Neder
landschen openbaren dienst geldende salaris
regetingen. 

Ill. De uit dit besluit voortvloeiende uit
gaven worden gekweten ten laste van het Iste. 
hoofdstuk der begrooting van N eder/,an<UJch-
1 ndie. 

Onze Minister van Kolonien is belast met 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 

10 Mei 1921. BESLUIT tot vernietiging van 
artikel 32, 6• lid, van het reglement der 
verplichtingen en rechten voor de ambte
naren en beambten, ondergeschikt aan 
den Raad van Arbeid te Tiel, vastgesteld 
bij besluit van dien Raad van 10 April 
1920. s. 723. 

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

Arbeid van 6 Mei 1921, n°. 1846, afdeeling 
Arbeidersverzekering; 

Overwegende, dat door den Raad van 
Arbeid te Tiel bij besluit van 10 April 192(} 
krachtens artikel 50 der Radenwet, een regle
ment der verptichtingen en rechten voor de 
ambtenaren en beambten, ondergeschikt aan 
den Raad van Arbeid, is vastgesteld, waarvan 
artikel 32, 6• lid, bepaalt, ,,dat de vaste amb
t enaar over den tijd, waarop hij recht heeft. 
op een jaarlijksche vacantie aanspraak heeft 
op een toelage boven zijn bezoldiging ten be
loope van een vijftigste van de bezoldiging 
in geld, die de ambtenaar laatstelijk genoot, 
met een minimum van f 25.-" ; 

0., dat in het oorspronkelijk ontwerp van 
wet tot regeling van den rechtstoestand van 
ambtenaren (zitting 1919- 1920. 357) in 
artikel 38 de bepaling was opgenomen, ,,dat 
aan een ambtenaar, die een bezoldiging van 
niet meer dan f 2400.- 's jaars ontvangt en 
behoort tot een der groepen, aangewezen bij 
algemeenen maatregel van bestuur, over den 
tijd, waarop hij recht heeft op een jaarlijksche
vacantie en zulk een vacantie geniet, overeen
komstig regelen, bij of krachtens dien maat
regel gesteld, een toelage wordt toegekend 
en dat bij de regeling in acht genomen wordt, 
dat geene ~oelage, over de e,eheele jaarlijksche
vacantie berekend, kleiner z1j dan Mn vijftigste 
van de bezoldiging in geld, die de am btenaar 
op 1 Januari van het kalenderjaar - of indien 
zijne benoeming na 1 Januari is ingegaan, op 
den dag van ingan~ der benoeming - genoot, 
noch kleiner dan tien gulden voor de geheele 
jaarlijksche vacantie, terwijl de regeling de 
bepating kan inhouden, dat de toelage uit
sluitend of slechts tot het volle bedrag wordt 
genoten over vacantietijdvakken die althans 
vier achtereenvolgende dagen bedragen" ; 

0., dat de regeling van de vacantietoelagen 
voor de ambtenaren bij den Raad van Arbeid 
te Tiet derhalve gunstiger is, dan de regeling, 
die den ambtenaren zou zijn gewaarborgd, 
indien artikel 38 van het ontwerp van wet tot 
regeling van den rechtstoestand van ambte
naren kracht van wet zou hebben verkregen, 
aangezien genoemd artikel 38 de aanspraak 
op een vacantietoelage beperkt tot ambtenaren 
met een bezoldiging van niet meer dan f 2400.
's jaars gedurende den tijd, waarop zij recht 
hebben op een jaarlijksche vacantie, en vacantie 
genieten en voorts de minimum-toelage be
paalt op tien gulden, terwijl de Raad van Arbeid 
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de minimumtoelage op vijf en twintig gulden 
heeft vastgesteld ; 

0., dat we! is waar bovengenoemd artike1 38 
bij nota van wijziging uit het ontwerp van wet 
tot regeling van den rechtstoestand van ambte
naren is gelicht, doch dat daarin geen reden 
behoeft te worden gezien om bezwaar te maken 
tegen bepalingen in de Bezoldigings-regelingen 
der Raden van Arbeid, waarbij in overcen
stemming met het vorenbedoelde aanvankelijke 
voorstel der Rgeeering voor de ambtenaren 
der Raden van Arbeid eene reg.,Jing der vacan
t.ietoelagen werd ingevoerd ; 

0. echter, dat opvoering van die toelagen 
boven het door de Regeering aanvankelijk 
in beginsel aanvaarde minimum reeds op dezen 
.grond afkeuring verdient. dat daardoor de 
kosten van de administratie der sociale ver
zekering, welke kosten reeds eene niet onaan
zienlijke hoogte hebben bereikt, onnoodig 
worden verzwaard, het-geen in strijd is te 
achten met het algemeen belang ; 

Gelet op artikel 86, eerste lid, der Radenwet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

artikel 32, 6• lid, van het reglement der ver
plichtingen en rechten voor de ambtenaren 
~n beambten, ondergeschikt. aan den Raad 
van Arbeid te Tiel, gelijk dat is vastgesteld 
bij besluit van dien Raad van 10 April 1920, 
te vernietigen wegens strijd met het algemeen 
belang. 

Onze Minister van Arbeid is belast met de 
nitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
/3t,a,atsbl,ad zal worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den !Oden Mei 1921. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, AALBERSE. 
(Uitge,g. 27 Mei 1921.) 

11 Mei 1921. KONINKLIJK BESLUIT. 
Een minderjarige, ingelijfd bij de zee

militie, wordt tijdens zijn diensttijd krank
zinnig en voor rekening van het Departe
ment van Marine verplee~d. - Beslist 
wordt dat patient, hoewel b1j zijn meerder
jarigheid zijn afhankelijk domicilie ver
liezend, niettemin zijn woonplaats in de 
gemeente, waar zijn ouders woonden, heeft 
behouden. 

Beslissende het gelj,chil over de woonplaats 
van den armlastigen krankzinnige A. J. de 
Se\in; . 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 
27 April 1921, n°. 89 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 9 Mei 1921, n°. 
3926, Afd. Armwezen ; 

0., dat Abraham Johannes de Seijn, geboren 
19 Dec. 1897 te Schoondijke, v66r zijn op
komst in werkelijken dienst als minderjarige 
bij zijn ouders te Groede woonde; dat hij als 
zeemilicien der lichting 1917 werd in~(\lijfd 
op 21 Febr. 1917; dat, nadat de patient op 
19 Dec. 1918 meerderjarig was geworden, voor 
rekening van het Departement van Marine 
werd opgenomen in het geneeskundig gesticht 
voor li:rankzinnigen te Utrecht; dat de patient 
op 1 Febr. 19z0 uit den dienst bij de militia 
werd ontsl11gen en toen. Onze Minister van 

Marine weigerde de verpleegkosten verder voor 
rekening van zijn Departement te brengen; 

0., dat de patient A. J. de Seijn als minder
jarige krachtens art. 78 van het Burgerlijk 
Wetboek idjn woonplaats had in de gem. 
Groede, waar zijne ouders woonden; 

dat hij nu we!, door dat hij op 19 Dec. 1918 
meerderjarig werd, :,;ijn afhankelijk domicilie 
verloor, maar dat hij niettemin zijn woonplaats 
te Groede, waar zijne ouders woonden, heeft 
behouden; 

dat de band, die den patient met de gem. 
Groede verbond, niet door zijn indiensttreding 
werd verbroken en dit evenmin het geval werd 
doordien hij op 1 Fehr. 1919 werd overgebracht 
naar een krankzinnigengesticht, zoodat de gem. 
Groede nog zijn woonplaats was toen de rechter
lijke machtiging om hem in een krankzinnigen
gesticht te plaatsen omstreeks 1 Febr. 1919 
werd aangevraagd ; 

Gezien de Armenwet ; 
Habben goedgevonden en verstaan : 

de gem. Groede aan te wijzen als de woon
plaats van den armlastigen krankzinnige 
A. J. de Seijn voor de toepassing van art. 39 
der Armenwet ; 

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

12 Mei 1921. BESLUIT tot nadere regaling van 
de vergoedingen wegens het gebruik van 
eigen rijwiel, van eigen motorrijwiel en 
van eigen automobiel bij reizen, ten be
hoeve van het Rijk gedaan. S. 724. 

WIJ WILRELMIN A, ENZ. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Financien van 9 Mei 1921, n°. 228, Generale 
Thesaurie; 

Overwegende, dat de daling der prijzen van 
benzine, banden, enz. eene verlaging van de 
vergoedingen wegens het gebruik van eigen 
rijwiel, van eigen motorrijwiel en van eigen 
automobiel, zooals die vergoedingen zijn vast
gesteld bij artikel 11, eerste lid, onder 1 °.; 
20. en 3°. van het Reisbesluit 1916, noodzake
lijk maakt; 

Gelet op artikel 11, laatste lid, van voor-
noemd besluit ; · 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen als volgt : 

Eenig artikel. 
De vergoedingen, vastgesteld bij artikel 11, 

eerste lid, onder 1°., 2°. en 3°. van het Reis
besluit 1916, worden, met ingang van 15 Mei 
1921, nader bepaald op onderscheidenlijk 3 
cents, 7 cents en 25 cents per afgelegden 
Kilometer. 

Onze Ministers zijn, ieder voor zooveel hem 
aangaat, belast met de uitvoering van dit 
besluit, hetwelk in het Staatsblad en in de 
Staatscourant zal worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den 12den Mei 1921. 
WILHELMINA. 

De Ministe:r van Financien, DE VRIES. 
(Uitge,g. 17 Mei 1921.) 

14 Mei 1921. BESLUIT, houdende nadere be
palingen omtrent afschrijving van accijns 
van ~eslachte runderen en kalveren, waar
van net vleesch in verschen staat wordt 
uitgevoerd. S. 725. 
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W1J WILHELMINA, EN1. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Financien, van 19 April 1921, n°. ill, Accijnzen; 
Gezien artikel 3. derde lid, der wet van 

27 April 1884 (Staat~blad n°. 103) ; 
Gelet op artikel 1 der wet van 4 April 1870 

(Staatsblad n°. 61): 
' Den Raad van State gehoord (Advies van 
3 Mei 1921, n°. 24) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 11 Mei 1921, n°. 231, 
Accijnzen; 

Hehben goedgevonden en verstaan te 
bepalen: 

Eenig artikel. 
De splitsing der aangifte t ot slachten voor

geschreven in artikel 3, derde lid. der wet 
van 27 April 1884 (Staatsblad n°. 103) wordt 
niet vereischt, zoolang de gezamenlijke waarde 
van het in de aangifte begrepen vee twee 
duizend vijfhonderd gulden niet overtreft. 

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

Het Loo, den 14den Mei 1921. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financien, DE VRIES. 
(Uitgeg. 8 Juni 1921.) 

17 Mei 1921. BESLUIT tot bet bepalen van 
den dag van inwerking treden van de 
artikelen 1, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 3e lid, 
18, 19, 27, 28 en 29 dcr Warenwet 
(Staatsblad 1919, n°. 581) en van het 
besluit van 5 Augustus 1920 (Staatsblad 
n°. 685), alsmede tot uitvoering van ar
tikel 15, 3e lid, der Warenwet. S. 673. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracbt van Onzen Mini~ter van 

Arbeid van 12 Mei 1921, n°. 898 D, afdeeling 
Volksgezondheid; 

Gelet op bet bep11alde bij de artikelen 15, 
3de lid, en 36 der W arenwet (Staatsblad 1919, 
no. 581); 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 
Art. 1. De artikeleri 1, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 

15, 3e lid , 18, 19, 27, 28 en 29 der Warenwet 
(Staatsblad 1918, n°. 581), alsmede Ons besluit 
van 5 Augustus 1920 (Staatsblad n°. 685) 
treden in werking : 

a. voor de gemeenten, welke krachtens Ons 
besluit van 19 Juli 1920, n°. 33, zooals <lit 
besluit sedert is gewijzigd, behooren tot de 
keuringsgebieden der gemeenten 's-Gravenhage, 
Leiden, Dm-drecht, Utrecht, Arnhem en Enschede 
op 1 Juni 1921 ; 

b. voor alle overige gemeenten op 1 Juli 
1921; 

echter met <lien verstande, dat artikel 6, 
2e lid in verband met het bepaalde bij artikel 
32, l • lid der wet voor iedere gemeente wordt 
geacht in werking te zijn getreden op het tijd
stip, waarop de verordening, bedoeld in artikel 
32, le lid, der wet door den gemeenteraad is 
vastgesteld. 

2. In de $.emeenten, waar bij verorde
ning eischen zijn gesteld, waaraan de waren 
melk en brood moeten voldoen, kunnen de 
desbetreffende voorschriften worden gehand-

baa.fd tot bij algemeenen maatrcgel van bestuur, 
krachtens artikel 15, 1 • lid, der wet eischen 
betreffendc die waren zullen zijn gesteld. 

Onze Minister van Arbeid is belast met de 
uitvocring van <lit besluit. dat voorzoover de 
artikelen 1 en 2 betreft, in het Staatsblad zal 
worden gephatst. 

H et Loo, den 17den Mei 1921. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, AALRERSE. 
( Uitgeg. 31 Mei 1921.) 

17 Mei 1921. MISSIVE van den Minister van 
Landbouw, Nijverheid en Handel, aan 
Heeren Commissarissen der Koningin in 
de verschillende provincien, betreffende 
uurloon voor werkzaamheden, verricht 
ingevolge de Veewet. 

Bij mijne circulaire van 20 Juni 1919 n°. 7387 
aid. Comptabiliteit werd het uurloon voor 
werkzaamheden, verricht in verband met de 
wering van veeziekten vastgesteld op f 0.40 
(voor Zondagsarbeid op f 0.60). 

Daarbij werd tevens bepaald, dat, wanneer 
bijzondere omstandigheden vorderen, dat, naar 
het oordeel van den Burgemeester, een hooger 
loon zou moeten worden uitbetaald, daaTtoe 
mijne machtiging zou moeten worden gevraagd. 

Ingevolge deze bepaling kwamen in den 
loop dezer jaren tal van brieven ·van Burge
meesters in, waarin deze verzochten het uur
loon op een hooger bedrag te stellen, aange
zien zij er niet in konden slagen geschikte 
arbeiders te vinden, die bereid waren de boven
bedoelde werkzaamheden te verrichten voor 
een uurloon van f 0.40. 

In het algemeen kan een uurloon van f 0.40 
dan ook VTijwel als onvoldoende worden be
schouwd. 

Het is in de tegenwoordige tijdsomstandig
heden echter ondoenlijk, om zooals tot nu toe, 
voor het geheele land een bepaald uurloon vast 
t e stellen. 

Het zij mij daarom veroorloofd U H.E.G. uit 
t e noodigen aan de Burgemeesters in Uw 
Gewest mede te deelen, dat voorshands de 
bepaling van het uurloon voor de werkzaam
heden verricht bij de bestrijding van veeziekten, 
aan hen wordt overgelaten en dat dit door hen 
ware vast te stellen op een bedrag, hetwelk in 
evenredigheid is met de loonstandaard in de 
betrokken gemeenten en in de omgeving 
daarvan. 

U H.E.G. gelieve de Burgemeesters er op te 
willen wijzen, dat vertrouwd wordt, dat zij 
ten deze steeds zullen rekening houden met 
de belangen van 's Rijks Schatkist en deswege 
steeds de noodige zuinigheid zullen betrachten. 

Gaarne enz. 
De Min. van Landbouw, Nijverheid en Handel, 

H. A. VAN IJssELSTEIJN. 
(B. S.) 

17 Mei 1921. MISSIVE van den Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, 
betreffende het beschikbaar stellen van 
gyrnnastieklokalen ten behoeve van den 
Vrijwilligen Landstorm. 

De Minister van Oorlog heeft aan den Minister 
van Binnenlandsche Zaken en aan mij verzocht 
te willen bevorderen, dat door de besturen van 
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gemeenten, waar dit gevraagd wordt en moge- 1 
lijk is. medewerking worde verleend ten be
hoeve van den Vrijwilligen Landstorm. Zoo 
zal belangrijk steun kunnen worden verleend 
door het voor oefeningen beschik baar stellen 
van gymnastieklokalen en dergelijke. 

Ik heb mitsdien de eer Uw College te ver
zoeken aan de besturen van die gemeenten 
waar aan eene of meer openbare lagere scholen 
een gymnastieklokaal is verbonden, eene aan
schrijving te richten met verzoek zoodanig 
lokaal desgewenscht voor het genoemde doel 
beschik baar te stellen. 

Het verdient ecbter aanbeveling dat door 
de !eiders der oefeningen van den Vrijwilligen 
Landstorm de zekerheid wordt gegeven, dat 
die lokalen, na gebruik voor deze oefeningen, 
in goeden staat zijn en geschikt voor het 
onderwijs aan de leerlingen der scholen. 

Mitsdien acht ik het wel gewenscht, dat door 
de gemeentebesturen aan de !eiders van ge
noemde oefeningen voor het gebruik der lo
kalen eenige voorwaarden worden gesteld, 
welke b.v. de volgende zouden kunnen zijn: 

1. de dagen en uren voor het houden dier 
oefeningen worden vastgesteld in overleg met 

.Jiet hoofd der open bare lagere school ; 
2. de !eiders der oefeningen zijn verant

woordelijk voor de schade die tijdens en ten
gevolge van de oefeningen aan lokalen, meu
belen of hulpmiddelen mocht worden toege
bracht ; de lokalen moeten na de oefeningen in 
goeden staat, geschikt voor het gewoon onder
wijs zijn; 

3. de concierge, indien die er is, ontvangt 
uit de rekening van den Vrijwilligen Land
storm vergoeding voor zijn buitengewone 
werkzaamheden; 

4. Burgemeester en W ethouders, het Rijks
schooltoezicht en het hoofd der openbare lagere 
school hebben vrijen toegang tot de oefeningen. 

Mijn ambtgenoot van Binnenlandsche Zaken 
heeft mij verzocht mededeeling te doen van 
zijn instemming met het tot de gemeentebe- . 
sturen te richten verzoek. 
De Min. v.Onderwf,is, K unsten en Wetenschappen, 

J. TH. DE VISSER. 

18 Mei 1921. BESLUIT tot nadere w1Jz1gmg 
van het Koninklijk besluit van 26 Maart 
1895 (Staatsblad n°. 37), tot aanwijzing 
van eenige getuigschriften en diploma's 
als bedoeld in de artikelen 3 en 9 der 
wet van 25 December 1878 (Staatsblad 
n°. 222), houdende regeling der voorwaar
den tot verkrijging der bevoegdheid van 
arts, tandarts, apotheker, vroedvrouw en 
apothekersbediende, aangevuld bij de 
wetten van 28 Juni 1881 (Staatsblad 
n°_ 103) en van 26 October 1889 (Staats
blad n°. 137) en gewijzigd bij de wetten 
van 12 December 1892 (Staat-sblad n°. 261), 
21 Juni 1901 (StaatBblad n°. 157), 27 April 
1904 (Staatsblad n°_ 81), 16 Juli 1907 
(Staatsblad n°. 212), 28 April 1913 (Staats
blad n°. 166) en 27 November 1919 (Staats
blad n°. 784), zooals dat besluit laatstelijk 
is gewijzigd bij Koninklijk besluit van 
13 April 1920 (Staatsblad n°. 178). S. 726. 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
5 April 1921, n°. 1088/3, afdeeling Hooger 
Onderwijs; 

Gelet op de artikelen 8 en 9 der wet van 25 
December 1878 (Staatsblad n°_ 222), houdende 
regeling der voorwa.arden tot verkrijging der 
bevoegdheid van arts, tandarts, apotheker, 
vroedvrouw en apothekersbediende, aangevuld 
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 Decem
ber 1892 (Staatsblad n°. 261), 21 Juni. 1901 
(Staatsblad n°. 157), 27 April 1904 (Staatsblad 
n°. 81), 16 Juli 1907 (Staatsblad n°. 212), 
28 April 1913 (Staatsblad n°. 166) en 27 Novem
ber 1919 (Staatsblad n°. 784) ; 

Gezien de adviezen van ieder der Senaten 
der Rijks Universiteiten ; 

Den Raad van State gehoord, advies van 
3 Mei 1921, no. 22; 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 13 Mei 1921, n°. 1586, 
afdeeling Hooger Onderwijs ; · 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

J/Jenig artikel. 
In artikel 5, onder letter g, van het Konink

lijk besluit van 26 Maart 1895 (Staatsblad n°. 
37), zooals dat besluit Iaatstelijk is gewijzigd 
bij Ons besluit van 13 April 1920 (Staat.sblad 
n°. 178), worden de volgende wijzigingen ge
bracht : Voor: ,,of" tusschen ,,Chicago" en 
,,aan" wordt gelezen : ,,eene komma" ; aan het 
slot vervalt de ,,punt" en wordt het volgende 
toegevoegd : ,,of aan de Georgetown Univer
sity te Washington D. C.". 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast- met de uitvoering 
van dit besluit, hetwelk in het Staatsb!,ad zal 
worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State. 

Het Loo, den 18den Mei 1921. · 
WILHELMINA. 

De Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen, . J. TH. DE VISSER. 

I (Uitgeg. 8 Juni 1921.) 

19 Mei 1921. BESLUIT tot nadere wijziging 
van het Koninklijk besluit van den 16den 
Mei 1913 (Staatsblad n°. 186), houdende 
vaststelling van bepalingen omtrent de 
inrichting van het Departement van 
Marine. S. 727. 

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

Marine ad interim van 3 Maart 1921, Afdeeling 
A 2 no. 21; 

Gezien Ons besluit van 16 Mei 1913 (Staats 
blad n°. 186), zooals dat is gewijzigd bij Ons 
besluit van 28 Augustus 1916 (Staatsblad 
no. 423); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
22 Maart _1921, n°. 31) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen Minister 
van Marine ad interim van 14 Mei 1921, Af
deeling A 2 no. 51 , 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Te bepalen als volgt : 
In artikel I van Ons be~luit van 16 Mei 1913 

(Staatsblad n°. 186), zooals dat is gewijzigd bij 
Ons besluit van 28 Augustus 1916 (Staatsblad 
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n°. 423), wordt in plaats van ,,7 Hoofdcom
miezen" gelezen ,,8 Hoofdcommiezen". 

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

Het Loo, den 19den Mei 1921. 
WILHELMINA. 

De Minister van Marine a. i., W. F. PoP. 
(Uitgeg. 31 Mei 1921.) 

19 Mei 1921. BESLUIT, bepalende het tijd
stip van inwerkingtreding van de Wet 
van 6 Mei 1921 (Staat8bkul, n°. 713), tot 
herziening van het invoerrecht op tabak 
en papier. S. 728. 

Bepaald op 1 Juni 1921. 

19 Mei 1921. )3ESLUIT tot bepaling van den 
dag, waarop de artikelen 12, 13 en 19 der 
wet van 19 Februari 1921 (Staatsb/,ad 
n°. 73), tot nadere wijziging van de Wo
ningwet in werking treden. S. 729. 

Bepaald op 20 Mei 1921. · 

20 Mei 1921. BESLUIT, houdende machtiging 
tot uitgifte van schatkistbiljetten en schat
kistpromessen volgens de Wet van 4 
April 1870 (Staatsb/,ad n°. 62), laatstelijk 
gewijzigd bij de Wet van 26 Juli 1918 
(Staatsb/,ad n°. 499) en de Wet van 5 De
cember 1881 (Staatsb/,ad n°. 185). S. 730. 

20 Mei 1921. BESLUIT, strekkende tot uit
voering van artikel 34 der Warenwet 
(Staatsb/,ad 1919, n°. 581). S. 731. 

Wu WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordra9ht van Onzen Minister van 
Arbeid van 13 Mei 1921, n°. 829 D, afdeeling 
Volksgezondheid; 

Gelet op het bepaalde bij artikel 34 van de 
Warenwet (StaatBb/,ad 1919, n°. 581) ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen : 
Art. 1. In dit besluit wordt verstaan onder : 
a. ,,Onze Minister", de Minister van Arbeid; 
b. ,,de wet", de Warenwet (StaatBbl,ad 1919, 

n°. 581); 
c. ,,kringgemeenten", de gemeenten, binnen 

het gebied van den provincialen keuringsdienst 
gelegen. 

2. De op 1 Januari 1919 in de provincien 
Groningen, Friesland en Drenthe bestaande 
provinoiale keuringsdiensten voor waten en 
andere artikclen blijven na het in werking 
treden der wet bestendigd onder de navolgeilde 
voorwaarden : 

I 0. de keuringsdiensten strekken zich uit 
over alle ~emeenten in de provincie gelegen 
en bovendien over die gemeenten buiten de 
provincie, welke ingevolge de indeeling van het 
Rijk in keuringsgebieden daartoe zullen wor
den aangewezen ; 

II0. De artikelen 4 en 6, 3de lid der \vet 
vinden overeenkomstige toepassing, met dieil 
verstande, dat Gedeputeerde Staten, wat be-

treft artikel 6, 3de lid, in de plaats treden van 
burgemeester en wethouders der gemeente, 
waar de keuringsdienst is gevestigd ; 

III0. Provinciale Staten stellen de noodige 
verordeningen op den keuringsdienst en Gede
puteerde Staten de noodige instructies voor 
het personeel van den dienst vast voor zoover 
de bestaande verordeningen en instructies niet 
overeenstemmen met de wet. Overigens wor
den de maatregelen getroffen welke noodig 
7.ijn, opdat de keuringsdienst voldoe aan de 
vereischten in artikel 4 der wet gestE>Jd. De 
instructies, alsmede alle besluiten tot intrek
king, wijziging of aanvulling van instructies 
betreffende het aan den dienst verbonden 
personeel, zijn onderworpen aan de goedkeuring 
van Onzen Minister ; · 

IV0. De noodige verordeningen en instructies 
betreffende den keuringsdienst worden v66r 
1 Augustus 1921 aan Ons, respectievelijk aan 
Onzen Minister ter goedkeuring aangeboden ; 

V0. acht Onze Miniskr, den betrokken inspec
teur van de Volksgezondheid gehoord, op eenig 
punt den dienst niet voldoende, dan moet het 
bestuur der provincie ten genoegen van Onzen 
Minister daarin voorzien. 

8. Van het personeel, behoorende tot den 
keuringsdienst, zijn met het opsporen van over
tredingen bij of krachtens de wet strafbaar 
gesteld, belast het hoofd van het laboratorium 
en verder die ambtenaren van den dienst, die 
Gedeputeerde Staten aanwijzen. 

4. Ten aanzien van de verdeeling van de 
jaarlijksche kosten van den keuringsdienst 
vindt artikel 13, lste lid der wet overeenkom
stige toepassing, met dien verstande, dat in 
de jaarlijksche kosten niet behoeft te worden 
bijgedragen door de provincie. 

De voorwaarden, welke krachtens dat artikel 
zijn gesteld bij Ons besluit van 18 Maart !921 
(StaatsbT,ad n°. 592), alsmede de voorschriften, 
,daarin gegeven voor de begrooting van de 
kosten van den dienst, de verdeeling daarvan 
over en de voldoening door de gemeenten, zijn 
van toepassing ten aanzien van den provincialen 
keuringsdienst, behoudens het voigende : 

A. Artikel 2, 1°. tot en met 4°. wordt ge
lezen als volgt : 

1 o. H et financieel en administratief beheer 
van den dienst wordt gevoerd naar regelen 
door Gedeputeerde Staten, onder Onze goed
keuring, te stellen ; 

20. de dienst werkt zonder onderscheid van 
gemeenten of personen ter uitvoering van de 
wet en van de krachtens de wet gegeven voor
lichriften; 

30, de dienst moet staan onder leiding van 
een directeur-scheikundige. Aan den dienst 
moeten zijn verbonden: 

a. twee of meer scheikundigen, die eene 
wetenschappelijke opleiding hebben genoten. 

Ilovendien moet, tmzij Wij aan GedeJ?U· 
teerde Staten ontheffing van deze verplichtmg 
verleenen, de dienst de beschikking hebben 
over een of meer veeartsen (die geen particu
liere praktijk uitoefenen) en wel, hetzij uit
sluitend ten eigen behoeve, hetzij gezamenlijk 
met een anderen dienst ; 

b. een voldoend aantal keurmeest ers. 
Onze Minister kan nadere voorschriften geven 

rnet betrekking tot de bevoegdheid om als keur
meester op te treden ; 
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4-0 • aan de goedkeuring van Onzen Minister 
zijn onderworpen : 

a. de algemeene organisatie van den dienst ; 
b. het koopen, huren of stichten van ge

bouwen voor den dienst, benevens alle verbou
wingen of uitbreidingen van tot den dienst 
behoorende gebouwen, alsmede het koopen 
in erfpacht of opsta l nemen van den voor de 
stichting der dienstgebouwen benoodigden 
grond, onderscheidenlijk de aanwijzing van 
reeds aan de provincie krachtens eenig zake
lijk recht toebehoorenden grond en de ter zake 
voorgenomen overeenkomsten ; 

c. de benoemiug van den direct eur -schei
kundige, welke, evenals die van den scheikun
dige en den veearts, geschiedt door de ,,Pro
vinciale Staten". 

B. In artikel 2, 5°., wordt in het late lid 
in plaats van : ,,De Raad der centrale gemeente 
draagt zorg" gelezen : ,,Gedeputeerde Staten 
dragen zorg". B et 3de lid wordt gelezen als 
volgt : 

,,l'rovinciale Staten stellen onder Onze goed
keuring bepalingen vast betreffende het toe
kennen van wachtgeld aan personeel, dat op 
grond van de voorgaande bepaling uit den 
provincialen dienst is ontslagen ." 

C. In artikcl 2, 7°., wordt in pla.ats van: 
,,Ret :& stuur van de centrale gemeente is 
gehouden" gP!ezen : ,,Gedeputeerde Stat en zijn 
gehouden,". 

D. Artikd 2, 8°., worden $elezen als volgt: 
,,Gedeputeerde Staten ziJn gehouden de 

gebouwen en goederen, tot den keuringsdienst 
behoorende, behoor!ijk te onderhouden en zorg 
te dragen, dat de dienst naar behooren blijft 
werken. De gebouwen, voor zoover eigendom 
d er provincie, en de goederen moeten t en ge
noegen van Onien Minister worden verzekerd 
tegen brandschade." 

E. Artikel 2, 100., wordt gelezen als volgt: 
,,Jaarlijks zenden Gedepu teerde Staten, zoo

dra zij de raming van de ontvangsten en uit
gaven van den keuringsdienst voor het volgend 
dienstjaar en de voorloopige vastst elling van 
d ie ontvangst en en uitgaven over het afgeloo
pen dienstjaar gereed hebben, een afschrift 
van de desbet reffende stukken, vergezeld van 
de noodige t oelichting, ter goedkeuring respec
tieveliJk vaststElling aan Onzen MinisLr . Te 
gelijker t ijd zenden Gedeputeerde Stat en een 
afschrift der bovenbedoelde stukken, alsmede 
een afschrift van de daarb\j behoorende toe
lichting, aan de besturen van ieder der kring
gemeenten. 

De besturen der kringgemeenten kunnen 
binnen 3 weken na ontvangst van de genoemde 
stukken hun bezwaren daartegen aan Onzen 
Minister kenbaar maken. 

Het hierboven bepaalde viudt overeenkom
stige toepassing ten aanzien van aanvullende 
ramingen ten beboeve van den keuringsdienst." 

lr. In artikel 2, onder 11°., wordt in plaats 
van de woorden : ,,zendt het bestuur van de 
-centrale gemeente" gelezen : ,,zenden Gede
puteerde Stat en"; de woorden: ,,aan Gedepu
teerde Staten" alsmede de komma v66r deze 
woorden vervallen. Onder 11 °. a en c vervallen 
<le woorden: ,,in decentra le gemeenten en", als
mede de komma v66r deze woorden. 

G. Artikel 2, onder 12°., wordt gelezen a ls 
volgt: 

1921. 

,,Gedeputeerde Staten dragen zorg, dat van 
alle diensten, door den keuringsdienst ten be
boeve van de provincie, van een kringgemeente 
of van :particulieren, die ingezeteuen zijn van 
de provmcie, bewezen, voor zoover. deze dien
sten buiten verband staan met de uitvoering 
van de bepalingen krachtens de wet gegevcn, 
afzonderlijke aanteekening wordt gehouden en 
dat afzonderlijk boek worclt gehouden van alle 
vergoedingen deswege genoten. 
• Bedoelde vergoedingen zijn verschuldigtl 

volgens een bijzonder tarief, dat het bestuur 
der provincie met inachtneming van de arti
kelen 126sexies, 126decies en l26undecies der 
Provinciale wet vaststelt . 

Indien naar het oordeel van Onzen Minister 
door het verleenen van bijzondere diensten 
als bovenbedoeld de keurings<l ienst te zeer 
aan zijne bestemming wordt onttrokken, is 
Onze Minister bevoegd t e bepalen, dat het ver
leenen van bedoelde diensten telkens vooraf 
aan zijne goedkeuring moet worden onderwor
pen. ,, 

H. In artikel 3, l ste lid, wordt in flaats van 
,.het bestuur der centrale gemeente' gelezen : 
,,Gedeputeerde Staten" en in plaats van ,,door 
Gedeputeerde Staten", wordt gelezen ,,door 
Ons". 

In het vierde lid wordt in plaats van ,,de 
centrale gemeente" gelezen ,,de provincie". 

I. In artikel 4, onder a, 14°. en 16°.,wordt 
in plaat s van .,cent rale gemeente" gelezen 
,.provincie", onder b wordt in plaats van de 
woorden ,,van de bijdrage dercentrale gemeenten 
en der kringgemeenten" gelezen i,,van de bij
dragen der kringgemeenten en eventueel van 
de provincie". 

J, In artikel 5, onder b, eerste alinea, wordt 
telkens in plaats van ,,de gemeente" gelezen 
,,de provincie" ; in de tweede alinea wordt in 
plaats van ,,burgemeester en wethonders der 
centrale gemeente" gelezen ,,Onzen Commis
saris in de provincie", en in plaats van ,,onzen 
Commissaris in de provincie, waarin de centrale 
gemeente is gelegen" wordt gelezen ,,de beide 
anderen ;" onder d wordt in plaats van ,,de 
gemeente" gelezen ,,de provincie". 

K . Art ikel 6 wordt gelezen als volgt : 
,,Voor de vaststellinS. van de bijdrage uit 

's Rij ks kas in de jaarhjksche kosten van den 
dienst als bedoeld in artikel 13, eerste lid der 
wet worden bedoelde kost en, geraamd over 
een komstig het bepaalde in artikel 5 na aftrek 
van de ter zake van den dienst geraamde baten, 
met uitzondering van de bijdragen der kring
gemeenten en eventneel van de provincie, ge
def.ld door twee ; van de aldus verkregen uit
komst wordt afgetrokken de rente en afschrij
ving van de helft der kosten van oprichting 
en eerste inrichting, respectieve4jk van ver 
bouwing of uitbreiding, indien het Rijk in 
deze kosten voor de helft heeft bijgedragen." 

L. Artikel 7, lste lid wordt gelezen als volgt: 
,,Onverwijld nadat Onze Minister de raming 

van or>tvangsten en uitgaven van den dienst 
voor het volgend dienstjaar (daaronder begre
pen mogelijke aanvullingsramingen) heeft goed
gekeurd, geven Gedeputeerde Stat en aan de 
besturen der kringgemeenten kennis van het 
bedrag, dat als bijdrage in de Jrosten van den 
keuringsdienst voor het volgend dienstjaar 
ten laste van elke gemeente komt. znlks onder 
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overlegging aan de besturen der kringgemeenten I WIJ WILHELMINA, ENZ. 
van een a fscbrift van bovenbedoelrlo goedge- Gezien bet op 30 Juni 1920 te Bern geteekend 
keurde raming, voor bet geval deze afwijkt van intem ationaal verdrag betreffende bet beboud 
de oorspronkelijk aan de besturen der kring- of bet herstel van de door den wereldoorlog ge-
gemeenten in afschrift t oegezondene." t roffen industrieele eigendomsrechten en het 

Het tweede lid vervalt . daarbij behoorend proces-verbaal van onder-
M. Artikel 8, 2de lid wordt gelezen als volgt : teekening, welk verdrag is goedgekeurd bij de 
,,Bij verschil van meening over bet bedrag wet van 19 Maart 1921 (Staatsblad n°. 612) en 

der door ieder der kringgcm.enten verscbul- waarvan een afdruk met vertaling bij dit be
digde bij<lrage tusschen Gedeputeerde Staten sluit is gevoegd; 
en een of meer der kringgemeenten , kunnen Overwegende, dat de bekrachtigingsoorkon
de besturen dier kringgemeenten binnen twee den van Duitscluand, Franl.:rijk, Polen, Zweden, 
dagen na de ontvangst der kennisgeving, be- Zwitserland en Tunia op 30 September 1920 
doeld in a rtikel 7, te$.en de beschikking van te Bern zijn nedergelegd ; 
Gedeputecrde Staten b1j Ons in beroep komen." dat de bekrachtigingsoorkonde van T sjecho-

Het derde lid wordt gelezen als volgt : S/,owakije op l ovember 1920 aldaar is neder-
,,On ze beslissing wordt in afschrift aan Gede- gelegd en de Nederlandscbe bekrachtigings

puteerde Staten en aan de besturen der betrok- oorkonde op 24 J\faart 1921; 
ken krin~gemeenten medegedeeld." Op de voordracht van Onzen Minister van 

N. Art 1kel 10 wordt gelezen a ls volgt : Buitenlandsche Zaken van den 18den Mei 
,,Blij kt na de vaststelling van de ontvangsten 1921, Directie van bet Protocol, n°. 10728 ; 

en uitgaven van den keuringsdienst over het Hebben goedgevonden en verstaan : 
afgcloopen dienstjaar door Onzen Minister, dat Meergenoemd verdrag ' , het daarbij behoorend 
de uitgaven over <lit jaar na aftrek der ont- proces-verbaal van onderteekening 1 en het 
vangsten lager zijn geweest dan de rami~g, proces-verbaal van de nederlegging der be
dan zullen Gedeputeerde Staten onverw1Jld krachtigingsoorkonden van 30 September 1920, 
aan Onzen Minister en aan de besturen der benevens eene vertaling van die stukken, te 
k1:inggemeentcn kennis gevp,n welk _ bedra-g het doen bekend maken door de plaatsing van dit 
R1Jk en elk dier gemeenten over het vooraf- besluit in het Staatsblad. 
gaande jaa.r te veel betaald heeft . Een opgave van de landen die het verdrag 

Dit bedrag wordt in mindering gobracht van tot dusver hebben bekrachtigd of daartoe zijn 
de eerstvolgende jaarlij ksche st0rting of stor- toegetreden, is mede bij rut besluit gevoegd. 
t ingen." Onze Ministers, Hoofden van Departementen 

0 . In art ikel 11 wordt in plaats van ,,centrale van Algemeen Bestuur zijn belast, ieder voor 
gemeent-e" telkens gelezen ,,provin?ie". . zooveel hem betrefi, ~et de uitvoering van 

5. In de kosten van verbouwmg of mt- hetgeen ten deze wordt vereischt. 
breiding van laborat oria va,n den keuringsdienst Het Loo, den 2l sten Mei 1921. 
daaronder begrepen de kosten van aanvulling WILHELMINA. 
dn inrichting, welke uitsluitend het gevolg De ~Minister van Buitenlandache Zaken, 
zijn van het inwerking treden der wet, wordt VAN KA.RNEBEEK. 
door het Rijk voor de helft bijgedragen, mits die (Uitgeg. 2 J uni 1921. ) 
verbouwing of uitbreiding geschiede naar een 
plan, dat Onze Minister heefi goedgckeurd. PR OCES-VERBAL du depot de ratificationa de 

De provincie draagt de andcre helit van l'arrangement, signe Ii Berne le 30 juin 1920, 
de kosten . corwernant la conaervation ou le retablisse-

6. Ons besluit van 2 November 1920 n°. 97 ment des droits de propriete industrielle 
wordt inaetrokken. atteints par la guerre mondiale. 

Onze Minister van Arbeid is belast met de En execution de l' Arrangement concemant 
uitvoering van dit besluit, rlat in het Staatsblad Ja conservation ou le retablissement des droi ts 
zal worden geplaatst en waarvan afschrift 7.al de propriete industrielle atteints par la guerre 
worden gewnden aan de Algemeene Reken- mondiale, signe Ii, Berne le 30 juin 1920, et 
kamer. ensuite de !'invitation adre see a. cet effet par 

Het Loo, den 20sten Ml'i 1921. note du 11 septembre 1920 du Conseil federal 
WILHELMINA. suisse aux Gouvemements des Hautes Parties 

De Minister van Arbeid, AALBERSE. signataires, les soussignes, Ii, co dument auto-
( Uitgeg. 7 J uni 1921.) rises, se sont reunis aujourd'hui au Palais 

21 M ei 1921. BESLUIT, bepalende het t ijdstip 
van inwerkingtreding van de wet van 29 
April 1921 (Staatsblad n°. 695), houdende 
voorschriften ten aanzien van levensver
zekeringmaatschappijen, welke biJwndere 
voorziening behoeven. S. 732. 

B epaal,d op 23 Mei 1921. 

21 Mei 1921. BESLUIT, houdende bekend
making in het Staatsblad van het op 30 
Juni 1920 t e Bern geteekend intemationaal 
verdrag, betreffende het behoud of het her
stel van de door den wereldoorlog getroffen 
ndustrieele eigendomsrechten. S. 733. 

federal , Ii, Berne, pour proceder Ii, l'examen et 
au depot des a ctes de ratification de leurs 
Gouvemements respectifs sur l' Arrangement 
precite. 

Les instruments de ces actes ont ete produits 
et, reconnus en bonne et due forme, ont ete 
remis entre les mains du representant du Gou
vem ement suisse pour etre deposes dans les 
archives de la Confederation. 

L'acte de ratification de Sa Majeste le Roi 
de Suede fa.it mention des deux rfaervcs dont 
le texte figure au Proces-verbal de signature 
du 30 juin 1920. 

1 Zie voor de Fransche tekst Staatsblad 
n~. 612 van 1921. 
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Il est constate, en outre, que, d'apres la 
Declaration explicative Jue par M. le Pleni
potentiaire de la Suisse ]ors de la signature de 
!'Arrangement et inscrite au Proces-verbal du 
30 juin 1920, c'est la date de ce premier echange 
des ratifications, soit le 30 septembre 1920, 
qui sera consideree par tous les pays qui parti
cipent a. !'Arrangement ou qui y adhereront 
a. l'avenir comme le point de depart des delais 
prevus aux articles 1 a 3. 

Enfin, Jes soussignes constatent que, d'apres 
les documents qui leur sont presentes par le 
representant du Gouvernement suisse, les 
accessions des pays suivants ont ete notifiees 
au Conseil federal suisse dans l'intervalle entre 
la signature de !'Arrangement et ce jour: 

JJfaroc (Territoire du Protectorat fran9ais), 
le 10 juillet, par note de l'Ambassade de France, 
a Berne. 

Grande-Bretagne, le 31 aout, par note de 
la Legation Britannique, a Berne. 

Toutefois, le Gouvernement de Sa Majeste 
Britannique subordonne son accession a la 
reserve suivante : 

,,Les delais extensifs prevus par les articles 
1 et 2 de l' Arrangement expireront, en ce qui 
concerne le Royaume-Uni, le 10 janvier 1921." 

Ledit Gouvernement se reserve la faculte 
d'adherer ulterieurement a !'Arrangement pour 
les possessions britanniques d'outre-mer qui 
ont signe la Convention d'Union revisee de 
1900 (Paris-Bruxelles) ou celle de 1911 (Paris
Bruxelles-Washington). 

En consequence, !'Arrangement susmenti
onne est entre en vigueur ce jour entre Jes Etats 
suivants : Allemagne, France, Grande-Bretagne 
(sous la reserve transcrite ci-dessus), Maroc 
(Territoire du Protectorat fran9ais), Pologne, 
Suede (sous les deux reserves mentionnees 
ci-dessus), Suisse et Tunisie. 

Les Gouvernements des Etats ci-apres ne 
sont pas encore en mesure de deposer leur 
ratification : Pays-Bas, Portugal, Tchecoslo
vaquie. 

En foi de quoi a ete dresse le present Proces
verbal, qui sera depose aux archives de la 
Confederation suisse et dont une copie certifiee 
conforme sera remise par le Gouvernement de 
ce pays aux Gouvernements des autres pays 
membres de l'Union internationale pour la 
protection de la propriete industrielle. 

Fait a Berne, le 30 Septembre 1920. 
Pour l' Allemagne : KiicHER. 
Pour la France : H. ALLIZE. 
Pour la Pologne : J. DE MODZELEWSKI. 
Pour la Suede : P. DE ADLERCREUTZ. 
Pour la Suisse : MOTTA. 
Pour la Tunisie : H. ALLIZE. 
VERTALING. 

SCHIKKING betrefjende het behoud of het her
stel van de door den wereldoorlog getrofjen 
industrieele eigendomsrechten. 

De ondergeteekende Gevolmachtigden van 
de Landen, toegetreden tot de internationale 
Unie tot bescherming van den industrieelen 
eigendom, behoorlijk gemachtigd door hunne 
wederzijdsche Regeeringen, hebben in gemeen 
overleg en onder voorbehoud van bekrachti
ging, den volgenden tekst vastgesteld, welke 
ten doe! hee~ de normale uitoefening van de 

door den ,~ereldoorlog getroffen industrieele 
eigendomsrechten te waarborgen en te verge
makkelijken : 

Art. 1. De termijnen van voorrang, ge
noemd in artikel 4 van het internationaal Ver
drag van Parijs van 20 Maart 1883, herzien 
te W,•shington in 1911, voor het depot of de 
inschrijving van aanvragen om octrooien van 
uitvindinf of van gebruiksmodellen, van fa
brieks- o handelsmerken, van teekeningen en 
modellen, welke op 1 Augustus 1914 nog niet 
waren verloopen, en die, w elke geduren9"e den 
oorlog mochten zijn begonnen te loopen of 
zouden kunnen zijn begonnen te loopen, indien 
de oorlog niet had plaats gegrepen, zullen door 
elk der Hooge contracteerende Partijen worden 
verlengd ten voordeele van de houders der door 
het genoemde Verdrag erkende rechten, of 
derzelver rechtverkrijgenden, tot den afloop 
van een termijn van zes maanden, te rekenen 
van de inwerkingtreding der tegenwoordige 
Schikking af. Nochtans zal die verlenging 
geen inbreuk maken op de rechten van eenige 
Hooge contracteerende Mogendheid of van eenig. 
persoon, die op bet oogenb]jk van de inwerking
treding van de tegenwoordige -Schikking te 
goeder trouw in bet bezit mocht zijn van in
dustrieele eigendomsrechten, welke in strijd 
zijn met die, welke worden $evraagd met be
roep op den verlengden term1jn van voorrang. 
Zij zullen het genot hunner rechten behouden 
hetzij persoonlijk, hetzij door elken vertegen
woordiger of licentiehouder, aan wien zij die 
mochten hebben afgestaan v66r de inwerking
treding der tegenwoordige Schikking, zonder 
op eenige wijze te kunnen worden aangespro
ken of vervolgd als namaker. 

2. Eene verlenging van een jaar, te rekenen 
van de inwerkingtreding van de tellenwoordige 
Schikking af, za1 zonder eenige b1jbetaling of 
boete worden toegestaan aan de houders van 
de door bet Verdrag erkende rechten, om elke 
handeling te verrichten, aan elke forma]jteit 
te voldoen, elke taxe te betalen en in het alge
meen elke verplichting na te komen, voorge
schreven door de wetten en reglementen van 
elken Staat tot behoud of verkrijging van die 
industrieele eigendomsrechten, welke op 1 Au
o-ustus 1914 reeds waren verworven of, indien 
~e oorlog niet had plaats gegrepen, sinds dien 
datum hadden kunnen verworven zijn als ge
volg van eene aanvrage, v66r of gedurende 
den oorlog gedaan. 

De industrieele eigendomsrechten, die moch
ten zijn vervallen ten gevolge van bet niet 
verrichten eener handeUng, bet niet voldoen 
aan eene formaliteit of het niet betalen van een 
taxe, zullen wederom van kracht worden onder 
voorbehoud van de rechten, welke derden te 
goeder trouw bezitten op octrooien van uit
vinding of op gebruiksmodellen of op teeke
ningen en modellen van nijverheid. 

3. Het tijdperk, gelegen tusschen 1 Augus
tus 1914, en den datum der inwerkingtreding 
van de tegenwoordige Schikking zal niet mede
tellen voor den termijn, voorgeschreven voor 
het in toepa;;sing brengen van een octrooi of 
voor het gebruik van fabrieks- of handels
merken of het toepassen van teekeningen en 
modellen van nijverheid ; bovendien is overeen
gekomen, dat geen enkel octrooi, fabrieks- of 
handelsmerk, teekening of model van nijver-
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heid, op 1 Augustus 1914 nog van kracht, zal I 
kunnen vervallen of worden nietig verklaard, 
enkel uit hoofde van niet-toepassing of niet
gebruik, v66r den afloop van een termijn van 
twee jaren, te rekenen van de inwerkingtreding 
der tegenwoordige Schikking af. 

4. De bepalingen der tegenwoordige Schik
king houden slechts een minimum van be
scherming in ; zij verhinderen niet, dat de toe
passing geeischt wordt van ruimere voorschrif
ten, die mochten zijn vastgest eld door de 
nationale wetgeving van een contracteerend 
land ; eveneens laten zij onaangetast gunstiger 
en niet strijdige overeenkomsten, welke de 
Regeeringen der onderteekenende landen onder
ling mochten hebben gesloten of mochten 
shtiten in den vorm van bijzondere verdragen 
of bedingen van wederkeerigheid. 

5. De bepa,lingen der tegenwoordige Schik
king hebben geenerlei invloed op de bedingen, 
overeengekomen tusschen de oor!ogvoerende 
landen in de Vredesverdragen, geteekend te 
Versailles den 28sten Juni 1919 en te St. Ger
main den lOen September 1919, voor zoover 
die bedingen een voorbehoud, uitzonderingen 
of beperkingen bevatten. 

De tegenwoordige Schikking zal worden be
kracht.igd en de akten van bekrachtiging zullen 
worden nedergelegd te Bern binnen een tijds
verloop van ten hoogste drie maanden. Zij 
zal in werking treden tusschen de Hooge con
tracteerende Partijen, die haar op deze wijze 
zullen bekrachtigd hebben, op den dag, waarop 
het proces-verbaal van de nederlegging der 
akten van bekrachtiging zal zijn opgesteld en 
voor elke andere Mogendheid op den datum van 
de nederlegging harer akte van bekrachtiging. 

De landen, die de tegenwoordige Schikking 
niet hebben geteekend, zullen op hun verzoek 
kunnen toetreden. Van deze toetreding zal 
aan de Regeering van den Zwitserschen Bond 
schriftelijk kennis worden gegeven en door 
dezen aan alle andere Regeeringen. Zij zal t en 
voile en zonder uitstel met zich medebrengen 
instemming met alle bepalingen en t oelating 
tot alle voordeelen als in de tegenwoordige 
Schikking overeengekomen. 

Zij zal dezelfde kracht hebben als het alge
meene Verdrag en zal buiten werking worden 
gesteld door eenvoudig besluit van eene con
ferentie (art. 14 van het Verdrag), wanneer 
zij hare taak van overgangsmaatregel zal 
hebben vervuld. 

De tegenwoordige Schikking zal worden ge
t eekend in een enkel exemplaar, hetwelk in de 
archieven van de Regeering van den Zwitser
schen Bond zal worden nedergelegd. Een 
gewa.armerkt afschrift zal door deze Regeering 
aan elk van de Regeeringen der ondert-eekenende 
landen worden overgegeven. 

Gedaan te Bern den 30sten Juni 1920. 
V oor Duitschland : KocHER. 
Voor Frankrijk: H. ALLIZE. 
V oor N e.derland : v AN P ANHUYS. 
Vo.or Polen : J. PERLOWSKI. 
Voor Portugal: A. M. BART0L0MEU 

F EIU!,EIBA. 
Voor Zweden: P. DE ADLERCREUTZ. 
(Onder het in het proces-verbaal omschreven 

voorbehoud.) 
V oor Zwitser1and : MOTTA. 
Voor Tsjecho-Slowakije: Dr. Cnm.L DuCEK, 
Vo.or Tunis : H. ALLIZE. 

VERTALINO. 

PROCES-VERBAAL VAN ONDERTEEKE
NING. 

De onder~eteekende gevolmachtigden, daar
toe behoorlijk gemachtigd, zijn heden bijeen
gekomen ten einde over te gaan tot de onder
teekening van het verdrag betreffende het 
behoud of het herstel van de door den wereld
oorlog getroffen industrieele eigendomsrecbten. 

V66r de onderteekening hebben zij kennis 
genomen van de volgende verklaring, afge
Iegd door den gevolmachtigde van Zwitser
land: 

,,Op het door meerdere Regeeringen tot den 
Zwitserschen Bondsraad gerichte verzoek, 
wordt uitdrukkelijk vastgesteld, dat, zooals 
deze in zijne nota van 29 Mei 1920 heeft uit
eengezet, voor alle landen die zijn toegetreden 
of die in de toekomst zullen toetreden tot het 
tegenwoordige verdrag, de datum van de 
eerst e uitwisseling der bekrachtigingsoorkon
den zal worden beschouwd a!s punt van uit
gang voor de verschillende in het verdrag 
vermelde termijnen''. 

De gevolmachtigde van Zweden heefi ver
volgens de volgende verklaring afgele!Jd : 

,,Zweden treedt tot het tegenwoordige ver
drag toe slechts voor wat betrefi de octrooien 
van uitvinding en de gebruiksmodellen, met 
uitsluiting van de fabrieks- of handelsmerken 
en van de teekeningen en modellen van nijver
heid, en wel met de volgende beperkingen : 

1. Volgens de huidige wetgeving in Zweden, 
welke niet zonder de mede~verking van het 
Parlement kan worden gewijzigd, verloopt 
de termijn van voorrang, bedoeld in artikel 1 
van de tegenwoordige schikking, op 30 Juni 
1920. 

2. Overeenkomstig eene zoo juist aange-
nomen Zweedsche wet, zal het verzoek tot het 
opnieuw in onderzoek nemen van eene aan
vrage om een octrooi van uitvinding, welke 
aanvrage mocht zijn vervallen of afgewezen, 
moeten worden ingediend v66r den lsten 
Januari 1921, of, wanneer de vervallenver
klaring of afwijzing mocht hebben plaats ge
had na den 30sten Juni 1920, binnen zes maan
den na de beslissing. Volgens dezelfde wet 
zal de aanvrage strekkende tot herstel van een 
octrooi van uitvinding moeten worden inge
diend v66r den lsten J anuari 1921. 

Evenwel is er in voorzien, dat bij algemeenen 
maatregel deze termijnen met zes maanden 
kunnen worden verlengd." 

Ten blijke waarvan, de ondergeteekende ge
volmachtigden zich met dit proces-verbaal 
hebben vereenigd. 

Gedaan te Bern, den derdigsten Juni 1920. 
Voor Duitschland : KocHER. 
Voor Frankrijk: H. ALLIZE. 
Voor N ederland : VAN p ANHUYS. 

V oor Polen : J. PERLOWSKI. 
Voor Portugal: A. M. BARTH0L0lllEU 

Voor Zweden : 
Voor Zwitserland: 
Voor Tsjecho-Slowakije: 
Voor Tunis : 

FEIRREIRA. 
P. DE ADLERCREUTZ. 
(Get.) MOTTA. 
Dr. CYRILL DUDEK. 
H. ALLIZE. 
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VERTALING. 

PROCES-VERBAAL van de nederlegging der 
bekrachtigingsoorkonden van het op 30 Juni 
1920 te Bern geteelcend verdrag betreffende 
het behoud of het herstel van de door den 
werekloorlog getroffen industrieele eigendoms
rechten. 

Ter uitvoering van het op 30 Juni 1920 te 
Bern geteekend verdrag betreffende het be
houd of het herstel van de door den wereld
oorlog getroffen industrieele eigendomsrechten 
en op de door den Zwitserschen Bondsraad in 
zijne nota van 11 September 1920 tot de Re
geeringen der Hooge onderteekenende Partijen 
gerichte uitnoodiging, zijn de ondergeteeken
den, daartoe behoorlijk gemachtigd, heclen bij
eengekomen in het Bonclspaleis te Bern, ten 
einde over te gaan tot het onderzoek en tot het 
nederleggen der bekrachtigingsoorkonden van 
hunne Regeeringen met betrekking tot boven
genoemd verdrag. 

Deze oorkonden zijn ter tafel gebracht en, 
in goeden en behoorlijken vorm bevonden zijnde, 
zijn zij in ha.nden gesteld van den vertegen
woordiger der Zwitsersche Regeering, om in 
de archieven van de Bondsregeering te worden 
nedergelegd. 

De bekrachtigingsoorkonde van Zijne Majes
teit den Koning van Zweden maakt melding 
van de twee voorbehouden waarvan de tekst 
voorkomt in het Proces-verbaal van onder
teekening van 30 Juni 1920. 

Tevens wordt hierbij vastgesteld, dat blijkeils 
de door den Zwitserschen gevolmachtigde bij 
de onderteekening van het verdrag voorgelezen 
verklaring, opgenomen in het Proces-verbaal 
van 30 Juni 1920, de datum van deze eerste 
uitwisseling der bekrachtigingsoorkonden, der
halve de 30ste September 1920, voor alle Janden 
die partijen zijn bij het verdrag of die er in de 
toekomst toe zullen toetreden, zal worden be
schouwd als punt van uitgang voor de ter
mijnen vermeld in de artikelen 1 tot 3. 

Verder stellen de ondergeteekenden vast, 
dat, blijkens de bescheiden, die hen door den 
vertegenwoordiger der Zwitsersche Regeering 
worden overgelegd, de toetredingen der volgende 
landen ter kenrns zijn gebracht van den Zwit
serschen Bonclsraad in de tijdsruimte gelegen 
tusschen de onderteekening van het verdrag 
en den dag van heden: 

Marokko (Gebied van het Frahsche Pro
tectoraat), den l0den Juli, bij nota van de 
Fransche Ambassade te . Bern ; 

Groot-Britannie, den 3lsten Augustus, bij 
nota van het Britsche Gezantschap te Bern. 

Evenwel maakt de Regeering van Zijne 
Britsche Majesteit hare toetreding onderge
schikt aan het volgend voorbehoud : 

,,De verlengde termijnen bedoeld in de ar
tikelen 1 en 2 van het verdrag, zullen, voor 
zooveel het Vereenigd Koninkr1jk betreft, af
loopen op den l0den Januari 1921." 

Genoemde Regeering behoudt zich de be
voegdheid voor om later tot het verdrag toe 
te treden voor de overzeesche Britsche be
zittingen, d e het herziene Unie-Verdrag van 
1900 (Parijs-Brus el) of dat van 1911 (Parijs
Brussel-Washington) hebben geteekend. 

Dientengevolge is meergenoemd verdrag 
heden in werking getreden tusschen de volgende 

Staten : Duitschland, Frankrijk, Groot-Bri
tannie (onder het bovenomschreven voorbe
houd), Marokko (Gebied van het Fransche 
Protectoraat), Polen, Zweden (onder de twee 
vermelde voorbehouden), Zwitserland en Tunis. 

De Regeeringen der hiernagenoemde Staten 
zijn nog niet in staat hare bekrachtigingsoor
konden neder te leggen: Nederland, Portugal, 
Tsjecho-Slowakije. 

Ter oorkonde waarvan dit Proces-verbaal 
is opgemaakt, dat zal worden nederge!egd in 
de archieven van den Zwitserschen Bond en 
waarvan een gewaarmerkt afschrift door de 
Zwitsersclie Regeering zal worden toegezonden 
aan de Regeerigen der andere landen, leden 
van de Internationale Unie voor de bescher
ming van den industrieelen eigendom. 

Gedaan te Bern, den 30sten September 1920. 
Voor Duitschland : KocHER. 
Voor Frankrijk: H. ALLIZE. 
Voor Polen: J. DE MODZELEWSKI. 
Voor Zweden: P. DE ADLERCREUTZ. 
Voor Zwitserland: MOTTA. 
V oor Tunis : H. ALLIZE. 

OPGA VE van de landen die het verdrag be
treffende het behoud of het herste! van de door 
den wereldoorlog getroffen industrieele eigen
domsrechten hebben bekrachtigd of die daar
toe zijn toegetreden. 

Het verdrag is bekrachtigd door : Duitsch
land, Frankrijk, Polen, Zweden ( onder de be
perkingen, vermeld in de in het proces-verbaal 
van onderteekening opgenomen verklaring), 
ZwiLserland, Tunis, Tsjecho-Slowakije en Neder
land. 

Tot het verdrag zijn toegetreden· : 
Marokko (Fransch protectoraatsgebied), 

Groot-Britannie (onder het voorbehoud, dat 
de bij de artikelen 1 en 2 van het verdrag voor
ziene termijnen, voor wat het Vereenigd 
Koninkrijk betreft, zullen afloopen op 10 
Januari 1921), Spanje, Brazille, Oostenrijk, 
Japan, Ceylon, Trinidad, Noorwegen (met 
uitzondering voor wat betreft handelsmerken 
en teekeningen van nijverheid), Denemarken 
(onder de hierna te vermelden beperkingen), 
Nieuw-Zeeland, Servie, Belgie en Hongarije. 

De toetreding van Denemarken heeft enkel 
betrekking op octrooien van uitvinding en ge
bruiksmodellen, met uitsluiting van fabrieks
of handelsmerken en van teekeningen en mo
dellen van nijverheid, en brengt de volgende 
beperkingen mede : 

.1°. Artikel 2 van het verdrag zal slechts van 
toepassing zijn op octrooien die hunne B:eldig
heid hebben verloren gedurende het tiJdperk 
vallende tusschen 1 Augustus 1914 en 22 De
cember 1919 en op aanvragen waarvan het 
ondc.rzoek is beeindigd gedurende het tijdvak 
vallende tusschen 1 Augustus 1914 en 31 De
cember 1919 ; 

2°. De bepaling van artikel 3 van het ver
drag (2de zinsnede) volgens welke geen enkel 
octroai, op 1 Augustus 1914 nog van kracht, 
zal kunnen vervallen of worden nietig ver
klaard enkel uit hoofde van niet-toepassing 
v66r den afloop van een termijn van twee 
jaren, te rekenen van de in werking treding 
van het verdrag af, zal in Denemarken slechts 
van toepsasing zijn tot aan het einde van het 
jaar 1921. 
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23 Mei 1921. BESLUIT tot wiJziging en aan- 1 B. van de Vereeniging tot bevordering van 
vulling van het Koninklijk Besluit van 23 I het onderwijs in handenarbeid in Ne.derl,and 
Januari 1920 (Staatsblad n°. 37), zooals of van de Vereeniging t ot bevordering van 
dat is gewijzigd en aangevuld laatstelijk bij het voorbereidend Vakonderwijs en van het 
dat van 3 Mei 1921 (Staatsb/,ad n°. 707). onderwijs in handenarbeid in de provincien 
S. 734. Groninr;en, Fries/,and, Drenthe en Overijssel, 

WrJ W lLHELMINA, ENZ. zoomede van het diploma voor zangonderwijs 
Op de voordracht van Onzen Minister van van de Maatschappij tot bevordering der Toon

Binnenlandsche Zaken, t ijdelijk Voorzitter van kunst wordt eene verhooging van f 50 toege
den Raad va n Jl.linisters, van 26 April 1921, kend", terwijl in het vierde lid aan het slot 
Litt . A. , Kah. ; vervallen de woorden : ,,bij de wet op het 

Den Raad van State gehoord (advies van Lager Onderwijs". 
10 Mei 1921, n°. 16); Onder de rubriek Rijksnormaallessen wordt 

Gelet op het nader rapport van Onzen het derde lid aldus gelezen : 
Minister van Binnenlandsche Zaken, tijdelijk ,,Het salaris van d!' onderwijzers op jaa r
Voorzitter van den Raad van Ministers, van wedde aan voorbereidende klasscn van Rijks-
19 Mei 1921, La. E., Kabinet; normaallessen wordt berekend op denzelfden 

Overwegende, dat het wenschelijk is $ebleken voet als in het slot dezer Bij lage ond~r de 
het BezoldigingRbesluit Burgerlij ke R1jksamb- rubriek ,,Lager en uitgebretd /,ager onderwijs" 
t enaren 1920 (Staatsblad n°. 37) opnieuw t e voor de onderwijzers in het a lgemeen is vast-
wijzigen en aan t e vullen ; gesteld met dien verstande, dat het a ldus 

Hebben goedgevonden en verstaan : berekend bedrag wordt v~rmeerderd met een 
In vorengenoemd Bezoldigingsbesluit de bedrag van f 300 per jaar" . 

navolgende wijzigingen en aanvullingen aan V66r de rubriek ,,Lager en uitgebreid l,ager 
te brengen: onderwijs" wordt opgenomen : 

A. Gcrekend van 1 Jan11arl 1920 : .. k nk • • tl ht 
1°. In artikel 41a wordt na ,,a rtikel 6, tweede R]JkS ra zmmgenges C • 

lid, eerste en derde zinsnede" ingevoegd ,,en De ovderwijzeres aan het Rijkskrankzinni-
zevende lid"; wordt na ,,a.rtikel 13" ingevoegd gengest icht te Woensel wordt bezoldigd op 
,,artikel 19a" en wordt gescbrapt ,,artikel 12, denzelfden voet a ls in het slot dezer Bijlage 
eerste lid", t erwijl in verband daarmede het onder de rubriek ,,Lager en uitgebreid /a.ger 
slot van artikel 41a komt t e luiden: ,,met dien onderwijs" voor de onderwijzers in b.et alge
verstande, da t t en aanzien van de bovenbe- meen is vastgesteld. 
doelde ond!'rwijzers in artikt>l 11, tweede lid, In het zesde lid van de rubriek ,,Lager en 
in plaats van ,,buiten bezwaar van 's-Rijks uitgebreid /,ager onderwijs" wordt de aanhef 
schatkist"' wordt gelezen : ,,met stilstand van gele:r,en: 
jaarwedde" en de laatste drie regds worden ,,Onverminderd het bepaalde in artikel 1, 
vervangen door : ,,alsook de tijd , gedurende derde lid, en artikel 30, eerste lid, van h et 
welken schorsing zonder behoud van jaarwedde Bezoldigingshesluit, komt als diensttijd in 
heeft plaats gehad." aanmerking", terwijl aan het slot een nieuwe 

2°. In bijlage A : zinsnede wordt t oegevoegd van dezen inhoud : 
In schaal 2 wordt na de vermelding opgeno- ,,Tijdelijke dienst komt slechts in aanmerking, 

men onder ,,Koninklijke academie van weten- indien verricht kracbtens aanst elling door het 
schappen" ingevoegd : bevoegd Gezag, waaronder begrepen is eene 

Marine. aanstelling op den voet der wettelijke bepalingen 
door Gemeenten en Besturen van Bi;Jzondere 

Loodswezen. scholen ; ten aanzien van het mederekenen van 
Kantoorlooper (met uitzondering van dien dien tijclelijken dienst vinden artikel 1, derde 

te Hellevoetsluis). lid, en a rtikPI 13 overeenkomstige toepassing." 
In schaal 8 wordt na de vermelding opgeno- 4°. In bijlage C vervalt onder het vaste be-

men onder ,,Rijkswerven" ingevoegd : drag van f 250 de vermelding van secretaris 
Loodswezen. van den armenraad t e Smallingerland c. a., en 

Schrijve.r op jaarloon. onder de vaste bedragen van f 800, f 900, f 1000, 
In alinea 4 van den noot voorkomende in f 1200, f 1300, f 1500, f 1800, f 2600 en f 5000 

schaal 35, op bladzijde 105, wordt aau hPt slot de onder elk van die bedragen voorkomende 
in plaats van ,,een kantoor der klasse Ila" vermeldingen van secretarissen van armenraden, 
gelezen : t erwijl vervallen de vaste b edragen van f 350, 

een kantoor der klasse Ia. f 400, f 650, f 750, f 2300, f 3900, f 4700 en 
3°. In bijlage B : f 5800 met de daaronder voorkomende ver-
Onder de rubriek Leerscholen, verbonden aan meldingen . 

de Rijkskweekscholen worden de eerste twee 5°. in b\ilage C wordt opgenomen : 
leden aldus gelezen : .. onder het vaste bedrag van f 500 na ,,Secre-

,,Het salaris van de hoof den en de onderwu- taris der Centrale Commissie voor de Statistiek" : 
zers aan de Rijksleerscholen wordt berekend Secretaris van den armenraad te Opsterland 
op denzelfden voet a l~ in het slot di;zer Bijlage (ten hoogste f 500). 
onder de rubriek ,,Ln,ger en uitgebreid lager ~ecretaris van den armenraad t e Smallingerland 
onderwijs" voor de onderwijzers in het alge- (ten hoogste f 500). 
meen is vastgesteld, met dien verstande, dat onder het vaste bedrag van f 800 na ,,Rijks
het a ldus berekend bedrag wordt vermeerderd I agent voor gezinsverpleging (t en hoogste 
met een bedrag van : voor de hoofden f 500 f 800)" : 
per jaar en voor de onderwijzers f 300 per jaar. Kantoorlooper bjj het Loodswezen te Helle-

Voor het bezit van een der cl iploma's A. en voetsluis (ten hoogste f 800). 
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onder het vaste bedrag van f 1000 v66r ,,Se- I Secretaris van den armenraad te 's-Gravenhage 
cretaris der algemeene armencommissie" : (ten hoogste f C.000). 

Secretaris van den armenraad te Breda (ten I Secretaris van den armenraad te Rotterdam 
hoogste f 1000). (ten boogste f 6000). 

Secretaris van den armenraad te Gouda (ten onder het vaste bedrag van f 7000 onmiddellijk 
hoogste f 1000). na de vermelding van het bedrag : 

Secretaris van den a rmenraad te Meppel (ten Secretaris van den armenraad te Amsterdam 
hoogste f 1000). (ten hoogste f 7000). 

Secretaris van den armenraad te Vlissingen B Gerekend van 1 October 1920 wordt in 
(ten hoogste f 1000). schaal 26 van Bijlage A onder,,Rijlcsverzekerings-

onder het vaste bedrag van f 1200 na ,,Be7..ol- bank" voo1 ,,Loonlijstcontroleur" gelezen 
digd secretaris bij het college van regcnten Controleur. 
bij het gevangeniswezen (ten hoogste f 1200)": C. Gerekend van 1 Januari 1921 : 

.Secretaris van den armenraad te Deventer (ten 10. In bijlage A: 
hoogste f 1200). In schaal 4 wordt onder ,,Rijkswaterstaat" 

.Secretaris van den armenraad te 's-Herto- na de vermelding van ,,(brugwachter te) West-
genbosch (ten hoogste f 1200). graftdijk" opgenomen: 

onder het vaste bedrag van f 1500 na ,,Secre- Noordervaart. 
taris van den voogdijraad t e Alkmaar (ten In schaal 6 wordt onder ,,Rijlcswaterstaat" 
hoogste f 1500)" : na de vermelding van ,,brugknecht te Spijke-

Secretaris van den armenraad te Middelburg nisse" opgenomen : 
(ten hoogste f 1500). Brugknecht-helmduiker. 

Secretaris van den armenraad t e Vlaardingen Brugknecht- dekknecht. 
(ten hoogste f 1500). In schaal 7 wordt onder ,,Rijlcswaterstaat" 

onder het vast e bedrag van f 1800 onmiddellijk na de vermelding van ,,Arbeider-stuwwachter 
onder de vermelding van het bedrag : bij de Overijsselsche Vecht" opgenomen : 

.Secretaris van den armenraad t e Apeldoorn Sluisknecht-dekknecht bij het kanaal door 
(ten ho011:ste f 1800). Walcheren . 

.Secretaris van den armenraad te Delft c. a. In schaal 10 wordt aan de vermel<ling opge-
(ten hoogste f 1800). nomen onder ,,Loodswezen" toegevoegd : 

.Secretaris van den armenraad te Dordrecht Matroos-motordrijver. 
(ten hoogste f 1800). In schaal 13 wordt na cl e vermelding opge-

Secretaris van den armenraad te Hilversum nomen onder ,,Justitiegebouwen" ingevoegd: 
(ten hoogste f 1800). 

.Secretaris van den armenraad te Leiden (ten 
hoogste f 1800). 

Secretaris van den armenraad t,e Nijmegen 
(ten hoogste f 1800). 

Secretaris va,n den armenraad t e Zaandam (ten 
hooggte f 1800). 

onder het vaste bedrag van f 3000 na ,,Secre
taris van den voogdijraad te Dordrecht (ten 

hoogste f 3000)" : 
Secretaris van den armenraad t e Alkmaar 

(ten hoogste f 3000). 
Secretaris van den armenraad te Enschede 

(ten hoogste f 3000). 
Secretaris van den armenraad te Helder (ten 

hoogste f 3000). 
Secretaris van den armenraad te Leeuwarden 

(ten hoogste f 3000). 
.Secretaris van den armcnraad te Maastricht 

(ten hoogste f 3000). 
na de vermelding onder het vaste bedrag van 

f 3500: 
f 3600. 

Secretaris van den armenraacl te Groningen 
(ten hoogste f 3600). 
na. de vermelding onder het vaste bedrag van 

f 4000: 
f 4200. 

Secretaris van den armenraacl te Arnhem (ten 
hoogste f 4200). 

Secretaris van den armenraad te Haarlem (ten 
hoogste f 4200). 

Secretaris van den armenraad t e Heerlen c. a . 
(ten hoogste f 4200). 

onder het vaste bedrag van f 5000 onmiddellijk 
na de vermelding van het bed:rag : 

Secretaris van den armenraad te Utrecht (ten 
hoogste f 5000). 

onder het vaste bedrag van f 6000 onmiddellijk 
na de ve~melding van het bedrag : 

Centrale Cormnissie voor georganiseerd overleg in 
ambtenaarRzaken. 

Klerk. 
In schaal 10, wordt ondcr ,,Rijlcswaterstaat," 

na de vermelding van ,,sluisknecht-helmduiker 
te IJmuiden" opgenomen : 
Sluisknecht-helmduiker te Terneuzen. 

In schaal 13 vervalt onder ,, Visscherijin
spectie" : 
Machinist-motordrijver I e klasse en Gezagvoer

dcr. 
In schaal 13 wordt aan de vermelding opge

nomen onder ,,Rijksverzekeringsbank" toege
voegd : 
Klerk bij de controle op hct rckenplichtig be

heer. 
In schaal 14 wordt na de vermelding opge

nomen onder ,,Rijlcszuivelinspectie" ingevoegd: 

Visscherijinspectie. 
Machinist-motordrijver Ie klasse. 
Gezagvoerder. 

In sohaal 23 vervalt de rubriek ,, Visscherij
inspectie". 

In schaal 25 wordt aan de vermelding op
genomen onder ,, Visscherijinspectie" toege
voegd : 
Opziener I e klasse. 

In schaal 25 wordt aa.n de vermelding op
genomen onder ,,Rijlcsverzekeringsbank" toe
gevoegd: 

Adjunct-commies bij de controle op het 
rekenplichtig beheer. 

In scbaal 32 wordt na de vermelding opge
nomen onder ,,Rijlcsseruminricluing" ingevoegd: 

Visscherijimpectie . 
Hoofdambtenaar van administratie. 

In schaal 34 vervo.lt de rubriek ,, Vi.sscherij
inspectie". 
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In schaal 40 wordt na de vermelding opge• 
nomen onder ,,Rijkswaterstaat" ingevoegd : 

Zuiderzeewerken. 
Technisch ambtenaar. 

In schaal 40 wordt na de vermelding opge• 
nomen onder ,.Staatstoezicht op de mijnen en 
groeven" ingevoegd : 

Scheepvaartinspectie. 
Technisch scheepsbouwkundig ambtenaar. 

In schaal 45 wordt onmiddelliik na de ver• 
meldiug van de afdeeling ,,Marine'' opgenomen: 
Vlootpredikant. 
Vlootaalmoezenier. 

In schaal 45 wordt na de vermelding opge• 
nomen onder ,, V eeartsenijkundige hoogeschool' 
ingevoegd: 

Visscherijinspectie. 
Onderinspecteur le klasse. 

In schaal 45 wordt aan de vermelding opge. 
nomen onder ,.Rijksverzekeringsbank" toege• 

voegd: 
Hoofdcommies bij de controle op het rekenplich• 

tig beheer. 
In schaal 46 vervalt de afdeeling 

,,Landbouw, Nijverheid en Handel". 
In schaal 49 wordt onder ,,Scheepvaartin

spectie" opgenomEc>n : 
Onderinspecteur. 

In schaal 52 wordt na de vermelding opge• 
nomen onder ,, Verifi,catie van 's Rijks zee•in
strumenten te Leiden" ingevoegd : 

Rijkskustverlichting. 
Electro.techuisch ingenieur. 

In schaal 52 wordt onder ,,Registratie, do• 
meinen, hypotheken en kadaster" opgenomen : 
Ingenieur bij de Rijksdriehoeksmeting. 

In schaal 52 vervalt onder ,,Scheepvaartin• 
spectie": 
Scheepsbouwkundige. 

In schaal 55 vervallen de rubrieken,. Vissche. 
rijinspectie" en ,,Scheepvaartinspectie". 

In schaal 57 vervalt onder 
Departementenvan Algemeen Bestuur, Hooge 

Colleges van Staat en Kabinet der Koningin. 
Secretaris van den Raad van State. 

In schaal 57 wordt na de vermelding opge• 
nomen onder ,.Rijkszuivelinspectie" ingevoegd : 

,. V isscherijinspectie. 
Inspecteur. 

In schaal 57 wordt onder ,.Scheepvaartinspec
tie" opgenomen : 
Inspecteur. 

In schaal 62 wordt onmiddellijk na de ver• 
melding van de schaal opgenomen : 
,,Departementen van Algemeen Bestuur, Hooge 
Colleges van Staat en Kabinet der Koningin": 
Secretaris van den Raad van State. 

2°. In bijlage C vervalt onder het vaste 
bedrag van f 250 de onder dat bedrag voorko. 
mende vermelding van de secretarissen van 
de armenraden te Hoogezand c. a., Pnncenhage 
en Roermond. 

D. 
1 o. In bUlage A : 
In schaal 6 wordt na de vermelding opge

nomen onder ,.Koninklijk Kabinet van schilde• 
rijen" ingevoegd : 

Museum H. W. Mesdag. 
E;oo,fdassi~tent. 

In schaal 8 wordt onder ,,Koninklijk Penning
kai/inet" voor ,.Schrijver" gelezen: 
Bediende.schrijver. 

In schaal 10 wordt onder ,,Rijkswaterstaat" 
na de vermelding van ,.(sluiswachter te) St. 
Andries" opgenomen : 
Gorinchem (Algemeene Begraafplaats), 
en na de vermelding van ,,sluisknecht.telegra. 

fist te Engelen" : 
Scheepstimmerman-monteur bij de schipbrug 

te Vreeswiik. 
In schaal °13 wordt na de vermelding opge

nomen onder ,, Verzekeringsraden" ingevoegd ~ 
Hooge Raad van Arbeid. 

Klerk. 
In schaal 53 wordt na de vermelding opgeno. 

men onder ,,Koninklijke bibliotheek" ingevoegd: 
Museum G. M. Kam te Nijmegen. 

Directeur. 
Met wijziging in zooverre van het Koninklijk 

besluit van 16 December 1920 (Staatsblad n°. 
900) wordt de opneming in schaal 64 van het 
ambt van ,,Directeur van het Centraal Labo. 
ratorium ten behoeve van het Staatstoezicht 
op de VolkRgezondheid", gerekend te zijn in• 
gegaan 1 Januari 1920. 

20. In bijlage C wordt opgenomen_na de ver
melding onder het vaste bedrag van f 5000 : 

f 5200. 
Redacteur van het woordenboek der Neder-

landsche taal (ten hoogste f 5200). .. 
Ooze Ministers zijn, ieder voor zooveel ZlJn 

Departement van Algemeen Bestuur aangaat, 
belast met de uitvoering van dit besluit, dat 
in het Staatsblad zal worden geplaatst en waar. 
van a.fschrift zal warden gezonden aan de on• 
derscheidene Ministerieele Departementen, aan 
den Raad van State en aan de Algemeene 
Rekenkamer. 

Het Loo, den 23sten Mei 1921. 
WILHELMINA. 

De Menister van Binnenlandsche Zaken, 
tijdelijk Voorzitter van den Raad van Ministsrs, 

CH. RUYS DE BEERENBROUCK. 
(Uitgeg. 30 Mei 1921.) 

23 Mei 1921. BESLUIT, houdende bepaling 
dat de in Nederlandsch-Indii! afgenomen 
examens in de land• en volkenkunde van 
Nederlandsch•Indii! en in de inheemsche talen 
zoo mogelijk ook hier te lande worden af
genomen. S. 735. 

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

Kolonien van 18 Mei 19~1, 5• afdeeling n°. 19; 
Hebben goejgevonden en versiaan : . 

I. Met aanvulling in zoover van art1kel 1 
van Ons besluit van 13 Mei 1910 n°. 58 (Neder• 
landsch Staatsblad no. 135, Indisch Staatsblad 
no. 521) te bepalen, dat de in Nederlandsch
Indiii afgenomen examens in de land• en volken• 
kunde van Nederlandsch•Indiil, de Maleische, 
de J avaansche en andere in heemsche talen, 
wat deze laatste betreft voor zoover daartoe 
naar het oor,teel van Onzen Minister van Kolo
nien mogelijkheid bestaat, ook in Nederland 
·warden afgenomen naar dezelfde eischen als 
ier zake in Nederlandsch-Indie gelden en van 
dezelfde personen als daar tot dat examen 
worden toegelaten. 
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II. Dit besluit wordt geacbt op 1 Juni 1920 
in werking te zijn getreden 

Onze Minister van Kolonien is belast met de 
uitvoering van dit besluit, dat in bet Staatsblad 
zal worden geplaatst en waarvan afs~brift zal 
worden gezonden aan de Algemeene Reken
kamer. 

Bet Loo, den 28sten Mei 1921. 
WILHELMINA. 

De Minister van Kolonien, DE GR.A.A.FF. 

(Uitgeg. 3 Juni 1921.) 

28 Mei 1921. BESLUIT, boudende wijziging 
van bet Koninklijk besluit van 11 Februari 
1920 (Staatsblad n°. 65), tot aanwijzing 
van bewakingsgebieden, als bedoeld in 
artikel 1 der wet van 10 Januari 1920 
(Staatsblad n°. 11). S. 786. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracbt van Onze Ministers van 
Justitie, van Binnenlandscbe Zaken, van Finan
cien en van Oorlog, van den 22sten April UJ21, 
2de afdeeling A, n°. 874, en van 27 April 1921, 
nry. 6285, afdeeling Binnenlandscb Bestuur, en 
van 4 Mei 1921, n°. 158, afdeeling Personeel ; 
en van 17 Mei 1921, Ilde afdeeling, n°. 111 : 

Gezien artikel 1 der wet van 10 Januari 1920 
(Staatsblad n°. 11) en Ons besluit van 11 Fe
bruari 1920 (Staa tsblad n°. 65), gewijzigd bij 
Ons besluit van 22 Maart 1920 (Staatsblad 
no. 124); 

H ebben gocdgevonden en verstaan : 
Het bepaalde onder c van artikel 1 van Ons 

besluit van 11 Februari 1920 (Staatsblad n°. 65), 
tot aanwijzing van bewakingsgebieden, wordt 
gelezen als volgt : 

,,c. de gemeenten Delfzijl, A.ppingedam, 
Bierum, 't Zandt, Uithuizermeeden, Uithuizen, 
Harlingen, Helder, Velsen, Maasslui s, Vlaar
dingen, chiedam, Pernis, Dordrecht, Helle• 
voetsluis, Zierikzee, Doorn, 's-Gravenbage, 
Rotterdam, Kruiningen, Coevorden, Grams
bergen, Ameland, Oostdongeradeel, Amsterdam, 
Haarlemmermeer, Soest, Wieringen, de ge
meenten gelegen op Walcheren, alsmede den 
Vlietstroom." 

Ooze voornoemde Ministers zijn, ieder voor 
zooveel hem betreft, belast met de uitvoering 
van dit besluit, dat in bet Staatsblud zal worden 
geplaatst. 

Het Loo, den 28sten Mei 1921. 
WILHELM.INA. 

De Minister van Justitie, HEEMSKERK. 
De Minister vaii B innenlandsc/ie Zaken , 

CH. RUYS DE BEERENBROUCK. 

De Minister van Financien, DE VRIES . 

De Minister van Oorlog, W. F. POP. 

(Uifgeg. 2 Juni 1921.) 

23 Mei 1921. ARREST van den Hoogen Raad. 
Het bestuur van een Polder is bevoegd 

bij keur te ver bieden, gas bronnen te be b ben, 
waaruit water direct of indirect afloopt in 
de wateren binnen den Ringdijk s.elegen. 

Een zoodanig verbod verliest z1jn bin
dende kracht niet, indien het gebruik der 

gasbronnen daardoor feitelijk onmogelijk 
wordt, omdat dit verbod beperkt is tot 
zoodanige bronnen, waarvan bet gebruik 
gepaard gaat met de aangegeven gevolgen. 

Een dergelijke verbodsbepaling verliest 
baar recbtskracbt niet, wanneer de ver
gunning om een gasbron te bebben af
bankelijk wordt gesteld van de betaling 
van een bedrag in geld; dit beeft slechts 
ten gevolge, dat deze voorwaarde ingevolge 
art. 18 der Wet van 20 Juli 1895, S. 189, 
aan vernietiging blootstaat en dit dan nog 
enkel in bet $eval, dat bet stellen dier 
voorwaarde met gerechtvaardigd wordt 
door een financieel nadeel, dat bet water
sohap als gevolg van bet verleenen der 
vergunning lijdt. 

(B. W. art. 625, Wet 20 Juli 1895 S. 139 art. 1.) 

V oorzitter : 
Jhr. Mr. W. H. de Savornin Lohman. 

Raden: Mrs. H. Hesse, H. M. A. Savelberg, 
Jbr. P . L. van Meeuwen en B. Ort. 

A. R., requirant van cassatie tegen een vonnis 
van de Arr.-Rechtb. te Haarlem, van den 24 
Januari 1921, waarbij in booger beroep, een 
vonnis van bet Kantongerecht te Haar!emmer
meer van den 9 November 1920 is vernietigd, 
bij welk vonnis met vernietiging van een den 
22 Juni 1920 bij verstek gewezen vonnis van 
dat Kantongerecbt requirant wa.s ontslagen 
van alle recbtsvervolging, dit bij verstek ge
wezen vonnis waarbij requirant ter zake van : 
,,in den Haarlemmermeerpolder gasbronnen 
bebben, waaruit water direct afloopt in water 
binnen den Ringdijk gelegen", met toep. van 
art. 23a van de Keur van den Haarlemmermeer
polder en art. 23 Sr., was veroordeeld, bebalve 
ten aanzien van de daarbij opgelegde straf is 
bevestigd en met vernietiging van dit vonnis 
te dien aanzien req_uirant is veroordeeld tot 
een geldboete van een gulden, bij niet-beta.ling 
te vervangen door becbtenis van Mn dag, 
(gepleit door Mr. G. Parser, advocaat te Am
sterdam). 

Conclusie van den Advocaat-Generaal Mr. 
Besier. 

Art. 23a der Keur van den Haarlemmer
meerpolder verbiedt onde_r strafbedreiging en 
beboudens schriftelijke vergunning van Dijk
graaf en Hoogbeemraden wellen of gasbronnen 
te hebben, waaruit water direct of indirect 
afloopt in de wateren binnen den Ringdijk ge
legen. 

Bij bet bestreden vonnis is, met vernietiging 
van een door den Kantonrechter na verzet 
gewezen vonnis, bevestigd, bebalve voor wat 
de straf betreft, welke op f 1 boete of een dag 
hechtenis werd verminderd, bet door dien 
Kantonrecbter bij verstek gewezen en na ver
zet door hem vernietigde vonnis, waarbij was 
bewezen verklaard, dat de beklaagde in de 
gemee~te Haarlemmermeer op 25 Februari 
1920 lil den Haarlemmermeerpolder bij zijne 
woning, perceel Hoofdweg 107, gasbronnen 
heeft gehad. waaruit water direct, afloopt in 
een water binnen den Ringdijk van den Haar
lemmermeerpolder gelegen, en op dit feit de 
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zooeven genoemde verbods- en strafbepaling 
was toegepast. 

Bij pleidooi zijn drie middelen van cassatie 
aangevoerd. De eerste twee kunnen te zamen 
worden besproken. Zij luiden : 

I. ,,Schending, alt hans verkeerde toepassing 
van de artikelen 625 j 0 674 B. W., 191 van de 
Grondwet en van de artikelen 1, 3, 4, 5 en 18 
der Wet van 20 Juli 1895, S. 139 en van de 
artikelen 211, 212, 216, 2• alinea 221 Sv., door
dat de Rechtbank niet heeft onderzocht in 
hoeverre het feitelijk mogelijk is in den Haar
lemmermeerpolder gasbronnen op eenigerlei 
wijze normaal en naar hun bestemming te ge
bruiken, zonder dat het water afloopt in een 
water binnen den Ringdijk van den Haar
l emmermeerpolder gelegen, althans en in alien 
gevalle doordat uit het vonnis niet blijkt op 
welke gronden de Recht bank deze mogelijk
heid heeft aan$enomen, zoodat het vonnis t e 
<lien aanzien met met redenen is omkleed". 

II. ,,Schending, althans verkeerde t oe
passing van dezelfde artikelen, door requirants 
verweer, dat art. 23a van den K eur van den 
Haarlemmermeerpolder den eigendom van de 
gasbronnen niet alleen beperkt, doch geheel 
vernietigt, t e verwerpen, daar toch door gemeld 
art. 23a het eenige en normale gebruik van 
een gasbron naar deszelfs bestemming wordt 
verboden" . 

Deze middelen zijn gericht t e$en de over 
weging der Rechtbank, waarbiJ beklaagdes 
verweer, dat het aangehaalde art ikel der Keur 
den eigendom van de gasbronnen niet alleen 
beperkt, doch geheel vernietigt, en zij dus niet 
verbindt, is verworpen, omdat naar haar oor
deel de Keur slechts verbiedt het hebben van 
die gasbronnen, waarvan het water afloopt in 
een water van een polder en waarbij zij nog 
daarlaat de vraag, of een gasbron we! afzond•, r-
1 ijk object van eigendom kan zijn. 

De veroordeelde kan zich met dit oordeel der 
Rechtbank niet vereenigen, omdat het bedoelde 
artikel verbiedt wat z. i. het eenige en normale 
gebruik van een gasbron naar hare bestemming 
is, hetgeen met eigendomsvernietiging gelijk 
zou staan (2• middel), of voorzoover nog een 
normaal gebruik eener gasbron naa r hare be
stemming mogeljjk mocht zijn, welke door het 
artikel niet verboden wordt, de Rechtbank 
in elk geval in gebreke is gebleven, die moge
l ijkheid te onderzoeken en aan te toonen 
(l• middel) . 

Het komt mij vocir, dat het standpunt on
juist is, waarop de veroordeelde zich bjj het 
aanvoeren van beide middelen plaatst, dat nl. 
reeds dan de waterschapswetgever in strijd 
met de artikelen 625 en 674 B. W. den eigen
dom eener gasbron geheel zou vernietigen, 
wanneer hij door zijn verbodsbepaling haar 
normaal gebruik onmoaelijk maakt. Zoolang 
nog eenig gebrnik mogelijk b]jjft, is de eigen
dom niet opgeheven, doch slechts beperkt, 
zij het ook misschien zeer sterk beperkt, wan
neer alleen een abnormaal gebrnik mogelijk is. 
En dit is hier het geval, daar het uit den aard 
der zaak in het algemeen niet uitgesloten is, 
het water eener gasbron elders heen te leiden 
dan naar het water, dat binnen den Ringdijk 
gelegen is, al zullen hieraan in den regel mis
schien groote moeilij kheden verbonden zijn. 

Deze middelen kunnen dus niet tot cassatie 
leiden. 

Als derde middel is aangevoerd : 
,,Schending, althans verkeerde t oepassing van 

artt. 95, 96, 97 en volgende j0 art. 57 sub 17 
van het Algemeen Reglement van Bestuur 
voor de Waterschappen in Noord-Holland, 
vastgesteld bij Besluit van 27 J anuari 1904 
n°. 1 (Prov. blad van Noord-H olland 1904 
n°. 8) en van de artikelen 190, 2• lid en 191 
van de Grondwet, artikel 1, 3, 4, 5 en 18 der 
Wet van 20 Juli 1895, S. 139 en 216 Sv., omrlat 
de bepaling van art. ?.3a der K eur van den 
Haarlemmermeerpolder is een belastingbe
paling, welke in strijd met voormelde artikelen 
is tot stand gekomen". 

Blijkens de toelichting bij pleidooi zou de 
bepa ling van art. 23a der Keur een verkapte 
belastingbepaling zijn, omdat Dijkgraaf en 
H oogheemraden de ontheffing van het verbod 
afhankelij k stellen van bet betalen van zeker 
geldelijk bedrag en daarbij een onwettige be
lastingbepaling, omdat artikel 97 van het Al
gemeen Reglement alleen een omslag der be
noodigde gelden van alle gronden van het 
Waterschap naar de kadastrale maat kent en 
art. 57 onder 17 de vaststelling van het kohier 
van den omslag opdraagt aan de Vergadering 
van H oofdingelanden. 

Dit bet oog kan echter om verscbillende 
redenen niet opgaan. Vooreerst staat eenige 
voorwaarde, welke Dijkgraaf en Hoogheemraden 
aan de ontheffing zouden verbinden, feitelijk 
niet vast en is mij evenmin gehleken, dat zij 
in een verordening zou zijn vastgelegd, in 
welk geval de rechter daarvan ook zonder 
feitelijke vaststelling kennis zou dragen. Ge
steld echter al, dat de bedoelde voorwaarde 
vaststond, dan zou de onwettigheid daarvan 
niet de keur, doch de voorwaarde zelve treffen 
en zou het den belanghebbende vrijstaan de 
vernietiging daarvan te vragen langs den weg, 
aangewezen hij de artikelen 22 on 23 der Wet 
van 10 November 1900 (Stbl. 176). Einde
ljjk zou die voorwaarde geenszins rnet .. art~el 
97 van bet Algemeen Reglement m stnJd ZIJn, 
daar dit alleen een ornslag voorschrijft van de 
benoodigde gelden, dat is van die gelden, welke 
niet op anderc wijze - ik wijs b.v. op art. 15, 
3• lid der Wet van 20 Juli 1895 (Stbl. 139) -
gevonden worden . 

Ook het derde middel ongegrond bevindende, 
concludeer ik tot verwerping van het beroep. 

De H ooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Jhr. van Meeuwen ; 
Gelet op de middelen van cassatie. namens 

den requirant voorgesteld bij pleidooi: (zie 
concl. Adv.-Gen.); 

Gehoord, enz. ; 
0 ., dat bij het bestreden vonnis in overeen

stemming met het daarbij bevestigde vonnis 
ten laste van requirant is bewezen verklaard, 
dat hij in de gerneente Haarlemmermeer op 
25 Fehr. 1920 in den Haarlemmerrneerpolder 
bij zijn woning perceel Hoofdweg 107 gas
gasbronnen heeft geh~d, waaruit ~ate~. direct 
afliep in een water, bmnen den RmgdiJk van 
den H aarlernmermeerpolder gelegen ; 

dat dit feit is gequalificeerd en te dier zake 
straf is opgelegd, gelijk hierboven is ver
meld; 

0. , dat de eerste twee middelen berust en 
op de stelling, dat art. 23a van de K eur van 
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den Haarlemmermeerpolder het normaal ge
bruik volgens hunne bestemming van gas
bronnen onmogelijk maakt en dat <lit artikel 
dientengevolge verbindende kracht mist : 

0. te dien aanzien, dat bedoeld art. 23a 
bepaalt : 

,,Behoudens schriftelijke vergunning van 
Dijkgraaf en Heemraden is het verboden 
wellen of gasbronnen te hebben, waaruit water 
direct of indirect afloopt in de wateren, binnen 
den Ringd\ik gelegen ; 

Overtreding wordt gestraft met een boete 
van ten hoogste f 25 of hechtenis van ten 
hoogste zes dagen" ; 

dat deze bepaling klaarblijkelijk, gelijk 
trouwens ook volgt uit de geschiedenis van 
hare totstandkoming, ten doe! heeft de na
deelen voor den polder, voortspruitende uit 
het afloopen van het uit gasbronnen afkom
stig water in een water binnen den Ringdijk 
gelegen, tegen te gaan ; 

dat het Bestuur van dien polder, door ten 
einde <lit nadeel tegen te gaan het hebben van 
gasbronnen, waaruit op zoodanige wijze het 
water afloopt te verbieden, geheel blijft binnen 
den kring zijner bevoegdheid, daar toch uit 
den aard der zaak daartoe behoort de zorg 
voor de drooghouding van de in dien polder 
gelegen gronden en de regeling van den daar
mede verband houdenden waterafvoer ; 

dat een zoodanig verbod zijn bindende kracht 
n iet verliest, indien daardoor het gebruik der 
gasbronnen feitelijk onmogelijk wordt ; 

·aat immers het hebben van een gasbron 
in dien polder nog niet het recht geeft tegen 
den wil van het Bestuur van den polder het 
water uit die bron te laten afvloeien in de onder 
het · beheer van dat Bestuur staande water

'ieidingen ; 
dat derhalve de Rechtbank niet behoefde 

te onderzoeken of door deze bepaling het ge
bruik van de daarin aangegeven gasbronnen 
onmogelijk was gemaakt en of, gesteld dit 
ware het geval, hierdoor het genot van een 
voorwerp van eigendom dan we! een bepaald 
gebruik van den grond was onmogelijk ge
maakt, doch kon volstaan met het beroep van 
requirant op een beweerde vernietiging van 
zijn eigendomsrecht ter zijde te stellen op den 
in het, vonnis aangevoerden grond : 

,,dat de Keur verbiedt het hebben van die 
gasbronnen, waarvan het water afloopt in een 
water van den polder ;" 

waarmede de Rechtbank kenlijk bedoelde 
den nadruk te leggen op de omstandigheid, dat 
dit verbod beperkt is tot zoodanige bronnen. 
waarvan het gebruik gepaard gaat met de aan
gegeven gevolgen, welke gevolgen het water
schapsbestuur gelijk hierboven is betoogd, niet 
behoeft te gedoogen ; 

dat dus geen dier twee middelen tot cassatie 
kan leiden; 

0 . ten aanzien van het derde middel : 
dat ter toelichting van dit middel is aan

gevoerd, dat het verkrijgen van de in bedoeld 
artikel 23a vereischte vergunning afhankelijk 
wordt gesteld van de betaling van een bedrag 
in geld; 

dat echter noch uit het bestreden vonnis 
der Rechtbank, noch uit het daarbij beves
t igde vonnis van het Kantongerecht blijkt 
van het stellen van een dergelijke voorwaarde 

en dus dit middel feitelijken grondslag mist ; 
dat zelfs al ware dit niet het geval, door 

het stellen van een dergelijke voorwaarde 
t och nimmer de verbodsbepaling zelve rechts
kracht zou verliezen, doch dit slechts tenge
volge zou hebben, dat deze voorwaarde inge
volge art. 18 der Wet van 20 J uli 1895, S. 
n°. 139, aan vernietiging zou blootstaan en 
dit dan nog enkel in het geval, dat het stellen 
dier voorwaarden niet gerechtvaardigd wordt 
door een financieel nadeel, dat het waterschap 
als gevolg van het verleenen der vergunning 
ljjdt. 

Verwerpt het beroep. (N. J.) 

23 Mei 1921. ARREST van den Hoogen Raad. 
Onder ,,jagen" is te verstaan het aan

wenden van elke poging, om op een der 
wijzen onder de letters a- h van art. 15 
J agtwet vermeld, wild op te sporen, te 
bemachtigen of te dooden ; de wet stelt 
te dien aanzien geen verdere eischen, be
paaldelijk niet, dat de overtreder zijn ge
weer moet hebben gelost en wild moet 
hebben bemachtigd. 

Eene dagvaarding, behelzende dat de 
bekl. onder nader aangeduide omstandig
heden met een geladen schietgeweer in 
jagende houding zich in het veld heeft 
bevonden, doch niet, dat zulks geschiedde 
met het doel om te bemeesteren datgene, 
wat in de J agtwet als wild wordt aange
merkt, bevat geen strafbaar feit. 

(Jagtwet art. 15.) 

V oorzitter : 
Jhr. Mr. W. H. de Savornin Lohman. 

Raden: Mrs. H. M. A. Savelberg, J hr. 
Rh. Feith, Jhr. P. L. van Meeuwen en B. Ort. 

Officier van Justitie bij de Arr.-Rechtbank 
te Utrecht, requirant van cassatie tegen een 
vonnis van die Rechtbank van den 28 Februari 
1921, waarbij in hooger beroep, met vernieti
ging van een vonnis van den Kantonrechter 
te Amersfoort op 27 December 1920 in deze 
zaak gewezen 1_0 • R. van D. werd schuldig 
verklaard aan : ,,het bejagen van eens anders 
grond zonder voorzien te zijn van een schrifte
lijk bewijs vari vergunning, huur of pacht van 
den eigenaar of rechthebbende", en met toep. 
van de artt. 2 en 40 der ,,Jagtwet", 10 n°. 14 
en 11 der wet van 15 April 1886 (S. 64) 23 
Sr., veroordeeld tot eene geldboete van twintig 
gulden en eene vervangende hechtenis van 
twintig dagen, en 2°. ]\,[. v . d. B., werd ont
slagen van alle rechtsvervolging. 

Conclusie van den Advocaat-Generaal Mr. 
Tak. 

De Officier van Justitie te Utrecht is requi
rant van cassatie van een vonnis zijner Recht
bank van 28 Februari 1921, waarbij ten aanzien 
van beide gerequireerden is bewezen verklaard : 
,,dat zij op 26 November 1920 te Renswoude 
op een perceel grond, in eigendom en jachtrecht 
toebehoorende aan een antler dan aan hen, 
beklaagden, of een hunner, in het veld zich met 
geladen schietgeweer in jagende houding 
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hebben bevonden, zonder voorzien te zijn 
van een schriftelijk bewijs van vergunning, 
huur of pacht van den eigenaar of rechthebben
de", en waarvoor de eerste werd veroordeeld, 
wegens : ,,Het bejagen van een anders grond, 
zonder voorzien te zijn van een schriftelijk 
bewijs van vergunning, huur of pacht van den 
eigenaar ~f rechthebb~nde, ,,in eene geldboete 
van twmt1g gulden, b1J wanbetaling te vervan
gen door eene hechtenisstraf van twintig dagen, 
terwijl de andere werd ontslagen van rechts
vervolging, __ daar hij aannemelijk gemaakt 
had, dat hlJ _ onder bescherming eener hem 
verstrekte bmtengewone machtiging konijnen 
wilde schieten. 

op een perceel grond van Baron Taets van 
Amerongen - althans in eigendom en jachtrecht 
toebehoorende aan een antler dan aan hem, 
beklaagden of een hunner, in het veld zich met 

I een geladen schietgeweer in jagende houding 
' hebben bevonden, zonder voorzien te zijn van 

een schriftelijk bewijs van vergunning, huur 
of pacht, van den eigenaar of rechthebbende:; 

dat <lit feit ten aanzien van ieder der gereqm
reerden, met zjjne schuld daaraan bij het 
bestreden vonnis wettig en overtuigend be
wezen is verklaard, met <lien verstande, dat het 
perceel in eigendom toebehoorde aan een 
antler dan . aan hen, beklaagden, of een 
hunner; 

Waarom het Openbaar Ministerie zich ten 
aanzien der beslissing tegen den gerequireerde 
van Doorn van cassatie voorzien heeft, blijkt 
uit de ingediende M:emcirie niet, zoodat het 
beroep in zooverre niet -ontvankelijk moet 
worden verklaard. 

Door de uitspraak met betrekking tot den 
tweeden gerequireerde acht het art. 216 Sv. 
door verkeerde toepassing geschonden, terwijl 
het tevens meent, dat de Rechtbank de artt. 2, 
15 en 40 der Jachtwet ten onrechte niet heeft 
aangewend. 

In de toelichting der grief wordt betoogd, 
dat met een geweer in jagende houding een 
veld afloopen jagen is in den zin der Jachtwet, 
weshalve, waar <lit bewezen is, eene veroordee
ling had moeten zijn uitgesproken. 

Ik meen, dat de voorziening verworpen 
worden moet. 

Blijkens de tegenstelling tusschen het eerste 
en het tweede lid van art. 15 der Jachtwet 
~s jagen -~e uito~fening van een geoorloofd 
Jachtbedr1Jf op wild, zooals <lit in art. 17 is 
vermeld. . 

Nu mag men inderdaad gezegd worden te 1 
,,jagen", wanneer men zich in jagende houding 
met geladen schietgeweer in een veld bevindt 
en de rechter daaruit afleidt, dat des jagers 
doe! op het bemachtigen van ,, wild" gericht is. 

_Ech.ter kan ook het verkeeren in gelijke 
fe1tehJke omstandigheden straffeloosheid met 
zich brengen. 

Dit is het geval, wanneer de schutter - ik 
spreek met opzet niet van jager - van eene 
buitengewone machtiging volgens art. 26 
der Jachtwet voorzien is en hij krachtens 
die machtiging op schadelijk gedierte, waartoe 
konijnen behooren, uit is. 

Door eene dusdanige machtiging was de 
gerequireerde gedekt en waar de rechter 
aannam, dat hij werkelijk konijnen wilde 
schieten, moest hij worden ontslagen van alle 
rechtsvervolging. 

Ik concludeer mitsdien tot niet-ontvankelijk
verklaring van het beroep ten aanzien van den 
eersten gerequireerde en tot verwerping daarvan 
met betrekking tot den tweeden. 

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 cone!. Adv.-Gen.); 

Gehoord enz. ; 
0 ., dat aan de gerequireerden bij inleidende 

dagvaarding is telastegelegd : 
dat zij op 26 November 1920 ta Renswoude 

dat te dier zake de eerste gerequireerde, met 
qualificatie en strafoplegging als hiervoren 
vermeld, werd veroordeeld, en de tweede 
gerequireerde ontslagen van alle rechtsvervol
ging; 

0., wat betreft de ontvankelijkheid van het 
beroep in cassatie tegen het vonnis voorzoover 
<lit ten laste van den eersten gerequireerde is 
gewezen; 

dat het door den requirant bij de memorie 
aangevoerd middel uitsluitend is gericht tegen 
de uitspraak van de Rechtbank ten aanzien 
van den tweeden gerequireerde, zoodat de 
requirant, bij gebreke van eene memorie, 
houdende de middelen van cassatie tegen de 
uitgesproken veroordeeling met betrekking 
tot den eersten gerequireerde, ingevolge art. 359 
Sv., niet-ontvankelijk is in zijn beroep; 

0., voor zoover het beroep betreft het ten 
aanzien van den tweeden gerequireerde uitge
sproken ontslag van alle rechtsvervolging : 

dat de Rechtbank - na te hebben voorop-
gesteld, dat deze gerequireerde ter terechtzitting 
in appel er zich op heeft beroepen, dat hij zich 
bevond op door hem met C. Boers gehuurden 
grond en dat hij niet op wild joeg <loch op 
konijnen, zulks krachtens de door hem ver
toonde buitengewone machtiging - hare 
uitspraak heeft gegrond op de overweging, 
dat moet worden aangenomen, dat deze gere
quireerde krachtens een hem door den commis
saris der Koningin in de provincie Utrecht 
verleende buitengewone machtiging het recht 
had op het in de dagvaarding genoemd perceel 
konijnen te schieten en dat derhalve het feit, 
dat hij daar ter plaatse heeft geloopen met een 
geladen geweer in jagende houding, in <lit 
geval niet kan worden aangemerkt als jagen 
in den zin der jachtwet, en ook niet uit anderen 
hoofde strafbaar is ; 

dat het hiertegen gericht middel, blijkens 
de toelichting, steunt op de grief, dat ten 
onrechte het bewezen feit niet als jagen is 
aangemerkt, vermits daaronder toch moet 
worden begrepen het met een geweer in jagende 
houding het veld afloopen, zonder dat daartoe 
gevorderd wordt , dat tevens een schot gelost, 
of wild bemachtigd wordt, terwijl in casu 
vaststond, dat op den in de dagvaarding 
vermelden grond wild pleegt voor te komen ; 

0. daaromtrent: 
dat in de ,,Jagtwet", blijkens .art. 15, onder 

jagen is te verstaan, het aanwenden van elke 
poging om op een der wijzen onder de letters 
a-h vermeld, wild op te sporen, te bemachtigen 
of te dooden, en de wet te dien aanzien geen 
verdere eischen stelt, bepaaldelijk niet, dat d 
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overtreder zijn geweer moet hebben gelost en 
wild moet hebben bemachtigd; 

dat hieruit evenwel niet volgt, dat het middel 
gegrond is en de tweede gerequireerde ten on
rechte zou zijn ontslagen van alle rechtsver
volging; 

dat toch aan <lien gerequireerde niets anders 
is telastegelegd dan dat hij onder de nader 
aangeduide omstandigheden met een geladen 
schietgeweer in jagende houding in het veld 
zich heeft bevonden, niet, dat zulks geschiedde 
met het doel om te bemeesteren, datgene wa.t 
in de ,,Jagtwet" als wild wordt aangemerkt; 

dat de Rechtbank op deze dagvaarding -
daargelaten de juistheid der door haar aange
voerde gronden - terecht <lien gerequireerde 
heeft ontslagen van alle rechtsvervolgin~, 
daar het feit zooals het in de dagvaarding 1s 
omschreven bij geen enkele bepaling der ,,Jagt
wet" noch elders wordt strafbaar gesteld, en 
derhalve het middel is ongegrond ; 

Verklaart den requirant niet-ontvankelijk 
in zijn beroep, voor zoover dit is gericht tegen 
de ten laste van den eersten gerequireerde 
gegeven uitspraak ; 

Verwerpt overigens het beroep. (N. J.) 

23 Mei 1921. ARREST van den Hoogen Raad. 
Eene gemeenteverordening, welke op 

bepaalde wegen "motorrijtuigen weert, die 
met meer dan een zeker aantal kilogram
men op de meest bezwaarde as drukken, 
stelt een gewicht vast in verband met 
de samenstelling in inrichting van het 
rijtuig, zooals in art. 8 der Motor- en 
Rijwielwet is bedoeld. 

(Motor- en Rijwielwet art. 8.) 

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

Raden : Mrs. H. Hesse, H. M. A. Savelberg, 
Jhr. P . L. van Meeuwen en B. Ort. 

J. J. G. Z., requirant van cassatie tegen een 
te zijnen laste gewezen vonnis van de Arron
dissements-Rechtbank te Utrecht van den 
veertienden Februari 1921, (N. J . 1921, biz. 
334. Red.), waarbij in hooger beroep is ver
nietigd het vonnis van den Kantonrechter te 
Utrecht van 10 December 1920, en de requi
rant, onder vrijspraak van een dee! der telaste
legging is schuldig verklaart aan: ,,te Utrecht 
rijden met een motorrijtuig op meer dan twee 
wielen, waarvan de belasting der meest be
zwaarde as te boven gaat het gewicht van 
1900 kilogram op een weg in het gedeelte der 
gemeente binnen het buitenboord der Sipgel
gracht", en met toepassing van de a.rtikelen 
41 en 67 der Rijverordening der gemeente 
Utrecht den !Oden December 1918 door den 
Raad dier gemeente vastgesteld en gewijzigd 
bij raadsbesluit van 20 December 1919, bene
vens van artikel 23 van het Wetboek van Straf
recht, veroordeeld tot eene geldboete van 
tjjftien gulden en vijftien dagen vervangende 
hechtenis (Gepleit door Mr. S. Lievendag, · 
advocaat te 's-Gravenhage) ; 

Conclusie van den Advoca.at-Generaal Mr. 
·Tak: 

Naar aa.nleiding van artikel 8 der Motor-

en Rijwielwet, hetwelk den gemeentebesturen 
veroorlooft, in het belang hunner instandhou
ding en bruikbaarheid, wegel). binnen bebouwde 
kommen voor motorrijtuigen op meer dan 
twee wielen gesloten te verklaren, wanneer 
die rijtuigen een gewicht te boven gaan afhan
gend van hunne samenstelling en inrichting, 
heeft de Raad der Gemeente Utrecht op 10 
December 1918 een voorschrift in he.t leven 
geroepen van den navolgenden inhoud : 

,,Zijn gesloten : c. voor motor-rijtuigen op 
meer dan twee ,vielen, waarvan de be1a.sting 
de meest bezwaarde as te boven gaat het 
gewicht van 1900 K.G. : alle wegen in het 
gedeelte der gemeente binnen het buitenboord 
der Singelgracht." 

Wegens overtreding hiervan, strafbaar ge
steld in artikel 67 met hechtenis van ten hoog
ste zes dagen of geldboete van ten hoogste 
vijf en twintig gulden, werd requirant bij vonnis 
d r Arr.-Rechtbank te Utrecht van 14 Febru
ari 1921, met vernietiging eener beslissing van 
den Kantonrechter aldaar van 10 December 
bevorens, schuldig verklaard aan : 

,,Te Utrecht rijden met een motorrijtuig op 
meer dan twee wielen, waarvan de belasting 
der meest bezwaarde as te boven gaat het 
gewicht van 1900 K.G. op een weg in het ge
deelte der gemeente binnen het buitenboord 
der Singelgracht", en deswege veroordeeld in 
eene geldboete van vijftien gulden, bij wanbe
taling te vervangen door eene hechtenisstraf 
van vijftien dagen. 

Thans is bij pleidooi tegen de te zij nen laste 
gewezen uitspraak als cassatiemiddel aange
voerd : ,,Schending, althans verkeerde toe
passing van artikel 8 sub b der Motor- en 
Rijwielwet, doordat de Rechtbank verzuimd 
heeft de onverbindbaarheid en nietigheid van 
artikel 41 sub c der Rijverordening van 
de gemeente Utrecht, vastgesteld bij Raa.ds
besluit van 10 December 1918, uit te spreken 
en den requirant van cassatie van alle rechts
vervolging te ontslaan." 

Bij de toelichtmg is betoogd, dat artikel 41 
der Utrechtsche verordening om twee redenen 
strijden zou met artikel 8 der Motor- en Rij 
wi ,!wet. In de eerste pla.ats had een maximum
gewicht moeten worden voorgeschreven en 
vervolgens zou het gewicht, waarvan zij spreekt, 
geen verband houden met de samenstelling 
en inrichting der motorrijtuigen, daar blijkens 
de geschiedenis ,,samenstelling en inricht ing" 
zouden doelen op ,,radstand, rubberbanden of 
stalen wielbanden, breedte der velgen, enz." 

Ik houd de grief voor ongegrond. Artikel 
8 der Motor- en Rijwielwet schrijft geen maxi
mumgewicht voor motorrijtuigen voor en het 
kon dit ook niet. Reeds de ratio ervan moet 
zich hiertegen verzetten want, wanneer twee 
auto's dezelfde zwaarte hebben, kan de een 
veel dieper sporen dan de antler. De bedoe.
ling der bepaling nu is de instandhouding en 
bruikbaarheid der wegen te bevorderen en het 
behoeft nauwelijks betoog, dat dit het best 
geschieden kan door den druk in aanmerking 
te nemen, welken de motorrijtuigen daarop 
uitoefenen, waarbij erop dient gelet, dat die 
druk bedenkelijker en gevaarlijker wordt, 
naarmate hij op een bepaald punt geconcen
treerd wordt. 

Met inachtneming hiervan heeft de wetgever 
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gewild, dat de gemeentebesturen in hunne 
verordeningen met de samenstelling en inrich
ting der motorrijtuigen zullen rekenen in dier 
voege, dat beiden beslissend moeten zijn voor 
de vraag, of zij naar hun gewicht toegelaten 
zullen worden. 

Met de woorden is deze opvatting in over
eenstemming, daar ik die zoo lees, dat bevolen 
worden ·mag, dat motorrrijtuigen van aange
nomen constructie in verband daarmede worden 
gezegd eene zoodanige zwaarte te hebben, dat 
zij nadeelig kunnen zijn voor de instandhouding 
en bruikbaarheid der wegen. 

Kort saamgevat behoort dus de maximum
wegbelasting te wisselen naar mate van de 
technische inrichting der auto's en hun daar
mede samenhangend gewicht. 

Enke! zoo is het te verklaren, dat de wetgever 
niet spreekt van ,,het gewicht", maar van 
,,een gewicht", daar hij <lit niet wenschte 
vastgelegd te zien, <loch wilde laten varieeren 
naar den onder- en bovenbouw der motorrij 
tuigen. 

Het lijkt mij derhalve, dat de Utrechtsche 
Raad de juiste formule gevonden heeft voor 
de toepassing van artikel 8 der Motor- en R~j
wielwet, waarbij nog dit komt, dat hij niet 
verzuimd heeft een gewicht te noemen, door
dien hij in Kilogrammen den hoogsten druk 
aangeeft, die op een bepaald onderdeel van 
een motorrijtuig mag worden uitgeoefend. 
Daarin ligt het maximum-gewicht besl0ten, 
al be~igt hij niet preciPs <lit woord. 

0ok het tweede argument schijnt mij onjuist. 
Immers al mag men blijkens de geschiedeni8 
voor de begripp"n ,,samen~telling en inrich
ting" cok mede denken aan radstand, rubber
of stalen wielbanden en aan breedte der velgen, 
zoo is het toch buiten twijfe!, dat een druk, uit
geoefend op een bepaald onderdeel van een 
motorrijtuig, oorzakelijk moet worden ge
zocht in de constructie of den bouw daar
van. 

Dr concludeer mitsdien tot 'Verwerping van 
het beroep. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Sa-velberg; 
Gelet op het middel van cassatie, namens 

den requirant voorgesteld bij pleidooi, luidende: 
Zie Conclusie Adv.-Generaal; 

Gehoord, enz. ; 
0., dat bij het bestreden vonnis met quali

ficatie en strafoplegging als voormeld wettig 
en overtuigend bewezen is verklaard, met 
requirants schuld daaraan, dat hij op 3 Novem
ver 1920 des namiddags omstreeks te een ure te 
Utrecht als bestuurder vane en vierwielig motor
rijtuig heeft gereden op den openbaren rijweg, 
Zadelstraat, zijnde binnen het buitenboord der 
Singelgrachten, van welk motorrijtuig de belas
t ing der meest bezwaarde as 1900 kilogram te 
boven ging; 

0., dat artikel 41 der toegepaste Rijverorde
ning, voorzoover hier van belang, luidt : 

,,1 °. zijn gesloten : 
c. voor motorrijtuigen op meer dan twee 

wielen, waarvan de belasting der meest be
zwaarde as te boven gaat het gewicht van 
1900 Kilogram : 

alle wegen in het gedeelte der gemeente 

binnen het buitenboord der Singelgrachten", 
t envijl het sub 2°. een verbod inhoudt om 

over die wegen met zulk een motorrijtuig te 
rijden en bij artikel 67 straf tegen de overtre
ding van dit artikel is bedreigd ; 

0., dat het mi 'de! van cassatie hierop 
berust, dat, zulks in strijd met hetgeen door 
de Rechtbank dienaangaande is beslist, de 
voormelde bepalingen der verordening verbin
dende kracht zouden missen, omdatde Gemeen
t eraad van Utrecht aan artikel 8 der Motor
en Rijwielwet slechts de bevoegdheid ontleent 
om een maximum gewicht voor het motorrij
tuig zelf vast te stellen en bovendien omdat 
geen onderscheid in toelaatbaar gewicht wordt 
gemaakt in verband met ,,samenstelling en 
mrichting" van het motorrijtuig, welke woor
den blijkens de geschiedenis der wet doelen 
op verschil in radstand-rubberbanden of stalen 
wielbanden, breedte der velgen, enz. ; · 

0 . daaromtrent : 
dat de woorden ,,in verband met de samen

stelling en inrichting" in artikel 3 der Motor
en Rijwielwet zijn aangebracht naar aanleiding 
van een amendement, voor~esteld door de 
Commissie van Rapporteurs, die tot toelichting 
daarvan erop wees, dat anders het gewicht 
het eenig criterium zou zijn, waarop de Minister
zou mogen letten en dat het niet twijfelachtig 
was, dat het een groot verschil maakt, hoe dat 
gewicht op den weg drukt, bijvoorbeeld: door 
het aantal wielen en de soort van wielen : in 
een woord : de inrichting van het rijtuig waar
door dat ge,vicht op den weg wordt overgebracht. 
zou van grooten invloed zijn op de instand
houding en de duurzaamheid van den weg; 

dat de Regeering dit amendement een ver
betering achtte, het ovemam, en tevens ook 
de artikelen 4 en 8 der wet met voormelde 
woorden aanvulde ; 

0 ., dat uit deze geschiedenis der totstand
koming van artikel 8 der wet blijkt, dat met 
het gewicht waarmede de Gemeenteraad inge
volge het bepaalde in het eerste lid onder b, 
van dat artilrnl heeft rekening te houden, niet 
is bedoeld het gewicht van het motorrijtuig 
op zich zelf, doch het gewicht daarvan gelet 
op de ,vijze, waarop het op een weg drukt, . 
terwijl anderdeels, waar het van de wijze van 
constructie van motorrijtuigen van eenzelfde 
gewicht afhangt, hoe dat gewicht over de ver
schillende assen wordt verdeeld, de gewraakte 
bepaling der Verordening, door niet motorrij
tuigen, die op zichzelf een zeker gewicht over
treffen, te weren, doch de zoodanige, die met 
meer dan 1900 kilogrammen op de meest be
zwaarde as drukken, we! degelijk een gewicht 
vaststelt in verband met de samenstelling of
inrichting als in artikel 8 bedoeld ; 

0., voor wat betreft requirants bestrijding . 
van de juistheid van dit laatste op grond, dat 
uit de geschiedenis der wet zou blijken, dat de 
woorden ,,samenstelling en inrichting" zouden 
doelen op verschil in radstand, rubberbanden 
of stalen wielbanden, breedte der velgen enz., 
dat den requirant moet worden toegegeven, 
dat de R egeering bij de overneming van het 
hiervoren bedoeld amendement heeft t e kennen 
gegeven, dat tengevolge daarvan bedoelde 
factoren van belang zijn voor de bepaling van 
het toelaatbaar gewicht, doch dat uit de ge
schiedenis der wet in het geheel niet blijkt, dat, 
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de R egeering of de wetgever die factoren als 
de eenige wilden hebben aangemerkt, daar de 
R egeering daarop slechts als voorbeelden heeft 
gewezen; 

0., dat derhalve het middel is ongegrond; 
Verwerpt het beroep. (N. J.) 

24 Mei 1921. BESLUIT t ot wijziging van het· 
K oninklijk besluit van 13 Maart 1919 
(Staatsblad n°. 107), tot uitvoering van 
artikel 243 der Invaliditeitswet. S. 737. 

WIJ WILHELMINA, ENZ . 

Op de voordracht van Onzen l'lfinister van 
Arbeid, van 19 Mei 1921, n°. 2088, afdeeling 
Arbeidcrsverzekering ; 

Gezien artikel 243 der Invaliditeitswet ; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

met wijziging van Ons besluit van 13 Maart 
1919 (Staatsblad n°. 107) : 

I. het model der rentekaa rt vast t e stellen 
overeenkomstig de bij dit besluit gevoegde 
formulieren A en B ; 

II. het model van een los inlegvel t en 
gebruikc bij de rentekaart, ingcricht volgens 
model A, vast te st ellen overeenkomstig het 
bij dit besluit gevoegde formnlier C ; 

III. t e bepalen, dat het model der rente
kaart, vastgesteld bij Ons besluit van 13 Maart 
1919 (Staatsblad n°. 107), geldig blijft t ot een 
nader door Onzen Minister van Arbeid vast 
te stellen tijdstip, en dat tot dat tijdstip de 
losse inlegvellen voornoemd ook bij het gebruik 
van die rentekaart beschikbaar gesteld zullen 
worden . 

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

Het Loo, den 24sten Mei 1921. . 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, AALBERSE. 
(Uitgeg. 9 Juni 1921.) 
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INVA LI DITEIT SWET. 

RE N T EK A A R T . 
Rentenummer 
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Geldig tot ... .. ............... .... . ... . 
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Deze kaart met renteboekje v66r of 
op dien datum op te zenden aan 
bovengenoemden Raad van Arbeid. 
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Beroep van den verzekerde op den datum van 
inlevering der kaart. (Zie achterzijde van 
de rentekaart.) 

Geslacht van den verzekerde : 
aan te duiden door : M (mannelijk). - V 
(vrouwelijk). 
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Art. 232, 1e lid. 
Op de rentekaart en op de daarop geplakte zegels 

mogen woorden noch teekens gesteld worden, voor 
zoover dit niet bij of krachtens deze wet voor• 
geschreven of toegelaten is. 

Het dagteekenen der zegels is toegelat en ook in de 
gevallen, waarin het niet voorgeschreven is. 

K. B. 30-7-'20 Stbl. n°. 627, art. 2. 
1. In het vakje der rentekaart, bestemd voor het in• 

plakken van het zegel, dat ingeplakt hadmoetenzijn, 
mdien de verplichting tot premiebetaling over d(' be. 
trokken kalenderweek niet was opgeheven, wordt de 
reden, waarom geen zegel geplakt wordt, aangegeven 
door het stellen van het woord ,,ziek", ,,werkloos", 
of ,,werkstaking". 

2. In het geval, in de tweede zinsnede van artikel 196 
der Invaliditeitswet bedoeld, wordt de reden aange• 
geven door het stcllen van de woorden,,niet gewerkt" . 

3. De aanduidingen, in het eerste en het tweede lid be• 
doeld, moet en door den a rbeider geparafeerd worden. 

Art. 196, 2e zinsnede luidt: --!-"..'.li~lF•d~:½a:'- S ;_;;;;.1E,:_ 
De vrouw, die eene huishouding t e verzorgenheeft , 

is tot premiebetaling niet verplicht over eene week 
waarin zij, door welke oorzaa k ook, niet heeft ge• 
werkt tegen loon of als ondernemer. 

Art. 381. 
Met hechtenis van ten hoogste een maand of geltl'.

boet e van ten hoogste honderd gulden wordt gestraft 
hij , die op een rentezegel eene onjuiste dagteekening 
stelt of die de door hem op een rentezcgel gestelde 
dagteekening verandert. 

De strafbaarheid vervalt, indien aannemelijk is, dat 
het st ellen van de onjuiste dagteekeping het gevolg 
was van een vergissing of dat het veranderen van de 
dagteekeninggcschieddetotherstel van een vergissing. 

Art. 394. 
H ij , die de renteka.art van een arbeider, die niet 

ontheven is van de verplichting om premie t e beta len , 
anders dan krachtens wettelij k voorschrift t egendiens 
uitgedrukten wil onder zich behoudt, of zonder diens 
t oestemming aan een derde afgeeft, wordt gestraft 
met hechtenis van t en hoogste twee maanden 
of geldboete van t en hoogste vijftig gulden . 

Beroep van den verzekerde. (Zie voorzijde van de 
rentekaart. ) 

Het beroep van den verzekerde zoo nauwkeurig 
mogelij kin te vullen en bepaaldehjk t e vermeldenhet 
vak, waarin de verzekerde werkzaam is , b.v. : ket el• 
maker, machinist, bankwerker, stoker, sigarensorteer• 
der, grondwerker, landbouwarbeider, sjouwer in een 
machinefabriek enz. 

Behoort bij Koninklijk besluit van 24 Mei 1921 
Staatsblad n °: 73 7.) 

Mij bekend, 
De Minister van Arbeid, AALBERSE. 

1921. 
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1921 

Model B. 
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Art. 232, 1 ° lid. 
Op do rentekaart en op de daarop geplakte zegels 

mogen woorderi noch teekens gest eld worden, voor 
zoover dit niet bij of krachtens deze wet voorge
schreven of toegela ten is. 

K. B. 30-7-'20, Stbl. n°. 627, art. 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 kalenderweek niet was opgeheven, 
wordt de reden, waarom geen zegel geplakt wordt, 
aangegeven door het stellen van het woord ,,ziek", 
,,werkloos", of ,,werkstaking". 

2. In het geval,in de tweedezinsnede vanartikel 196der 
Invaliditeitswet bedoeld, wordt de reden aangegcven 
door het stellen van de woorden ,,niet gewerkt". 

3. De aanduidingen, in het eerste en het tweede lid be
doeld, moeten door den arbeider geparafeerd worden. 

Art. 196. 2e zinsnede luidt: 
De vrouw, die eene huishouding t e verzorgen heeft, 

is tot premiebeta.Jing niet verplicht over eene week 
waarin zij, door welke oorzaak ook, niet heeft ge
werkt t egen loon of als ondernemer. 

Art. 381. 
Met liechtenis van t en hoogste een maand of geld

boate van t en hoogste honderd gulden wordt gestraft 
hij, die op een rentezegel een onjuiste dagteekening 
stelt of die de door hem op een rentezegel gestelde 
dagteekening verandert. 

De strafbaarheid vervalt, indien aannemelijk is, 
da t het st ellen van de onjuiste dagteekening het ge
volg was van een vergissing of dat het veranderen 
van de dagteekening geschiedde t ot herstel van 
een vergissing. 

!\rt. 394. 
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Rentenummer 
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nr ... 

59 60 

64 65 

69 70 

74- ) 75 

79 80 
-Hlj-;-a.1e de ren tekaart van een arbeider, die niet 

ontheven is van de verplicht ing om premie t e betalen, 
anders dan krachtens wet telijk voorschrift t egen 
<liens uit gedrukten wil onder zich behoudt, of zonder 
diens t oestemming aan een derde afgeeft, wordt ge
straft met hechtenis van ten hoogste twee maanden 
of geldboet e van t en hoogste vijftig gulden. 

t-- -- ------+-------,.-----'----- --l 

'eroep van den verzekerde. (Zie voorzijde van de 
rentekaart .) 

H et beroep van den verzekerde zoo nauwkeurig 
mogelijk in t e vullen en bepaa ldelijk t e vermeldenhet 
vak, waarin de verzekerde werkzaam is, b.v. : ketel
makcr, machin ist, bankwerker, stoker, sigarensor
teerder, grondwerker, landbouwarbeider, sjouwer in 
een machinefabriek, enz. 

Behoort bij K oninklijk besluit van 24 Mei 1921 
taatsblad n°. 737). 

Mij bekend, 
De Minister van Arbeid, AALBERSE. 
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Behoort bij Koninklij k besluit van 24 Mei 1921 (Staatsblad n°. 737. Mij bekenG 
De M ni~ter van Arbeid, A .&LBERS E . 
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2 4 Mei 1921. BESLUIT, houdende w1Jz1gmg 
van het Besluit op de Indische Bestuurs
opleiding. S. 738. 

W1J WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Kolonien van den 25 April 1921, 9de afdeeling, 
Onderafdeeling A, n°. 10 ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
.10 Mei 1921, n°. 18) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 19 Mei 1921, 9de Af
deeling, Onderafdeeling A, n°. 64; 

Art. I Artikel 42 van het ,,Besluit op de 
Indische Bestuursopleiding" (Neilerland.'!ch 
Staatsblad 1907, n°. 71), (Indisch Sta.atsblad 
1907, n°. 230) wordt gewijzigd als volgt: 

a. Het 3de lid wordt gelezen : 
Zij genieten eene t oelage naar reden van 

f 1500 (een duizend vijfhonderd gulden) 's jaars 
van 1 September tot en met de maand vol
gende op die, waarin de studie aan de Be
stuursacademie geeindi$d, of tot en met de 
maand, waarin de studie afgebroken is. 

b. Een 4de lid wordt toegevoegd, luidende : 
4. Bovendien genieten zij eene tegemoet

koming in de kosten voor uitrusting, welke 
als volgt wordt berekend : . 

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

Binnenlandsche Zaken van 20 Mei 1921, 
n°. 4209, afdeeling Armwezen; 

Gelet op de wet van 27 April 1884 (Staatsblad 
n°. 96), laatstelijk gewijzigd b~j de wet van 
27 November 1919 (Staatsblad n°. 784); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepelen: 

Eenig artikel. 
Aan he.t eerste lid van artikel 2 van Ons be

sluit van 25 Juli 1908 (Staatsblad n°. 274), 
gelijk dat luidt ingevolge Ons besluit van 23 
Juni 1917 (Staatsblad n°. 474) wordt, aan het 
slot, de volgende zinsnede toegevoegd : 

,,Bovendien mosen in het gesticht gedurende 
het tijdvak, eindigende 1 Juli 1931, nog 45 
mannen en 53 vrouwen verpleegd worden". 

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

Het Loo, den 25sten Mei 1921. 
WILHELMINA. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
CH. RUYS DE BEERENBR0UCK. 

(Uitgeg. 10 Juni 1921. ) 
a. Als de betrokkene op het tijdstip der aan

wijzing voor de onderwerpelijke studie in 
Nederlandsch-Indie vertoeft, dan we] Neder- 25 Mei 1921. BESLUIT tot wijziging van het 
landsch-lndie minder dan zes maanden v66r 

I 
Koninkliik Beslmt van 15 November 1913 

dat tijdstip heeft verlaten: (Staatsblad n°. 409), waarbij aan de Ver-
1 °. f 1000 voor het hoofd des gezins ; eeniging van de Broeders van Lief de te 
2°. f 500 voor de echtgenoote; Venray, vergunning is verleend op een 
3°. f 300 voor elk kind, dat op den dag van terrein in de gemeente Noordwijkerlwut 

aankomst in Nederland van het stoomschip, een gesticht voor krankzinnigen op te 
waarmede de betrokken ambtenaar de reis richten. S. 740. 
heeft gemaakt, dan we! op het oogenblik der WIJ WILHELMINA, ENZ. 
aanwijzing den leeftijd van twaalf jaar heeft Op de voordracht van Onzen Minister van 
bereikt; Binnenlandsche Zaken van 20 Mei 1921, n°. 

4°. f 200 voor elk kind, dat op het onder 3°. I 4227. afdeeling Armwezen; 
vermeld tijdstip den .leeftijd van twaalf jaar Gelet op de wet van 27 April 1884 (Staats-
nog niet heeft bereikt; blad n°. 96), laatstelijk gewijzigd bij de wet van 

b. Als de betrokkene op bet tijdstip der aan- 2i November 1919 (Staatsblad n°. 784) ; 
wijzing sedert zes maanden of langer buiten Hebben goedgevonden en verstaan: 
Nederlandsch-Indie vertoeft, de helft van de te bepalen: 
onder a vermelde bedragen. Eenig artikel. 

Art. II. Ons besluit van 19 September 1919, Het eerste lid van artikel 2 van Ons besluit 
n°. 41, wordt ingetrokken. van 15 ovember 1913 (Sta.atsblad n°. 409) 

Art. III. Dit besluit werkt - terug t ot 1 wordt gelezen als volgt : 
Januari 1921. ,,In het gesticht, bestaande rut 8 pavil-

Onze Minister van Kolonien is belast met joenen en de noodige dienstgebouwen, mogen 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het niet meer dan 532 krankzinnigen, uitsluitend 
Sta.atsblad zal worden geplaatst en waarvan mannen, verpleegd worden. Bovendien mogen 
afschrift zal worden gezonden aan de Alge- in bet gesticht gedurende het tijdvak, eindigende 
meene Rekenkamer. 1 Juli 1931, nog 48 mannen verpleegd worden." 

Het Loo, den 24sten Mei 1921. Onze Minister van Binnenlandscbe Zaken is 
WILHELMINA. belast met de uitvoering van dit besluit, dat 

in het Staatsblad zal worden geplaatst. 
De Minister van Kolonien, DE GRAAFF. 

(Uitgeg. 7 Juni 1921.) 

25 Mei 1921. BESLUIT tot nadere wijziging 
van het Koninklijk Besluit van 25 Juli 
1908 (Staatsblad n°. 274), waarbij aan de 
Vereeniging tot Christelijke verzorging 
van krankzinnigen in Zeeland, gevestigd 
te Middelburg, vergunning is verleend op 
een terrein in de gemeenten Bergen op I 
Zoom en Halsteren een gesticht voor krank
zinnigen op te richten. S. 739. 

Het Loo, den 25sten Mei 1021. 
WILHELMINA. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
CH. RUYS DE BEERENBR0UCK. 

(Uitgeg. 16 Juni 1921.) 

25 Mei 1921. MISSIVE van den Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 
aan de Gedeputeerde Staten der Provincien 
betreffende toepassing van art. 19, tweede 
lid, lager onderwijswet 1921. 

Het is mij gebleken, dat verscbil van op-
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vatting bestaat nopens de vraag, hoe artikel 26 
19, tweede lid, der Lager Onderwijswet 1920 
behoort te worden toegepast in de gevallen, 
waarinj bij het in werking t reden dezer wet 
geen lagere school in de gemeente bestond, 
en in de gevallen, waarin ophefling van de 
eenige in eene gemeente bestaande openbare 
lagere school aan de or de is. 

.Mei 1921. BESLUIT tot wijziging van het 
Koninklijk besluit van 3 December 1894 
(Staatsblad n°. 175) betreffende aanvrage 
van post zegels enz. door de depothouders 
en de aan dezen toe te kennen kor ting. 
s. 741. 

Ter bevordering van eenheid van handelen 
komt het mij daarom wenschelijk voor, het 
volgende als mij ne meening ter kennis van 
Uw college t e brengen, met verzoek daar van 
aan de besturen der gemeenten in Uwe pro
vincie mededeeling te doen. 

Niet juist ism. i. de opvatting, ditt, wanneer 
bij _..,_het in werking treden der nieuwe wet in I 
eene gemeente ~een openbare lagere school 
bestond, de afw1j king van den in het eerste I 
lid van art. 19 gestelden regel geacht mag , 
worden stilzwijgend voor vijf jaren te zijn toe
gelaten. Het tweede lid van dit ai-tikel eischt 
eene bepaalde beslissing van de Koningin, 
waarbij tot t oelating van de afwijking, op ad
vies van den Onderwijsraad, besloten wordt. 

Eene overgangsbepaling, waarbij eene uit
zondering wordt gemaakt voor de gemeenten, 
waar op 1 J anauri 1921 geen openbare school 
gevestigd was, komt in de wet niet voor. Ook 
de besturen van die gemeenten zullen dus -
zoo zij bestendiging van den bestaanden toe
stand wenschen - een verzoek om bovenbe
doelde afwijking tot de Koningin behooren te 
richten. Dit verzoek zal moeten worden ge
daan ook in die gevallen, waarin de gemeente 
met eene of meer andere gemeenten eene gemeen
schappelijke school in stand houdt, welke niet 
op haar grondgebied is gelegen. Spoedige 
inzending van deze verzoekschriften is wen
schelijk. 

W1J WILHELMINA, ENZ. 
Overwegende, dat het wenschelijk is om 

enkele wijzigingen aan te brengen in het Konin.k
lijk besluit van 3 December 1894 (S taatsblad 
no. 175) ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 23 Mei 1921, n°. 22, afdeeling 
Posterijen, en Telegrafie ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
met ingang van 1 Mei 1921 t e bepalen als 

volgt: 
Eenig artikel. 

In artikel 1 van het Konin.klijk besluit van 
3 December 1894 (Staatsblad n°. 175) is in plaat s 
van .,f 300" en ,,f 750" telkens te lezen ,,f 400" 
respectievelijk ,,f 1000". 

Onze voomoemde Minister is belast met de 
uitvoering van <lit besluit , dat in het S taatsblad 
zal worden geplaatst. 

Het Loo, den 26sten Mei 1921. 
WILHELMINA. 

De 111inistervan Waterstaat, A. A. H. W. KoNIG. 
(Uit,geg. 16 Juni 1921.) 

26 .Mei 1921. BESCHIKKING van den :i\iinister 
van Ar beidhoudende vaststelling van nadere 
bepalingen met inachtneming van welke 
de onder beheer van den Voorzitter van 
den Gezondheidsraad staande verplaatsbare 
ziekenbarakken aan gemeentebesturen ten 
ge bruike worden af~estaan. 

De Minister van Arbe1d; 
Gelet op het advies van den voorzitter van 

den Gezondheidsraad, van 11 Mei 1921, n°. 
355/3; 
· Heeft goedgevonden : 

met' intrekking van de bepalingen, vastge
steld bij beschikking van den Minister van 
Binnenlandsche Zaken, dd. 8 Augustus 1918 
(Nederlandsche Staatscourant van 9 Augustus 
1918, n°. 185), de volgende bepalingen vast 
te stellen, m·et inachtneming van welke de 
onder beheer van den voorzitter van den Ge
zondheidsraad staande verplaatsbare zieken
barakken aan gemeentebesturen ten gebruike 
worden afgestaan. 

Deze beschikking zal worden geplaatst in 
de N ederlandsche Staatscourant. 

's-Gravenhage, 26 Mei 1921. 

Indien de Raad eener gemeente besloten 
heeft tot ophefling eener open bare lagere school, 
behoort hij dat oesluit overeenkomstig art. 23 
der wet aan de goedkeuring van Gedeputeerde 
Staten te onderwerpen. In hoogste instantie 
wordt dan, hetzij door de goedkeuring van dat 
college, hetzij door eene beslissing in hooger 
beroep uitgemaakt, of de ophefling van de 
school inderdaad zal geschieden. V erkeerd is 
m. i. de meening, dat deze gedragslijn niet 
behoeft te worden gevolgd, indien de ophefling 
de eenige in de gemeente bestaande openbare 
school betreft, maar dat dan volstaan kan 
worden met het uitlokken eener beslissing, als 
bedoeld in het tweede lid van art. 19. Ook 
in <lit geval behoort, om tot ophefling dezer 
school te geraken, een raadsbesluit daartoe 
te worden genomen en de hoogere goedkeuring 
daarop te worden verkregen. Maar ook wan
neer aldus de definitieve beslissing tot ophef- BEPAL!J.~GEN, 1net inachtne1ni11,g van welke de 
fing van de eenige school is tot stand gekomen, onder beheer van den voorzitter van den Ge-
is de Raad niet ontheven van de verplichting zondhei<lsraad staande verp/,aatsbare zieken-
om aan de Koningin afwijking te verzoeken barakken aan ge1neentebesturen ten gebruike 
van den in het eerste lid van art. 19 gestelden warden afgestaan. 
regel tot het instandhouden eener openbare I Art. l. Het bestuur der gemeente richt 
school, wanneer hij die afwijking wenscht. zijne aanvrage tot het in gebruik afstaan van 
Dit verzoek zal moeten worden gedaan, ook al eene barak door bemiddeling van den betrokken 
heeft de gemeente nog gemeenschappelijk met I ~eneeskundigen inspecteur tot den hoofd 
eene of meer andere gemeenten eene school, 

1 

mspecteur van het Staatstoezicht op de Volks-
welke niet op haar grondgebied is gelegen. gezondheid voor de besmettelijke ziekten. 

(W. v. d . B. A.) 
1

, Wordt aan de aanvrage gevolg gegeven, dan 
stelt de hoofdinspecteur zich onmiddellijk in 

' verbinding met den voorzitter van den Gezond-
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heidsraad, die, indien eene barak beschikbaar 
is, voor de uitvoering zorgt. 

Indien gelijktijdig meerdere aanvragen in
komen dan barakken beschlkbaar zijn, worden 
de barakken ten gebruike afgestaan aan de 
besturen van die gemeenten, waarin naar het 
oordeel van genoemden hoofdinspecteur de 
grootste behoefte daaraan bestaat. ' 

Art. 2. Eene barak blijft bij het bestuur 
van eene zelfde gemeente niet !anger dan drie 
achtereenvolgende maanden in gebruik, tenzij 
1net goedvinden van den .hoofdinspecteur, welke 
<lien termijn op aanvrage van het gemeentebe
stuur telkens voor hoogstens drie maanden 
kan verlengen. 

Art. 3. De voorzitter van den Gezondheids
raad wijst, zoo noodig, een ambtenaar van 
<lien raad aan, onder wiens toezicht de barak 
ten gebruike wordt verzonden, en die ter 
plaatse de opstelling en het uiteennemen, ont
smetten, inpakken en verladen der barak leidt, 
en voorts twee deskundige werklieden, die als 
voorwerkers dienst doen. De overige werk
lieden en de hulpmiddelen hiertoe gevorderd, 
alsmede het noodige tot het geschikt maken 
van het terrein worden door het gemeentebe
stuur beschikbaar gesteld. 

Art. 4. Voor elken dag dat eene barak met 
toebehooren-een badkuip metkachelof geyser, 
ijzeren ledikanten, tijken voor matrassen, 
kachels, linoleum op den vloer - ter beschik
king van het bestuur eener gemeente is, is die 
gemeente aan den Staat der Nederlanden een 
bedrag van twee en een halven cent (f 0.025 ) 

per M2• inwendig vloeroppervlak verschuldigd. 
Indien geen ,,toebehooren" ter beschlkking 

kunnen worden gesteld, wordt het in de vorige 
alinea bedoeld bedrag verminderd tot ander
halven cent (f 0.01 5) per M2• inwendig vloer
oppervlak. 

In deze bedragen is begrepen vergoeding 
voor de kosten van het vervoer naar het naast
bij1 de plaats van bestemming gelegen spoor
wegstation of aanlegplaats en terug. 

B1j de bepaling der oppervlakte eener barak 
worden gedeelten van een vierkanten meter 
voor 1 l'.112. berekend. 

De termijn gedurende welken eene barak 
ter beschikking van het bestuur eener gemeente 
is, wordt geacht aan te vangen met het begin 
van den dag volgende op <lien waarop de barak 
aan het naastbij gelegen station of aanlegplaats 
aankomt, en te eindigen met het einde van 
den dag voorafgaande aan <lien waarop de 
barak van dat station of van die aanlegplaats 
wordt teruggezonden. 

De voldoening van het verschuldigde ge
schiedt binnen eene maand, nadat het gebruik 
der barak is geeindigd, ten kantore van een der 
Rijksbetaalmeesters. 

De voor de betaling ontvangen quitantie 
van storting wordt uiterlijk binnen 4 dagen 
na de afgifte gezonden aan den voorzitter van 
den Gezondheidsraad, die desverlangd een 
bewijs van ontvangst afgeeft. 

Art. 5. Voor rekening van de gemeente 
komen voorts de volgende kosten : 

I. die van het loon, de reis en het verblijf 
der deskundige werklieden en die van de reis 
en het verblijf van den ambtenaar bedoeld in 
art. 3, in dezer voege, dat in rekening kan 
worden gebracht, 

voor de werklieden : 
a. een uurloon, als . vastgesteld in eene te 

dier zake door den voorzitter van den Gezond
heidsraad na bekomen goedkeuring van den 
Minister van Arbeid met een werkgever ge
sloten overeenkomst, welk uurloon wordt ver
hoogd met: 

100 pet. voor arbeid op Zondagen of daarmede 
gelijkgestelde dagen ; 

50 pet. voor nachtarbeid, waar·onder is te 
verstaan arbeid tusschen 10 uur des namiddags 
en 6 uur des voormiddags ; 

25 pet. voor de uren waarop ontsmettings-
arbeid is verricht ; 

I 
b. reis- en verblijfkosten, te berekenen over

eenkomstig de vijfde klasse van het tarief be
doeld in het Reisbesluit 1916; 

voor den am btenaar ; 
reis- en verblijfkosten, berekend overeen

komstig die klasse van bovengenoemd tarief 
als waarin hij volgens zijn rang is gerangschikt ; 

II. die der ontsmetting van de barak ; 
III. die van het vervoer der barak van en 

naar het naastbij gelegen spoorwegstation of 
aanlegplaats. 

IV. die der vernieuwingen va)'.l de barak 
of van haar toebehooren, voor zooverre deze 
noodzakeljjk zijn geworden door onoordeel
kundig gebruik van de barak of toebehooren, 

en 
V. die, vallende op de exploitatie van de 

barak ter plaatse van gebruik, geen uitge
zonderd. 

De voldoening der in dit artikel bedoelde 
kosten geschiedt, voor zoover de deskundige 
werklieden betreft, aan den werkgever met 
wien te dezer zake door den voorzitter van den 
Gezondheidsraad eene overeenkomst, als be
doeld in art. 5, onder I, a, is aangegaan, en 
overigens rechtstreeks aan hen, die de werk
zaamheden hebben verricht, de kosten gemaakt, 
of de diensten hebben bewezen. 

De in de voorgaande alinea bedoelde kosten 
zullen worden verevend binnen twee maanden 
na dagteekening van de te dier zake ingezonden 
declaratien. 

Art. 6. Alie geschillen, geen uitgezonderd, 
die over de uitvoering dezer bepalingen mochten 
ontstaan, worden door den Minister van Arbeid 
in hoogste instantie beslist. 

Art. 7. Deze bepalingen treden in werking 
den eerstvolgenden dag na de dagteekening 
van de Staatscourant, waarin zij zijn geplaatst. 

Behoort bij beschikking van den Minister 
van Arbeid van 26 Mei 1921, n°. 2144 H., 
afd. V. 

Mij bekend, 
De Secretaris-Generaal, A. L. SCHOLTENS. 

Hierachter wordt medegedeeld eene opgaaf 
van het aantal aangegeven gevallen van be
smettelijke ziekten (bedoeld in de wet van 
4 December 1872, Staatsblad 134, zooals deze 
gewijzigd is laatstelijk bij de wet van 27 April 
1912, Staatsblad 165), over de week van 15 
tot en met 21 Mei 1921. 

27 Mei 1921. ARREST van den Hoogen Raad. 
De vordering, welke hierop steunt, dat 

over de twaalfde gedeelten van het be
lastingjaar, gedurende welke de belasting-
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plichtige zijn hoofdverblijf niet in de ge
meente gevestigd heeft gehad, ingevolge 
art. 245, 3• lid Gem.wet geen belasting 
is verschuldigd, is niet tegen de wettigheid 
van den aanslag gericht en behoort mits
dien niet, ingevolge art. 265 Gem.-wet, 
tot de kennisneming van gemeenteraad 
en Ged. Staten. Ook overigens is geen 
bizondere rechter aangewezen. Daarbij 
doet net niet af, in welk tijdvak van het 
belastingjaar bedoelde twaalfde gedeelten 
vallen. 

Vorderingen wegens onverschuldigde be
taling, ook al spruiten zij voort uit een 
rechtsbetrekking van pu'bliekrechtelijken 
aard, behooren krachtens artt. 153 Gw. en 
2 R. 0. tot de kennisneming der rechterl. 
macht. 

W aardeering van inhoud en strekking 
van een verweer - onvoldoende tegen
spraak - is, als van feitelijken aard, aan 
het oordeel van den cassatiehouder ont
trokken. Van oplegging of ontbeffing van 
een bewijslast is hier geen sprake. 

(B. W. art. 1395, Rv. artt. 135-149, Gem.wet 
art. 260. Wet 22 Mei 1845 a rt. 15.) 

Voorzitter: Mr. S. Gratama. 

Raden: Mrs. J. A. A. Bosch, Jhr. Rh. Feit h, 
Dr. L. E. Visser en J. Kosters. 

J . W. C. Tellegen, wonende te Amsterdam, 
in zijne hoedanigheid van burgemeester dier 
gemeente, en deze als zoodanig in rechte ver
tegenwoordigende en voor haar optredende, 
eischer tot cassatie van een arrest van het 
Gerechtshof te Amsterdam, den 29sten October 
1920 tusschen partijen gewezen, (N. J . 1921, 
biz. 130 Red.), advocaat Mr. W. A. Telders, 

tegen: 
D. M. Kan, wonende te Amsterdam, verweerder 
in cassatie, advocaat Mr. H. J. Rink, gepleit 
door Mr. W. Heineken. 

Conclusie van den Advocaat-Generaal Mr. 
Ledeboer. 

Twee cassatiemiddelen zijn voorgedragen, nl.: 
I. ,,Schending en verkeerde toepassing 

van art .. 15 der Wet van 22 Mei 1845 (S. 22), 
240, 245, 257, 260, 264, 265 en 266 der Gemeen
tewet, artt. 1 en 2 R. 0., 153, 154 Grondwet, 
art. 1395 B. W., artt. 156, 353 Rv. en art. 12 
en 13 der Gemeentelijke verordening op de 
heffing eener plaatselijke directe belasting naar 
het inkomen d.d. 13 Maart 1901, gelijk die is 
gewijzigd op 3 Februari 1916 en 31 Maart 
1916, door de rechterlijke macht bevoegd te 
achten kennis te nemen van verweerders ge
deeltelijke terugvordering condict.one indebiti 
van gemeentebelasting op grond van verplaat
sing van zijn hoofdverblijf in den loop van het 
desbetreffende belastingjaar op den onjuisten 
en met de wettelijke bepalingen strijdigen 
grond, dat geen bijzonder rechter om over 
eene dergelijke ontheffing te oordeelen is aan
gewezen, waarbij het Hof voorbij ziet dat de 
Raad bij uitsluiting bevoegd is in deze te 
beslissen ; " 

II. ,,Schending en verkeerde toepassing 
van de artt. 1902, 1962 B. W. en 141, 347 en 
353 Rv. , door. hoewel verweerder terugbe-

taling van door hem voldane gemeentelijke 
1 

belasting vorderde over de maanden dat hij 
zijn erkend hoofdverblijf van Amsterdam naar 
elders had vcrnlaatst en die verplaatsing tot 

i grondslag stelde voor zijne condict.io indebiti. 
I te dien aan?ien door verweerder als eischer, 
1 gestelde - dezerzijds ontkende - feiten als 
' vastst:aande aan te nemen en gedaagdes ont-

kenning niet voldoende te achten op grond, 
dat de Gemeente die geld van zijn burgers 
vraagt, niet kan volstaan met te antwoorden, 
dat zij omtrent de gestelde feiten geen eigen 
wetenschap heeft en deze ontkent, doch ver
plicht is daarnaar onderzoek te doen, waartoe 

1 zij alle gelegenheid heeft, waardoor het Hof 
, aan de gedaagde een verplichting oplegt welke 

in de wet geen steun vindt en verweerder 
ten onrechte van het bew:ijs van zijne posita 
wordt ontheven, terwijl het Hof voorbij ziet, 
dat de Gemeente in casu geen geld vraagt, doch 
de wederpartij terugbetaling eischt op grond 
van door haar beweerde - en dus te bewijzen -
verplaatsing van haar hoofdverblijf." 

Ten aanzien van het eerste middel veroorloof 
ik mij in hoofdzaak te verwijzen naar mijne 

I 
conclusie in zake Kan tegen den Bur~emeester 
van Amsterdam. Ik kwam daarbiJ tot de 

' slotsom, dat een belastingschuld:ige die erkent 
in den aanvang van het belastingjaar zijn 
hoofdverblijf in de ~emeente te hebben gehad, 
doch betoogt, dat hiJ wegens latere verandering 
van hoofdverblijf over een bepaald aanta l 
twaalfde gedeelten van den aanslag niet be
hoeft bij te dragen, noch de wettigheid, noch de 
hoegrootheid van zijn aanslag bestrijdt. 

Waar d:it niet het geval is, acht ik de gewone 
burgerlijke rechter bevoegd kennis te nemen 
van eene vordering tot teruggave van over een 
bepaald aantal twaalfde gedeelten als boven
bedoeld, onverschuldigd betaalde belasting. 
(Men verg. H . R. 19 December 1890 W. 5970 
en 9 Mei 1893, W. 6361). 

De rechtsmacht van den Gemeenteraad is 
eene exceptioneele, slechts voor zoover uit
drukkel:ijk uitsluitend bevoegd is verklaard, 
heeft de burgerlijke rechter zich tc onthouden 
en .die uitsluitende bevoegdheid van den Ge
meenteraad geldt, in verband met art. 15 der 
Wet van 22 Mei 1845 S. 22, slechts indien de 
wett.igheid of hoegrootheid van den aanslag 
wordt betwist. Ik acht het eerste middel 
derhalve ongegrond. 

Wat het tweede middel betreft, zij opgemerkt,, 
dat het H of beslist, dat de door partij Kan 
gestelde feiten bij gebreke van voldoende 
t egenspraak vaststaan. Hoewel ik met den 
geachten pleiter voor de gemeente Amsterdam 
tegen de door het Hof gevolgde methode ern
stige bezwaren heh en die op de gronden, 
vermeld in mijne conclusie, voorafgaande aan 
Uw arrest van 13 November 1914 W. 9766, 
(N. J. 1915 biz. 106, Red.) niet de juiste acht, 
meen ik mij toch te moeten gedragen naar 
Uwe bij dat arrest gegeven beslissing en zal 
dan ook in d:it geval wel moeten worden 
aangenomen, dat het Hof slechts heeft ge
waardeerd den inhoud en de strekking van 
het gevoerd verweer, welke waardeering dan 
als van feit:il:ijken aard aan het oordeel van 
den rechter in cassatie is onttrokken. Ind:ien 
dus nu als onaantastbaar moet worden aan
genomen, dat de gestelde feiten als niet vol-
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doende weersproken vaststaan, behoefden deze 
geen bewijs en kan van eene omkeering van 
bewijslast geene sprake zijn. -

Ook dit middel acht ik dus ongegrond en ik 
concludeer tot verwerping van het beroep, 
met veroordeeling van de gemeente Amsterdam 
in de kosten van cassatie. 

' slissen, dat Kan zijn hoofdverblijf in den loop 
van het belastingjaar te Amsterdam zou be
houden; 

dat hij derhalvc de belasting over 1 October 
1914-30 April 1915 als onverschuldigd betaald 
terugvorderende, op grond, dat hij in den loop 
van het belastingjaar en we! op 12 September 
zijn hoofdverblijf had verplaatst, den aan-

De Hooge Raad, enz. ; slag in meergenoemden zin, welke in alle 
0 ., dat uit het bestreden arrest blijkt, dat opzichten juist was, noch in zijne wettigheid, 

partij Kan bij inleidende dagvaarding heeft noch in zijne hoegrootheid aantast, - zoodat 
gevorderd, dat de gemeente Amsterdam artikel 15 der wet van 22 Mei 1845 (Staatsblad 
worde veroordeeld tot betaling van f 7268.48 n°. 22) in verband met de artikelen 260 en 265 
met rente wegens door hem, Kan, onverschul- der Gemeentewet aan de kennisneming der 
digd betaalde plaatselijke dfrecte belasting zaak door de rechterlijke macht niet in den 
naar het inkomen, zulks op grond : weg staan ; 
. dat hij in die belasting over de belasting- dat voor de kennisneming van een verzock 
Jaren 1 Mei 1914-30 April 1915 en 1 Mei tot ontheffing van den aanslag - als waarvan 
1915-30 April 1916 is aangeslagen onder- bij dit dee! der terugvordering van te veel 
scheidenlijk voor f 6434.25 en f 6026 ; betaalde belasting de rede is - geen bijzondere 

dat hij echter in geen van beide belasting- rechter is aangewezen en te dezer zake we! 
jaren gedurende voile twaalf maanden zijn volgens de regelen, in de Grondwet en de wet 
hoofdverbljjf in de gemeente Amsterdam op de samenstelling der regterlijke magt en 
heeft gehad; in het eerste niet, omdat hij op het beleid der Justitie neergelegd, fievoegd-
12 September 1914 naar ederlandsch-Indiii heid bij den burgerlijken rechter bestaat; 
vertrokken zijnde, vanaf dien datum t,ot op dat derhalve de Rechtbank zich ten onrechte 
het einde van dat belastingjaar zijn hoofd- onbevoegd heeft verklaard om over de terug
verblijf niet in de gei;neente Amsterdam heeft gave van de over het tijdvak 1 October 1914-'
gehad ; en in het tweede niet, omdat hij eerst 30 April 1915 betaalde belasting te oordeelen; 
den lsten December 1915 zijn hoofdverblijf dat vervolgens het Hof, de zaak aan zich 
weder in de gemeente Amsterdam heeft ge-

1 
houdende, nopens de vraag, of Kan van 1 

vestigd en dit dus in het tijdJ?erk van 1 Mei October 1914-30 April 1915 zijn hoofdverblijf 
1915- 1 December 1915 niet m de gemeente in de gemeente Amsterdam heeft gehad, op 
Amsterdam gehad heeft ; nader aan te geven gronden de door Kan 

dat hij dus volgens de Gemeentewet niet gestelde feiten als vaststaand heeft aangeno
verplicht was van 1 October 1914-1 December men en dienovereenkomstig de beduelde vraag 
1915 in gemelde belasting b\j te dragen, in ontkennenden zin heeft beantwoord, - waar
doch zijn verzoek om ontheffing over dien na het Hof het vonnis der R echtbank heeft 
termijn is geweigerd; vernietigd, voorzoover deze zich onbevoegd 

dat hij de aanslagen volledig -heeft betaald, had verklaard te oordeelen over het dee! van 
maar de betaling over de maanden 1 October , K an's vordering, dat beoogt de teruggave van 
1914-30 April 1915 ad f 3753.31 en over de I de door hem betaalde belastin~ over het tijd
maanden 1 Mei-30 November 1915 ad vak 1 October 1914-30 April 1915, en de 
f 3515.17 onverschuldigd is geweest; gemeente heeft veroordeeld deze belasting a ls 

dat, nadat de Rechtbank te Amsterdam bij onverschuldigd door Kan betaald ten heel.rage 
vonnis van 27 J anuari 1919 zich onbevoegd van f 3753.31 aan dezen terug te betalen met 
had verklaard van de vordering kennis te rente en uitvoerbaarverklaring bij voorraad 
ncmen. het Hof, op het door partij Kan in- als in het arrest aangegeven, en met compen
gesteld hooger beroep, voor zoover thans van satie der kosten van eersten aanleg in voege, 
belang, heeft overwogen : dat iedere partij haar eigen kosten betale ; 

dat volgens art. 245 der Gemeentewet, hjj, 0., dat tegen deze beslissing de gemeente 
die zijn hoofdverblijf in de gemeente heeft Amsterdam heeft aangevoerd de volgende 
en overigens belastingplichtig is, in de onder- , middelen van cassatie : Zie Cone!. Adv. Gen. ; 
werpelijkc belasting wordt aangeslagen; 0., omtrent het eerste middel: 

dat derhalve bij den aanslag, dat wil zeggen: dat de verweerder in cassatie, partij Kan, 
de handeling, waarbij de betrokken wettelijke met betrekking tot de belasting over de beide 
bepalingen op een bepaald persoon worden genoemde belastingjaren, bepaaldelijk dus ook 
toegepast, wil deze wettig zijn, moet warden over het jaar 1 Mei 1914-30 April 1915, 
beantwoord de vraag, of die persoon bij den ' zijne vordering grondt niet hierop, dat hij 
aanvang van het tijdvak, waarover de aanslag ingevolge artikel 245, 1• lid 1°. der Gemeente
geschiedt, zijn hoofdverblijf in de gemeente wet, bij gemis van hoofdverblijf in de gemeente 
heeft en de beslissing hierover mitsdien een tijdens het belastingjaar, geene _belasting ver
element van den aanslag is ; schuldigd zou zijn, maar hierop, dat hij, hoe-

dat nu, voor wat betrefj, den aan~lag over zeer krachtens genoemde bepaling belasting
het belastingjaar 1 Mei 1914-30 April 1915, I schuldig, als hebbende tijdens het belasting
Kan, bij den aanvang van het jaar, waarover jaar hoofdverblijf in de gemeente gehad, 
hiJ werd aangeslagen, zijn hoofdverblijf in echter volgens artikel 245, derde lid, der wet 
Amsterdam had ; niet verplicht is tot bijdrage in de belastin~ 

dat die aanslag, al geschiedde hij over een over twaalfde gedeelten van het belastin~jaar, 
jaar, niet besliste en waar het kohier is vast- gedurende welke hij zijn hoofdverblijf met in 
gesteld v66r 25 Augustus l914 (dag van uit- de gemeente gevestigd heeft gehad; 
reiking van het belastingbiljet) niet k6n be- dat de eischer dus de aanwezigheid der wette-
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1ijke vereischten voor belastmgschuld in het , dat daarmede het H of den inhoud en de 
belastingja.ar niet bestrijdt, integendeel deze strekking van het in de conolusie van antwoord 
-erkent, en mitsdien zijne vordering niet tegen I vervatte verweer heeft $ewaa.rdeerd, welke 
de wet tigheid van den aanslll,$ is gericht ; waardeering, als van fe1telijken aard, a.an 

dat het daarbij niet afdoet, m welk t ijdvak het oordeel van den rechter in ca.ssatie is ont
va.n het belastingja.ar de twaalfde gedeelten t rokken ; 
vallen, waarin het hoofdverb!ijl niet in de 0., dat dus ook dit middel onaannemelijk is; 
gemeente was gevestigd en wa.arover bijgevolg Verwerpt het beroep. (N. J.) 
<le belasting 8.ls onverschuld:ii:;d wordt terug-
.g~vorderd, omda.t, welk ook dit tijdva.k moi:;e 
z!jn, . zulks in de strekking der vordering, geliJk 
ZJJ h1erboven werd omschreven, niet de minste 
v erandering brengt ; 

dat dan ook in alle geva.llen, bij toew:ij zing 
van den eisoh, de gevolgen van den aanslag 
voor wa.t betreft de twaalfde gedeelten van 
h et belasti ngjaar, tijdens welke bet hoofd
verblijf in de gemeente was gevestigd, in stand 1 
blijven ; I 

da.t het hier betreft eene vordering, welke I 
de wettigheid of de hoegrootheid van den a.an
sla.g niet a.a.ntastende, niet ingevolge artikel 
265 der Gemeentewet tot de kennisneming 
van Gemeenteraa.d en Gedeputeerde Staten 
behoort; 

dat ook overigens geen bijzonderc rechter ter 
zake is aangewezen en vorderingen wegens on
verschuldigde betaling, ook als spruitrn zij voort 
~it eene reohtsbetrekking van publiekrechte 
hJken aard, krachtens de artikelen 153 der 
Grondwet en 2 R. 0 ., tot de kennisneming 
der rechterlijke macht behooren ; 

dat derhalve de Rechtbank te Amsterdam 
bevoegd was kennis te ncmen van de vordering 
van partij Kan in vollen omvang, dus ook voor 1 

wat betreft terugbetaling van onverschuldio-de 
belasting over de laatste zeven maanden ~an 
het belastingjaar 1 Mei 1914-30 April 1915, 
zoodat het middel ongegrond is ; 

27 Me·i 1921. ARREST van den H oogen ·Ra.ad. 
Ook wanneer de twaalfde gedeelten, 

gedurende welke de belastingschuldige zij n 
hoofdverblijf niet in de gemeente gevestigd 
heeft gehad, vallen in den aanvang van het 
belastingjaar, dan nog betreft de vorde
ring niet de wettigheid van den aanslag 
en is de rechterlijke macht bevoegd om 
van die vordering kennis te nemen. 

(B. W. art. 1395, Gemeentewet art. 260, Wet 
22 Mei 1845 art. 15.) 

Voorzitter: Mr. S. Gratama. 

Raden : l\Irs. J. A. A. Bosch, Jhr. R. Feith, 
Dr. L. E. Visser en J . Kosters. 

D. M. K., wonende te Amsterdam, eischer 
t ot ca.ssatie van een arrest van het Gerechtshof 
te Amsterdam, den 29sten October 1920 tus
schen partijen gewezen, ( . J. 1921, biz. 130. 
Red.), advocaat J\'.Ir. H . J. Rink, gepleit door 
Mr. W. Heineken, 

tegen : 
J. \V. C. Tellegen, wonende te Amsterdam, 
in zijne hoedanigheid van burgemeester dier 
gemeentc, en deze als zoodanig in rechte ver 
tegenwoordii:;ende en voor haar optredende, 
verweerder m cassa.tie, advoca.at Mr. W. A. 
Telders. 

Conclusie van den Advocaat-Generaa.l M1·. 
Ledeboer: 

0. , ten a.a.nzien van het tweede middel : 
dat nopens de vraag, of pa.rtij Kan van 1 

October 1914-30 April 1915 zijn hoofdverblijf 
te Amsterdam heeft gehad, het Hof heeft 
overwogen : 1 Als cassatiemiddel is voorgedragen : 

dat de gemeente Amsterdam de door Kan I ,,Schending, immers verkeerde toepassing, 
te <lien aanzien gestelde feiten ontkent, zonder van de artt. 15 der Wet van 22 Mei 1845 
eenigszins aan te geven, waarom en in welk (S. 22) ; 240, 245, 260, 264, 265 en 266 der Ge
opzicht zij niet waar zouden zijn en zonder meentewet ; 1395 B. W. ; 156 en 353 Rv., door 
te veimelden, hoe zij da.n wel zouden moeten te bekrachtigen het vonnis van de Arrondi e
wezen ; ments-Rechtbank te Amsterdam, op 27 J anu-

dat zij a.Ileen zegt, ,,dat zij omtrent die feiten ari 1919, tusschen partijen gewezen, voor zoo
geen eigen wetenschap heeft en dat ze het ver deze zich onbevoegd heeft verklaard kennis 
verzoek niet zouden wettigen" ; te nemen van dat gedeelte van eischers vorde-

dat <lit laatste de ontkenning der feiten niet ring, dat teruggave beoogt, van de door hem 
rechtvaardigt, terwijl wat het eerste aangaat, beta.aide plaatselijke belasting naar het inkomen 
de gemeente, die geld van hare burgers vraagt, over het tijdvak van l Mei tot 1 December 
indien een hunner uitvoerig aangeeft, wa.arom 1915 van het belastingjaar 1 Mei 1915-30 
hij het geld niet schuldig is, niet volstaan kan April 1916, op den onjuisten en niet afdoenden 
met hierop te antwoorden, dat zij de feiten, grond, dat de Rechtbank a lsdan had moeten 
waarop een beroep wordt gedaan, niet weet beslissen over de vraag, of eischer op 1 Mei 
en dus maar ontkent, <loch dat zij verplicht 1915, den a.a.nvangsdag van het tijdvak waar
is daarnaa.r een onderzoek te doen, waartoe zij over de aansla.g is geschied, in Amsterdam zij n 
a lle gelegenheid heeft, om zich vervolgens over , hoofdverblijf had en mitsdien over de wettig-
die feiten ui t te laten ; l heid van den aanslag zelf. · 

dat derha.lve de door Kan gestelde feiten bij i H ebbende het Hof daarbij voor bijgezien, 
gebreke van voldoende tegenspra.ak vaststaan ; ' da.t, volgens a.rt. 245 der Gemeentewet, niemand 

dat in deze overwegingen van bet bestreden in de daar bedoelde belasting meer behoeft bij 
arrest geen sprake is van oplegging en onthef- [ t e dragen, dan zoovele twa.alfde gedeelten van 
fing van· bewij slast, gelijk 'n het middel wordt I den aanslag over een vol jaar, als het getal 
betoogd, <loch bet H of enkel heeft geoordeeld, ma.a.nden bedraagt, waarin hij zijn hoofdver
da.t het verweer der gemeente niet voldoende I blijf in de gemeente had, gedeelten van maa.nden 
was gemotiveerd ; voor geheele te rekenen, en dat de wet geenszins 
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verbiedt aan des rechters kennisneming te den aanslag over een vol jaar als het aantal 
onderwerpen een vordering tot teruggave van maanden bedraa.gt, waarin hij zijn hoofdver
onverschuldigd beta.aide belasting, ingesteld blijf in de gemeente had. 
op grond, dat de eischer, voor twaalf maanden Hoeveel maanden iemand zijn hoofdverblijf 
betaald hebbende, volgens de aangehaalde in eene gemeente had, is eerst na te gaan na 
wetsbepaling sleohts tot bijdrage in de belas- afloop van het dienstjaar. De kenlijke strek
ting over een geringer a.ante.I twaalfde gedeel- king van de bepaling van artikel 245 Gemeen 
ten gehouden was, zijnde des rechters compe- tewet en de daar mee overeenstcmmende prak
tentie ten deze niet afhankelijk van de omstan- tijk is dan ook, dat ieder, die bij den aanvang 
digheid, of de maanden gedurende welke hij van het belastingjaar zijn hoofdverblijf in de 
zijn hoofdverblijf niet in de gemeente had, gemeente heeft, wordt aangeslagen over 12 
vallen in den aa.nvang van bet belastingjaar, maanden. Zoodanige aanslag is wettig en 
dan wel m een later gedeelte daarvan." blijft wettig, al wordt het hoofdverblijf in den 

Partij Kan is aangeslagen in de plaatselijke loop van het belastingjaar verplaatst. De 
belasting naar het inkomen in Amsterdam over verschuldigdheid tot betalen van den belasting
het belastmgjaar 1 Mei 1914-30 April 1915 schulclige, d. i. van den wettig aangeslagene, 
en 1 Mei 1915-30 April 1916 Als onverschul- houdt dan echter op en gaat verloren voor 
digd beta.aid, heeft hij teruggevorderd het zooveel twaalfden als deze maanden zonder 
betaalde bedrag over de maanden October tot hoofdverblijf in de gemeente is geweest. 
en met December 1914 en Januari tot en met ' Inclien nu een belastingschuldige,erkennende 
April 1915, betrekking hebbende op eerstbe- in d.en aanvang van het belastingjaar zijn 
doeld belastingjaar en over de ma.anden Mei hoofdverblijf in de gemeente te heboen gehad, 
tot en met November 1915, betrekking hebben- betoogt, dat hij wegens latere verandering van 
de op laatstbedoeld belastingjaar, a.Jzoo over hoofdverblijf over een bepaald aantal twaalf
de laatste zeven maanden van het eerste belas- de gedeelten van den aa.nslag niet behoort 
tingjaar en over de eerste 7 maanden van het bij te dra.gen, laat hij de wettigheid van den 
laatste. Hij betwist niet, dat hij in de vijf aa.nslag volkomen intact en bestrijdt dien in 
eerste maanden van het eerste en in de vijf geenen dee]e. Ook de juistheid van den aan
laatste maanden van het laatste belastingja.ar slag wat de hoegrootheid betreft, wordt daarbij 
zijn hoofdverblijf te Amsterdam heeft gehad, niet bestreden. Daaronder toch is te verstaan 
doch betoogt, dat zulks niet het geval is ge- het bedrag over een vol jaar, waarvan zoovele 
weest gedurende de overige maanden en <lat twaalfde gedeelten verschuldigd zullen zijn, 
hij dus slechts was gehouden in elke belasting als de belastingschuldige maantlen hoofdver
bij te dragen over vijf twaa.lfde gedeelten blijf in de gemeente zal hebben, ' doch dat 
van zijn over een vol jaar gedanen a.ansla.g. onafhankelijk van dien factor wordt vast-

De vraag is nu, of partij Kan a.I dan niet gesteld. Dit volgt ook uit de bepaling dat 
met deze vordering opkomt tegen de wettig- de Gemeenteraad bij uitsluiting bevoegd is, 
heid of de hoegrootheid van dien aanslag, in daarover te besli sen in verband met de bepa
de cassatieprocedure waarin Kan als eischer lingen omtrent den termijn, wa.arbinnen bij 
in cassatie optreedt specie.al, of dat het geval den Ra.ad bezwaren kunnen worden ingebracht 
is nu hij terugvordert het bedrag, betreffende en waardoor het in de meeste gevallen onmo
de eerste zeven maanden van het dienstjaar. gelijk zou zijn bij den Raad bezwaar te ma.ken 

vVat onder ,.aanslag" moet worden verstaan, tegen de verschuldigdheid van gedeclten van 
l eert Uw arrest van 20 Ma.art 1903, W. 7902. den aanslag wegens latere verplaatsing van 
Het is niet anders dan de handeling, waa.rbij hoofdverblijf (vgl. H. R. 14 Jna. 1870, W. 3179). 
eene belastingwet of verordening op een be- Niet a.Ileen echter hij, die bij den aa.nvang 
pa.a.Iden persoon wordt toegepast. van het belastingjaar zijn hoofdverblijf in de 

Die toepassing geschiedt, voorzoover nu gemeente heeft, maar ook hij, die in den loop 
betreft eene plaatselijke belasting naar het van dat jaar zijn hoofdverblijf a.ldaar vestigt, 
inkomen, door de belastingschuldigen te bren- moet bijdragen in de pla.atselijke belasting naar 
gen op het kohier en is dus ten opzichte van het inkomen over zoovele twaalfde gedeelten 
een bepaalden persoon geschied,als het kohier, van den aanslag over een vol jaar, als het getal 
waarop deze is geplaatst, door den Raad is maa.nden bedraa.gt, waarin hij zijn hoofdverblijf 
vastgesteld en door Gedeputeerde Staten is in de gemeente had. Bij het toepassen van 
goedgekeurd (art. 264 Gemeentewet). I de verordening is dan echter reeds dadelijk 

Nadat een uittreksel uit dat kohier voor- bekend, dat hij niet over 12 maanden heeft 
zoover het den bela.nghebbende betreft, aan bij te dragen en staat a.lthans voor zoover betreft 
dezen als belastingbillet is uitgereikt, kan deze het aan het vestigen van zijn hoofdverblijf 
binnen bepaalden tijd bij den Gemeenteraa.d voorafgegaa.n tijdperk vast, hoeveel twaa.Jfde 
bezwaren inbrengen en in verband met art. 15 gedeelten van den aanslag over een vol jaar 
der Wet van 22 Mei 1845, S. 22, beslist de niet verschulcligd zijn Een aanslag, die niette
Raad bij uitsluitin& - behoudens nadere voor- min zonder daarmede rekening te houden, den 
ziening in beroep t>ij Gedeputeerde Staten - I belastingschulclige zou aanslaan voor een vol 
over de wettigheid of hoegrootheid van den [ jaar, zon naar mijn oordeel in strijd zijn met 
aansl.ag. , de wet. Het betoog, dat. men in zoodanigen 

B1J den aa.nslag is krachtens artikel 245 in aa.nslag niet gehouden is bij te dragen over 
verband met a.rtikel 240 onder c, in acht te bedoeld aanvangstijdperk van het belasting
nemen, dat - behoudens hier niet ter zake jaar, is dus rechtstreeks gericht tegen de wettig
dienende gevallen - in de inkomstenbelasting heid van clien aa.nslag, want ook al betwist 
wordt bijgedragen door hem die tijdens het be- men daarbij niet, dat men in het algemeen 
lastingjaar in de gemeente zijn hoofdverblijf belastingschuldig is en erkent men dus, \iat 
heeft en we! over zoovele twaalfde gedeelten van zijn naam - zooals in dit geval - terecht 
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als zoodanig op het kohier voorkomt, zoo be
strijdt men toch, dat het kohier zooals bet is 
opgemaakt, zou zijn in overeenstemmin$ met 
de wettelijke bepalingen, omdat daarbiJ ver
plichting tot bijdragen worden aangenomen, 
ook over een t ijdperk, waarin men geen hoofd
verblijf in de gemeente zou hebben gehad en 
waarover dus niet alleen geene betaling ver 
schuldigd zou zijn, maar ook geen aanslag had 
mogen plaats hebben. 

Het bestreden a rrest komt mij dus op dit 
punt juist gewezen voor, het cassatiemiddel 
ongegrond. 

Ik concludeer mitsdien tot verwerping van 
het beroep met veroordeeling van partij K an 
in de kosten van cassatie. 

ingevolge art. 245, eerste lid 1°. der Gemeente
w~t, bij gemis van hoof~verblijf in de gemeente 
t 1Jdens het belastmgJaar, geene belasting 
verschuldigd zou zijn, maar hierop, dat hiJ, 
hoezeer krachtens genoemde bepaling belas
t ingschuldig, als hebbende tij dens bet belas
tingjaar hoofdverblijf in de gemeente gehad, 
echter vol$ens art. 245, derde 1id, der wet n iet 
verplicht 1s tot bijdrage in de belasting over 
twaalfde gedeelten van het belastingjaar. 
gedurende welke hij zijn hoofdverblijf niet 
in de gemeente gevestigd heeft gehad ; 

dat de eischer du8 de aanwezigheid der 
wettelijke vereischten voor belastingschuld in 
het belastingjaar niet bestrijdt, integendeel 
deze erkent, en mitsdien zijne vordering niet 
tegen de wettigheid van den aanslag is ge• 

De Hooge Raad, enz. ; richt ; 
0 . enz. (zie de eerste zeven alinea's van het dat bet daarbij n iet afdoet, in welk tijdvak 

hieraan voorafgaande arrest, Red.); van het belastingjaar de twaalfde gedeelten 
dat derhalve bij den aanslag, dat wil zeggen : vallen, waarin het hoofdverblijf niet in de 

de handeling, waarbij de betrokken wettelijke gemeente was gevestigd en waarover bijgevolg 
bepalingen op een bepaald persoon worden de belasting als onverschuldigd wordt terugge
toegepast, wi l deze wettig zijn, moet worden vorderd, omdat, welk ook dit t,jdvak mo~e 
beantwoord de vraag, of die persoon bij den zijn, zulks in de strekking der vordering, geljJk 
aanvang van het tijdvak, waarover de aanslag zij h ierboven werd omschrevon, niet de minste 
geschiedt, zijn hoofdverblijf in de gemeente verandering brengt; 
heeft en de besl issing hierover mitsdien een dat dan ook in alle gevallen, bij toewijzing 
element van den aanslag is ; van den eisch, de gevolgen van don aanslag, 

dat dus ~i, die beweert bij den aanvPng van voor wat betreft de twaalfde aedeelten van het 
bedoeld tijdvak niet zijn hoofdverblijf te belastingjaar, tijdens welke bet hoofdverbl ijf 
hebben in de gemeente, waarin hij wordt in de gemeente was gevestigd, in stand blijven; 
aangeslagen, de wettigheid va.n den aanslag dat het hier bet-reft eene vordering, welke, 
in gemelden zin betwist ; de wettigheid of de hoegrootheid van den 

dat, ingevolge art. 15 der Wet van 22 Mei aanslag niet aantastende, niet ingevolge art . 
.1845 (S. n°. 22), bij art, 260 der Gemeentewet 265 der Gemeentewet tot de kennisneming 
op de plaatselijke directe belast iugen toepas- van Gemeenteraad en Gedeputeerde Staten 
sclijk verklaard, de beoordeeling der betwisting behoort; 
van de wettigheid en de hoegrootheid van den dat ook overigen geen bijzondere rechter 
aanslag wordt onttrokken arm de rechterlijke ter zake is aangewezen en vorderingen wegens 
macht, zijnde ter zake in art. 265 der Gemeen- onverschuldigde betaling, ook al spruiten zij 
t ewet een bijzondere rechtsgang bij Gemeente- voort uit eene rechtsbetrekking van publiek
raad en Gedeputeerde Stat n voorgeschreven ; rechtelijken aard, krachtens de artt. 153 der 

dat art. 15 der Wet van 1845 voormeld ook Grondwet en 2 R.O., tot de kennisneming der 
geldt bij betwisting der wettigheid en hoegroot- rechterlijke macht behooren ; 
heid van den aanslag, welke geschiedt bij wege dat derhalve de Rechtbank te Amsterdam 
van eene vordering tot teruggave wegens bevoegd was kennis te nemen van de vordering 
onverschuldigd betaalde belasting; van partij Kan in vollen omvang, dus ook 

dat mitsdien de Rechtbank zich terecht voor wat betreft terugbetaling van onver
onbevoegd heeft verklaard om kennis te nemen , schuldigde belasting over de eerste zeven 
van dat gedeelte van Kan's vordering, dat I maanden van het belastingjaar 1 Mei 1915-30 
t eruggave beoogt van belasting over de maanden I April 1916, zoodat bet middel is gegrond; 
1 Mei-1 December 1915 van het belastiugjaar Vernietigt bet arrest van bet Gerechtshof 
1 Mei 1915-30 April 1916, daar de Rechtbank te Amsterdam, den 29sten Octobdr 1920 in 
alsdan had moeten beslissen over de vraag, I deze zaak gewezen, doch alleen voorzooveel 
of K an op 1 Mei 1915, den aanvangsdag van daarbij het vonnis der Arr.-Rechtbank te 
het tijdvak, waarover de aanslag is geschied, Amsterdam van 27 Januari 1919 ten deele 
in Amsterdam zijn hoofdverblijf had en mits- werd bekrachtigd en de kosten van eersten 
rlien over de wettigheid van den aanslag zel.f; I aanleg en van hooger beroep werden gecompen-

op welke gronden het Hof het vonnis der seerd in voege a.ls nader in het arrest omschre
R echtbank te dezen aanzien heeft bekrachtigd, ven ; 
met compensatie van kosten a.ls nader in het I Rechtdoende ten principale kracbtens ar t. 
arrest omschreven; 105 der Wet op de R. 0. ; 

0 ., dat tegen deze beslissing partij Kan I Veroordeelt verweerder in cassatie, aaneischcr 
heeft aangevoerd het volgende middel van tot , cassatie terug te betalen het bedrag van 
cassatie : zie Cone!. Adv.-Gen. ; 1 f 3515.17 met de rente over dit bedrag, berekend 

0 . hieromtrent: 1 teaen 5 % per jaar van 21 Januari 1918 af; 
dat de eisch(;lr in cassatie, partjj Kan, met Veroordeelt verder verweerder in de kosten 

bet rekking tot de belasting over de beide in eersten aanleg en in hooger beroep. 
genoemde belastingjaren, bepaaldelijk dus (N. J. ) 
ook over het jaar 1 Mei 1915-30 Apri l 1916, 
zijne vordering grondt niet h ierop, dat hij 
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28 M ei 1921. MISSIVE van den Minister van 
Landbouw, Nijverheid en Handel aan de 
Commissarissen der Koningin in de pro
vincien betreffende bepalingen omtrent 
hondsdolheid. 

tikelen gewijzigd en wordt een artikel inge- . 
I lascht. 
' Tengevolge hiervan worden de totalen der 
: hiernavolgende afdeelingen van het IV de 

De directeur van het Instituut voor parasi
taire en infectieziekten der Veeartsenijku.tl.dige 
Hoogeschool t e Utrecht zou gaarne zien, dat, 
met het oog op de snelle rotting, waaraan 
cadavers des zomers blootstaan, bij voorkomen
de gevallen het onderzoek van de cadavers 
van aan hondsdolheid Jij dende of van deze 
ziekte verdachte dieren geschiedde door den 
districtsveearts of door den veearts, die hem 
vervangt, en dat alleen de kop van het betref
fende dier naar bovenvermeld instituut werd 
opgezonden. Verpakking in zaagmeel, even
tueel met toevoeging van ijs, is het meest aan
gewezen. 

I hoofdstuk der Staatsbegrooting voor het dienst
jaar 1920 verhoo~d als volgt : I • afdeeling met 
f 20,000; VI• ardeeling met f 126,970 ; VII• 
afdeeling met f 640,000; VIII• afdeeling met 

I f 210,000; IX• afdeeling met f 115,000; X• . 
afdee!ing met f 68,000 ; terwijl het eindcijfer 
van dit hoofdstuk wordt verhoogd met 
f 1,179,970. 

Met verwij zing overigens naar mijn schrijven 
van 27 Januari 1920, Directie van den Land
bouw, n°. 1672, 3• afdeeling, heh ik de eer 
U H.E.G. te verzoeken de burgemeesters uit 
t e noodigen om in voorkomende gevallen 
overeenkomstig het bovenstaande te handelen. 

Voorts zag ik er gaarne nadrukkelijk op ge- 1 
wezen, dat de burgemeesters van ieder geval 
kennis dienen t e geven aan den district svee
arts, dat in geen geval opzending van de over- 1 

blijfselen zonder voorafgaand onderzoek mag 
geschieden en dat het begeleidend schrijven 
met naam van den eigenaar etc. door den 
districtsveearts, plaa tsvervangend districts
veearts of geexamineerd veearts dient te 
worden opgesteld. (W. v. d. B. A.) 

30 Mei 1921. BESLUIT, houdende vervallen
verklaring van de Borgtochtenwet. 8. 742. 

WIJ W ILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Financien van 24 Mei 1921 n°. 186, Generale 
Thesaurie ; 

Gelet op artikel 1, laat ste lid der wet van 
7 Juni 1919 (Staatsblad, n°. 317) ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen, dat de Borgtochtenwet met in

gang van 1 Juni 1921 vervalt. 
Onze Minister voornoemd is belast met de 

uitvoering van dit besluit , hetwelk in het 
Staatsblad, zal worden geplaatst . 

Het Loo, den 30sten Mei 1921. 
WILHELMINA. 

De M inister van F inancien, DE VRIES. 
( Uitgeg. 2 Juni 1921.) 

30 Mei 1921. WET, houdende wijziging van 
hoofdstuk I der begrootmg van uitgaven 
van N ederlandsch-lndie voor het dienst
jaar 1919. S. 743. 

30 Mei 1921. WET, houdende W1Jz1gmg en 
verhooging van het tweede hoofdstuk der 
begrooting van uitgaven van N ederlandsch
l ndie voor het dienstj aar 1919. S. 744. 

30 Mei 1922. WET t ot verhooging en wijziging 
van het vierde hoofdstuk der Staatsbe
grooting voor het dienstjaar 1920. S. 745. 

Bij deze wet worden eenige artikelen ver
hoogd, wordt de omschrijving van twee ar-

30 M ei 1921. WET t ot wijziging der wet van 
4 Juni 1858 (Staatsblad n°. 45), houdende 
eenige maatregelen van bezuiniging met 
opzigt t ot het H oog Militair Geregtshof. 
s. 746. 

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

dat het wenschelijk is de wet van 4 J uni 1858 
(Staatsblad n°. 45), houdende eenige maatre
gelen van bezuiniging met opzigt tot het Hoog 
Militair Geregtshof, t e wijzigen ; 

Zoo is het, dat W ij, den Raad van State, enz. 
E enig artilcel. 

Artikel 5 der wet van 4 Juni 1858 (S taatsblad 
n°. 45) vervalt. 

La1lten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 30sten 

Mei 1921. 
WILHELMINA. 

De Minister van Justitie, HEEMSKERK. 
(Uitgeg. 8 Juni 1921.) 

30 j)[ei 1921. BESLUIT, houdende uitbreiding 
der attributen van het kantoor W ernhout. 
.:- . 747. 

WIJ WI LHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Financien van 24 Mei 1921, n°. 138 (Invoer
rechten); 

Gezien de artikelen 37, 42, 63, 66 en 75 der 
Algemeene Wet van 26 Augustus 1822 (Staats
blad, n°. 38), artikel 97 der wet van 20 Juni 
1862 (S taatsblad n°. 62) en artikel 35 der wet 
van 20 Juli 1870 (Staatsblad n°. 127) ; . 

Herzien het K.oninklijk besluit van 18 
November 1856 (S taatsblad n°. 116) ; 

Mede gelet op de K oninklijke besluiten van 
12 Juni 1839 (S taatsblad n°. 22) ; 20 April 1863 
(Staatsblad n°. 23) ; 15 Septem her 1870 (S taats
blad n°. 161) en 16 Juni · 1891 (Staatsblad 
no. 104); 

H ebben goedgevonden en verstaan te 
bepalen: 
Art. I. Met intrekking in zooverre van het 

Koninklijk besluit van 18 November 1856 
(Staatsblad n°. 116) wordt het kantoor Wernhout 
voor he~ verkeer te llmde opengesteld : 

a. als expeditie- en betalingskantoor voor 
den invoer zoowel van accijns- als aceijnsvrije 
goederen; 

b. voor den uitvoer van alle l!"oederen (met 
inbegri,P van gedistilleerd en w1jn), ook met 
afschriJving of teruggaaf van den accijns; 

c. voor den doorvoer. 
Art. U. Dit besluit treedt in werking op 

1 Juli 1~21. 
Onze Minister van Financien is belast met de 
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uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad 
zal worden geplaatst, 

Het Loo, den 30sten Mei 1921. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financien, DE VRIES. 
(Uitgeg. 10 Juni 1921.) 

30 Mei 1921. BESLUIT tot wijziging van het 
K oninklijk besluit van 17 December 1890 
(Staatsbuul n°. 180), gewijzigd bij Ko
ninklijk besluit van 16 Mei 1918 (Staats
buul n°. 292) ter verkrijging van eene akte 
van bekwaamheid als hoofdonderwijzer of 
hoofdonder wijzeres. S. 748. 

WrJ WILHELMINA, ENZ . 

30 Mei 1921. BESLUIT tot het stell cn va n 
rcgclen voor de uitb3ta,lin~ der vergoedin • 
gen aan de besturen der oijzondcre lagerc 
scholcn, overeenkomstig a rt. 205 dcr 
Lager-Onderwijswet 1920. S. 749. 

Wu WILHELMINA, ENZ . 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, K unsten en W etenschappen v~_n 
27 April 1921 n°. 87462, afd. Lager OnderWIJ S 
Financieel ; 

Overwegcnde, dat door Ons regelen moeten 
wo1·den gegeven voor de uitbet a ling van de 
vergoedingen, bedoeld in a rt . 205 dcr Lager
Ondcrwijswct 1920; 

Den Raad van State gehoor<l, advies van 
17 Mei 1921, n°. 20; 

Op de voordracht van Onzen Minister van Gelet op het na der ra pport van Onzen voor-
Ond erwijs, Kunsten en Wetenschappen van noemden Minister van 25 Mei 1921, n°. 10454, 
20 April 1921, n°. 4317/3, afdeeling Lager Onder- afd. Lager Onderwij s Financieel; 
wijs Algemecn ; H ebben goedgevonden en verstaan: 

Overwegcnde, dat het, mede in verband met, te bepalen : 
het bepaa.l<le bij art. 210 der Lager-Onderwijs- Art. 1. 1. H et bestuur der bijzondere lagerc 
wet 1920, wenschelijk is het behalen van de school, hetwelk h eeft doen blijken aanspraa k 
akte van bekwaamheid a ls hoofdonderwijzer te zullen maken op de in art. 88 der Lager
en hoofdonderwijzeres te vergemakkelijken ; Onderwij swet 1920 bedoelde vergoedingen en 

Den Raad van State gehoord, ad vies van 17 in aanmerking wenscht t e komen voor de ver-
Mei 1921 . n°. 19; goeding, bedoeld in art . 205, tweede lid, dier 

Gelet op het nader rapport van Onzen wet, richt tot het bestuur der gem eent e, waar 
voornoemden Minister van 25 Mei 1()21, n°. de school is gevestigd, alsmede t ot den Onder-
6512, afdeeling Lager Onderwijs Algcmeen; wijsraad, afdeeling voor het algemeen vormencJ 

H ebben goedgevonden en verstaan : lager onderwijs en het bewaarschoolonderwijs, 
t e bcpalen : 

1 
een verzoek om een schatter t e benoemen voor 

1°. aan a,rtikel 6 van het Koninklijk besluit het bepalen der waarde van het gebouw of 
van 17 December 1890 (Staat8buul 11°. 180), de gebouwen en het terrcin der school, welke 
gewijzigd bij On s besluit van 16 Mei 1918 op 1 J anuari 1921 in gebruik of in a.anbouw 
(Staat,sbl.ad n°. 292), wordt toegcvocgd cen waren en eigendom zijn van het schoolbestuur 
derde lid, luidende: al&mcde van de schoolmeubelen . Dit ver-

,,Bij herhaling van. het examen binnen twee zoek wordt zoodani~ ingcricht, dat blijken : 
jaren wordt een adspirant, die daartoe bij zijne a. de na.am der instelling of vereeniging, onder 
aanmelding onder overlcgging van de punten- welker bestuur de school staat; b. de plaats, 
lijst aan den voorzitter het vcrlangen heeft waar de school staat; c. de naam en de woon
kenbaar gcmaakt, niet opnieuw geexamineerd plaats van den door het schoolbestuur benoem
in die vakken, waarin hij bij het laatste vroeger den desknndige. 
afgelegde examen ten minste het cijfer 6 heeft 2. Indien het schoolgebouw of het t erreir. 
" erkregen." na I Juli 1914 is uitgebreid, of de inrichting 

2°. aan artikel 11 van dat K oninklijk besluit van het gebouw na dien dag is gewijzigd, bevat 
wordt toegevoegd een derde en een vierde lid, het verzoek tevens nauwkeurige opgave van 
hiidende : den aard dezer uitbreiding of wijziging, met 

,,Bij de beoordeeling van den candidaat vermelding van het tijdstip, waarop deze zijn 
zullen in de lij st der waardeerin~scijfers voor voltooid. Indien de school na I Juli 1914-
de va kken, waarin hij ingevolge het bepaa lde werd in gebruik genomen, behoort in het 
in artikel 6, derde lid, niet opnieuw wordt geexa - verzoek t e worden vermeld d e dagteekening, 
mineerd, de cijfers worden ingevuld, welke waarop de school werd geopend. Indien de 
verkregen zij n bij het examen, daar bedoeld, school dee! uitmaakt van een niet uitsluitend 
wodat de beoordeeli ng st,crd8 gnschindt op voor het geven van schoolonderwijs bestemd 
grond van eene volledig ingevulde lijst en het gebouw, wordt in het verzoek t evens vermeld 
t otaal der cijfers. het aantal leerlingen, dat op l J anuari 1921, 

Stemming over die cij fers, a ls bedoeld in of bij ln,tere opening der school op den dag 
art. 12, tweede lid, heeft niet plaats." d er opening, op de school was ingeschreven. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 3. Bij het verzoekschrift, hetwelk bij het 
Wetenschappen is belast met de uitvoering gemeentebestuur wordt ingediend, wordt over
van dit besluit, dat in het Staat,sb/.ad zal worden gelegd een uittreksel uit het kadastrale plan 
geplaatst en waa rvan afschrift zal worden ge- alsmede een uittreksel uit den ka dastralen 
zonden a.an den Raad van State. !egger, een en ander voor zooveel de in het 

H et Loo, den 30sten Mei 1921. verzoekschrift bedoelde perceelen bet reft . 
WILHELMINA. 2. 1. Binnen eene maand na ontvangst 

De Minister van Onderwijs, K unsten van het in art . 1 bedoeld verzoek benoemen 
en Wetenschappen, J. TH. DE VISSER. h et gemeentebestuur en de Onderwijsraad, 

( Uitaeg. 3 Juni 1921.) afdeelin~ voor het algemeen vormend lager 
onderw~s en het bewaarschoolonderwij s, ieder 
een deskundige en geven daa,rvan onverwijld 
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kennis aan het schoolbestuur met mededeeling 
van de woonplaats van den benocmde. 

2. H et schoolbcstuur deelt aan ieder van 
de deskundigen de namen en woonplaatsen 
mede van de beide andere deskundigen en 
treedt met hen in overleg over het tijdstip 
der schat t ing. 

~- De overeenkomstig de vorige artikelen 
benoemde deskundigen bepalen gezamenlijk 
met inachtneming van de regelen, gesteld in 
art . 85, twoede lid, en art . 205, eerste en vijfde 
lid, der genoemde wet, de waarde van hot ter
rein en het gebouw of de gebouwen der school 
en van de schoolmeubelen en zenden binnen 
t ien dagen na de schatting de akte van taxatie 
aan het bestuur der gemeente, waa1 de school 
staat, alsmede aan het bclanghebbend school
bestuur . 

4 . Binnen eene maand na ontvangst van 
de in art. 3 bedoelde akte van taxat ie st elt 
het gemeentebestuur , met inachtneming van 
het bepaa lde in het tweede lid en den slotzin 
van het vijfde lid van art . 205 der genoemde 
wet het bedrag vast van de jaarlij ksche ver 
goeding, waarop het schoolbcstuur overeon • 
komstig het eerste lid van dat wet sartikel aan
spraak heeft en geeft daarvan kennis aan het 
belanghebbend schoolbestuur. 

5. 1. Wanneer het t errein en het gebouw 
of de gebouwen geheel of gedeeltelijk worden 
verkocht of op andere wij ze worden vervreemd, 
geeft het schpolbestuur daarvan binnen tien 
dagen kennis aa,n het gemeent ebcstuur met 
mededeeling t evens van het bedrag der op
brengst . 

2. Indien het terrein en het gebouw of de 
gebouwen niet meer overeenkomstig hunne 
bestemming worden gebruikt , geeft het school
bestuur daa rvan eveneens binnen tien dagen 
kennis aan het gemeentebestuur . Gelijke ken • 
nisgeving geschiedt , indien vaststaat dat de 
school, als het geld eene school voor gewoon 
lager onderwijs gedurende drie achtereenvol
gende jaren door minder da,n vijf en twintil!' 
of a ls het geldt eene school voor uitgebreid 
lager onderwijs, gedurende drie achtereenvol
gende jaren door minder dan twaalf leerlingen 
is bezoch t . Het aantal leerlingen wordt be
rekend naar den maatstaf van art . 28, zesdc 
lid der genoemde wet. 

6. 1. De uit bet aling van de in a rt . 4 be
doelde vergoeding gcschicdt in twee gelijke 
halfja.arlijksche t ermij nen, waarvan de eerstc 
vervalt op 30 Juni en de tweede op 31 Decem
ber van elk jaar . 

2. Binnen derti~ da gen v 66r het verstrij 
ken van elken t errrujn zendt het schoolbestuur 
aan het gemeentebestuur eene verklaring, dat 
het t errein , het gebouw of de gebouwen nog 
eigendom van het schoolbestuur zijn en over
eenkomstig hunne bestemming worden gebruikt . 
Deze verklaring vermeldt t cvens, da t het school
bestuur in het afgeloopen t ijdvak heeft vol
daan aan de bepalingen van a rt . 83, eerste t ot 
en met derde lid, en de artikelen 89 tot en met 
95 der genoemde wet en voorts het gemiddeld 
aantal leerlingen, dat naar den maatstaf van 
art . 28, zesde lid , dier wet in het afgeloopen 
jaar als werkelij k schoolgaande bekend stond, 
alsmede of aan de school gewoon lager onder 
,vijs dan we! uitgebreid lager onderwijs wordt 
gegeven. 

7. Indien over eenig jaar de school niet in, 
aanmerking komt voor de Rijksvergoeding, 
bedoeld in, art. 97 der• wet, wordt .de over dat 
jaar overeenkomstig art. 6 van dit besluit 
ontvangen vergoeding hetzij ingehouden op, 
de uitkeering dier vergoedin~ over een volgend 
jaar of volgende jaren, het z,j in de gemeente
kas t eruggestort binnen een dooi; het gemeente
bestuur t e stellen redelijken t ermijn. 

8. 1. H et schoolbcstuur is verplicht zonder 
voorbehoud aan het gemeentebestuur a.lie 
inlicht ingen te verstrekken, welke noodig zijn 
voor eene richtige toepassing van art. 205 der 
genoemde wet en van de bepalingen van dit 
besluit. Die inlicht ingen moeten worden ver• 
strekt binn en een door het gemeentebestuur 
daarvoor t e stellen redelij ken t ermijn . 

2. Indien het schoolbcstuur niet voldoet 
aa,n het bepaa lde in het vorig lid, geeft het ge
meente bestu ur hiervan kennis aan Onzen voor• 
noemden Minister, II\et mededeeling van de 
geVl'aagde in licht ingen . 

9. De akte van taxatie, bedoeld in art. 3, 
en de verklaring, bedoeld in art. 6, tweede lid, 
van dit bcsluit , worden opgemaaktin don vorm, 
door Onzen voornoemden Minister vast te 
stellcn . 

10. Dit besluit treedt in werking op den 
tweeden dag na dien der dagteekening van het 
Staatsblad, waarin het is geplaatst . 

Onze Minister van Ondorwijs, K unsten en 
Wetenschappen is bclast met de uitvoering van 
dit besluit , da t in het S taatsblad zal worden ge
plaatst en waarvan afschrift zal worden ge• 
zonden a.an den Raad van State. 

Het Loo, den 30sten Mei . 1921. 
WILH ELMINA, 

De Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen, J, TH. DE VISSER , 

( Uitgeg, 3 Juni 1921. ) 

30 Mei 1921, BESLUIT t ot nadore bepaling 
der toelage, welke de · griffier der arron
d issoments-recht bank als secretaris der 
K aruF>r van Toezich t en als bewaarder 
van het ar chief dier K amer zal genieten. 
s. 750. 

WrJ W ILHELMINA , ENZ. 

Op de voordraoht van Onzen Minister van 
J ustit ie van den 26sten Mei 1921, afdeeling A. S., 
n°. 888; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
met wij ziging van Ons besluit van 12 J uli 1909· 

(Staatsblad 11°. 269) te bepalen , dat de Griffier 
der Arrondissements-Recht bank a.ls secretaris 
der K amer van Toezioht en als bewaarder 
van het archief dier Kamer jaarli,iks eenc 
toelage za l genieten van f 500, ingaande 
1 J anuari 192 1. 

Onze Minister van Justitie is belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaat st en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan de Alge
meeno Rekenkamer . 

H et Loo, den 30st en Mei 1921. 
WILHELMINA. 

De Minister van J ustitie, HEEMSKERK . 
(Uitgeg. 8 Juni 1921.) 
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30 Mei 1921. ARnKS'l' van den Hoogen Raad. 
Weliswaar schrijft art. 7, 28 lid Drank

wet voor, dat art. 7, l• lid 4°. niet van toe
passing is op eene zoogen. logementsver 
gunning, doch bl ijkens de samenhang van 
bepalingen der onderh av ige Roermondsche 
verordeni ng op de tnpperijen enz. behooren 
logementen, waar alleen zulk een verkoop 
plaats heeft, niet tot die inrkhtingen waar 
men gelagen zet, als 1:,edoeld in art. 1 dier 
V erordening. 

Logementen zijn, ook als zij ecn zoogen. 
logementsvergnnning hebben, voor het pn
bliek toegankclijk. 

(Drankwet art .. 7.) 
Voorzitter : 

Jnr. Mr. W. H. de Savornin Lohman. 
Raden: Mrs. H. H esse, H. M. A. Savelberg, 

Jhr. P. L. van Meeuwen en B. Ort. 

tot des namiddags zes uur bezoekers daarin 
te hebben; 

Art. 7. De arti.kelen 2, 2bis, 4 en 6 zijn niet 
toepasselijk op Societeits-loka.!en ; 

0 .. dat tot toelichting van het middel wordt 
betoogd, dat, doordat a rt. 1 der Roermondsche 
Verordening geldt voor a.lie inrichtingen, waa.r 
men gelagen zet, en art. 7 dier verordening 
a lleen de societeiten uitsluit, bovengenoemd 
art. 1 ook de inrich t ingen omvat, waarvoor 
een zoogenaamde Iogementsvergunning geldt 
en welke derhalve niet voor het publiek toe
gankelijk zijn, zoodat de verordening strijdt met 
a rt. 7 der Drankwet, hetwelk beperkingen 
slechts t oelaat voor localiteiten, welke voor het 
publiek toegankelij k zijn, voorts, dnt het nooh 
m het belang der openbare zedt lijkheid of 
gezondheid, noch in dat van de huishouding 
der Gemeente is, dat bovenbedoelde inrich
tingen we! op Asch-Woensdag gesloten zijn, 
doch niet ·op de aan dien dag voorafgaande 

M. G. H. S., wonende te R oermond, requi- Carnavalsdagen, waarop toch veel grooter 
rant van cassatie tegen een tegen hem gewezen drankmisbrui.k plaats heeft ; 
vonnis van het Kantongerecht te Roermond O. hieromt rent : 
van den 23 Maart 1921, waarbij hij a.ls schuldig ·dat art. 7, l • lid 4° der Drankwet aa.n den 
aan : ,,te R oermond a.Is houder eener inrichting Gemeenteraad de bevoegdheid geeft dagen te 
waar men gelagen zet, op Aschwoensdag tus- bepalen, waarop wegens omstandigheden, op 
schen middernacht en des namiddags 6 uren grond van welke misbrui.k van sterken drank 
bezoekers hebben" , met toep. van art. 23 Sr., te vreezen is, in de gemeente voor het publiek 
1, 2bis en 8 der Verordening van R oermond toegankelijke Iocaliteiten, waa.rvoor vergun
dd. 16 October 1897, zooals die is gewijzigd ning is verleend, gesloten moeten zijn, hetzij 
24 J anuari 1921, is veroordeeld tot eene geld- gedurende den geheelen dag, hetzij gedurendc 
boete van f 5 en vervangende hechtenis van bepaalde uren ; 
een dag ; dat ook Iogementen voor het publiek toe-

Gehoord het verslag van den Raadsheer gankelijk zij n, ook al hebben ze een vergunning 
Hesse ; a.ls bedoeld in art . 2, 2de lid der Drankwet, 

Gelet op het middel van cassatie door den de zoogenaamde logements-vergunning ; 
requirant voorgesteld bij memorie, luidende : dat we! het t weede lid van art. 7 voorschrijft, 

Schending of verk. toep. van art . 7 der dat het bepaalde in 4°. van het eerste lid van 
Drankwet en art. 135 der Gemeentewet, door dat arti.kel niet van toepassing is op eene ver 
de artt . 1, 2, 7 en 8 der Gemeente-Verordening gunning voor den verkoop in een logement 
van R oermond dd. 16 October 1897, benevens alleen a.an logeergasten, doch blijkens de samen
art. 2bis dier verordening, hetwelk aan die hang van de bepalingen der verordening loge
Verordening is toege'voegd bij verordening van menten, waar alleen zulk een verkoop plaats 
24 J anuari 1921, verbindend te verklaren; heeft , niet behooren tot de inrichtingen, waar 

Gehoord, enz. ; men gelagen zet, als bedoeld in art. l • der ver-
0 ., dat bij het aangevallen vonnis - met ordening; 

qualificatie en strafoplegging als gemeld dat het middel, ook a.ls het hierop het oog 
overeenkomstig de telastelegging bewezen is mocht hebben, al zwijgt de toelicht ing er over, 
verklaard, dat de beklaagde, t hans requirant, I derhalve is ongegrond; 
op Aschwoensdag, 9 Februari 1921, des voor- Verwerpt het beroep. (N. -J.) 
middags circa elf uur te Roermond in de door __ _ 
hem a idaar a.an de Zwartbroekstraat gehouden, 
voor het publiek t oegankeliJke, vergunnings- 31 M ei 1921. BESLUIT t ot beperking in de 
ocaliteit, zijnde eene inrichting, waar men ge- toekenning van vacatiegeld aan deskun-
agen zet, Martinus van Oostrum a.Is bezoeker digen, toegevoegd aan bij eene Wet, 
onder drankgelag aanwezig heeft gehad ; K oninklijk Besluit of Ministerieele Be-

0., dat de aangehaalde verordening, voor schikki.ng i.ngestelde Commissien. S. 751. 
zoover hier van belang, luidt : WIJ WILHELMI NA, ENZ. 

Art. 1. Ieder, die een restaurant, koffie- of Op de voordracht van Onzen Minister van 
bierhuis, societeit, tapperij, slij terij of in het Binnenlandsche Zaken, tijdelijk van den Raad 
algemeen eenige inricht ing, waar men gelagen van llfinisters dd. 22 April 1921, n°. 2729. af
zet, overneemt, opricht of verplaa tst of die deeling Algemeen Secretariaat en Compta
ophoudt zoodanig bedrijf uit t e oefenen, is biliteit; 
verplicht daarvan schriftelijk kennis t e geven Den Raad van State, gehoord (advies van 
a.an den Commissaris van Polit ie binnen drie 24 Mei 1921, n°. 18) ; 
dagen na het overnemen, oprichten, verplaat- Gelet op het nader rapport van Onzen voor-
sen, of ophouden van het bedrijf ; noemden Minister dd. 27 Mei 1921, n°. 3796, 

Art. 2bis. In afwijking van het bepaa-lde afdeeling Algemeen Secretariaat en Comp
in art. 2 is het aan houders van inrichtingen tabiliteit : 
als bij art. 1 bedoeld of hun vervangers ver- R ebben goedgevonden en verstaan: 
boden om op Aschwoensdag van middernacht Art. 1. Behoudens da t eene Wet dienaan-
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gaande anders bepaalt, kan toekenning van 
vaoatiegeld aan deskundigen, toegevoegd aan 
bjj eene Wet, Koninklijk besluit of Ministerieele 
Beschikking ingestelde Commissien tot een 
hooger bedrag dan dat in Ons besluit van 19 
December 1918 (Staatsblad n°. 804a), gewijzigd 
bij Ons besluit van 14 Juli 1919 (Staatsblad 
n°. 490), genoemd slechts geschieden bij een 
besluit te nemen op voordracht van den Mi
nistn, onder wien de Commissie ressorteert, 
met mede,vcrking van Onzen Minister van 
Financii}n. 

2. Deskundigen, die bij het in werking 
treden van dit besluit een hooger vacatie!!eld 
genieten dan dat in artikel 1 bedoeld, blijven 
in het genot daarvan. 

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

Onze Minist.ers, hoofden der Departementen 
van Algemeen Bestuur. zijn belast met de nit
voering van dit Besluit, hetwelk in het Staats
blad zal worden geplaatst. 

Het Loo, den 3lsten l\{,•i 1921. 
WILHELM1NA. 

De Minister van Rinnenlandsche Za.lten, 
tijdelijk Voorzitter vnn den Rand nan Mini8ters, 

CH. RUYS DE BEERENBROUCK. 
( Uitgeg. 15 Juni Hl21. ) 

31 llfei 1921. BESLUIT ter bepaling van het 
tijdstip, waarop de W et van den l 7den 
F 0brual'i 1!)21 (Staatsblo,d n°. 66) tot wij
ziging en atsn vulling van a rtikel 22 van 
cl<> Pustwet (Staatsb/nd n°. 543 van 1919) 
(Pustch eq11c, en girodienst) in werking 
treedt . S. 752. 

Bepaald op l J1ini 1921. 

van de Kamer en haar voorzitter en haar 
secretaris in de plaats treden van den voor
zitter en den secretaris der Kamer. _ 

2°. in bijlage B, behoorend bij dat reglement, 
wordt in de zinsnede ,,Gij behoort tot het 
stemdistrict ..... ; . . waarvan het stembu-
reau zitting houdt te .. .... .... in ..... . . 
van negen uur v.m. tot vjjf uur n .m." het 
woorcl ,,negen" vervangen door het woord 
,,acht''. 

Onze Minister van Landbouw, Nijverheid 
en Handel is belast met de uitvoering van <lit 
beslu it, het-welk in bet Staatsblad zal warden 
geplaatst PU waarvan aisch rfft zal warden ge
zonden aan den Raad van State. 

Het Loo, den 3lsten Mei 1921. 
WILHELMINA. 

De Min. van Landbouw, Nijverheid en Ha.ndel, 
H. A. VAN lJSSELSTEI.TN. 

(Uit'.}eg. 15 Juni 1921.) 

l Juni 1921. ARREST van den Hoogen Raad. 
· Bij een toegestane huurverlenging mag 
de Huurcommissie, of in hooger beroep de 
kantonrechter, niet bepalen dat de huur 
,,slechts voor het Jaatst" wordt verlengd. 

(Huuropzeggingswet, art. 1.) 

Voorzitter : Mr. A. Fentener van Vlissingen. 

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

De Hoage Raad, enz. ; 
Op de vordering van den Proc.-Gen. tot 

cassatie in het belang der wet van eene den 
l 7den Februari 1921 door den Kantonrcchter 
te Enschede gegeven beslissing op een door 

I J . C. Platvoet aldaar ingesteld beroep tegen 
• 1 eene beslissing der Huurcommissie te dier 

31 l,fei 1921. BESLUIT tot w1Jz1gmg van het I plaatse van 3 Januari 1921 ; 
Reglement voor de ~Came,:s vim Koor- I O., dat uit de aangcvallen beslissing blijkt, 
handel, vastgesteld b1J KonmkhJk beslmt dat de Huurcommissie te Enschede bij be
va1,1; 19 Augustus 1920 (Staatsblad n°. 712). \ slissing van 3 J anmtri 1921 aan H. J. Plctten-
S. 153. · 

1 

burg aldaar op z1Jn verzoek andermaal en 
WIJ W ILHEL"M1N A, ENZ. _ . . we! tot 1 Mei 1921, verlenging der huur heeft 
Op de voordracht- van Onzen Minister van toegestaan voor de waning, geleQ'en t e Enschcde 

Lanc!bouw. Nijverheid en Handel van 4 Mei aan de Oldenzaalschestraat ni. 57 , 
1921, n°. 7444, afdeeling Handel; dat toen de verhuurder Platvoet van deze 

Gelet op de nrtike!en 3, 5 en 11 van de wei; beschikking in appel was gekomen bij den 
op de Kamers van Koophandel 1920 (Staatsblad Kantonrechter,deze vond, dat hetgeen Pletten
n0. 152) ; burg voor de Huurcommissie had aangevoerd 

Gelet op Ons besluit van 19 A~gustus 1920 in strijd met de waarheicl was, zoodat er zijns 
(Stnatsblrul n°. 712) tot vaststellmg van een inziens geen termen aanwezig waren om ]anger 
Reglement voor de Ka,mers van Koophandel en dan tot en met 15 Maart 1921 verlenging van 
het bij dit- besluit gevoegde reglement ; huur toe te staan, de beslissing der Huurcom-

Den Raad van State gehoord (advies van missie heeft vernietigd en doende wat der 
17 Mei 1921 n°. 28); Huurcommissie was; de onderhavige huur 

Gezien het nader rapport van Onzen voor- ,,slechts voor het Jaatst tot en met 15 Maart 
noemden Minister van 26 Mei 1921, n°. · 8274, 1921" heeft verlengd; 
afdeeling Handel; 0., dat tegen deze uitspraak als middel van 

Hebben goedgevonden en verstaan: cassatie is voorgesteld: 
10. in artikel 51 van bovenaangehaald regle- Schending van art. 1 sub 4°., 5°. en 8°. 

ment vervalt het sub b. vermelde en <lit artikel der Huuropzeggingswet door de bepaling, dat 
wordt 17eJezen als volgt : de gevraagde huurverlenging als laatste ver-

,,Voo~ de samenstelling der kiezerslijsten en lenging zal gelden; 
de regeling der verkiezing, welke voor de eerste 0., dat eene Huurcommissie en in hooger 
maal ingevolge art. 26 der Wet geschiedt door beroep de Kantonrechter, in eene beslissing 
de in dat artikel bedoelde commissie, gelden de op een tot hen gericht verzoekschrift tot ver
bepalingen van <lit reglement, met dien ver- lenging van een bestaande huur, eventueel t_ot 
stande, dat de commissie in de plaats treedt vernietiging van de beshssing der Huurcomm1s-

1,,;l l. 33 
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sie op zoodanig verzoekschrift zich hebben te 
bepalen tot de zaak die aan hun oordeel is 
onderworpen, namelijk of de huur, zoo die 
bestaat, al dan niet verlengd zal worden, voor 
hoelang, in casu quo tegen welken huurprijs, 
doch dat niet mag worden vooruitgeloopen 
op beslissingen, die later zijn te nemen op dan 
aan de orde zijnde verzoekscbriften, waarin 
opnieuw huurverlenging wordt verzocht die 
dan door geheel gewijzigde omstandigheden 
we ll icht gerechtvaardigd zou kunnen zijn, al 
laat zich dit thans nog niet voorzien ; 

dat de Kantonrechter dit uit het oog verloren 
beeft, toen hij bij de bestreden beslissing niet 
alleen bepaalde, dat de bestaande huur tot 
en met 15 Maart 1921 zou worden verlengd 
maar ook, dat deze huur ,,slechts voor het 
laatst" verlengd werd; 

Vernietigt de beslissing van den Kantonrech
ter te Enschede van 17 Februari 1921 in deze 
zaak gegeven, voorzooverre daarbij is bepaald, 
dat de onderwerpelijke huur ,,slechts voor het 
laatst" wordt verlengd, zulk.s in het belang der 
wet en zonder dat daardoor aan partijen 
eenige schade kan warden toegebracht. 

(N. J.) 

3 Juni 1921. KONINKLIJK BESLUIT. 
Hoewel belangbebbende overlegt een 

verklaring van den secretaris der betrokken 
gemeente, dat de pensioensaanvrage biJmen 
een jaar na het tijdstip waarop bet recht 
op pensioen verkregen werd, aan bet de
partement van Financien is verzonden, 
wordt beslist dat de aanvrage blijkens den 
stempel van het departement eerst na 
genoemd tijdstip aldaar is ingekomen, 
en belangbebbende niet aannemelijk heeft 
gemaakt dat de aanvrage tijdig door hem 
zou zijn verzonden. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Beschikl,ende op de aanvrage om pensioen 

van E. Ritsma, gewezen houder van het hulp
telegraaf- en telefoonkantoor te Weidum, gem. 
Baarderadeel ; 

Gezien het advies van den Pensioenraad voor 
de gemeente-ambtenaren van 12 Fehr. 1921, 
n°. 22, La. G. ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, geboord, advies van 
18 Mei 1921, n°. 94; 

Op de voordracht van Onzen Min. v. Fin. 
van 30 Mei 1921, n°. 152, afd. Pensioenen; 

0., dat de Pensioenraad voor de gemeente
ambtenaren in zijn voormeld advies Ons in 
overweging heeft gegeven aan den belangheb
bende met ingang van 1 Januari 1920 een 
jaarlijksch pensioen toe ·te kennen van £ 26, 
aanvoerende, dat hij bij besluit van Burge
meester en Wethouders van Baarderadeel van 
12 November 1919, met ingang van 1 J anuari 
1920 eervol is ontslagen ; dat zijn diensttijd 
bedoeld in art. 15a der Pensioenwet voor de 
gemeente-ambtenaren 1913 van 6 jaren en 
3 maanden, vereenigd met den overigen, 
volgens art. 15b dier wet in aanmerking ko
menden dienst van 4 jaren, 5 maanden en 15 
dagen, een tijdvak uitmaakt van 10 jaren, 
8 maanden en 15 dagen ; dat zijn ontslag een 
gevolg is van de nieuwe organisatie van bet 
dicnstvak waartoe hij ·behoort en hem geen 

wacbtgeld wordt toegelegd ; dat zijn pensioens
grondslag van 1 Janiari 1915 tot en met ulti
mo December 1916, van 1 Januari 1917 tot 
en met ultimo December 1918, van 1 Jan. 
1919 tot en met ultimo Februari 1919, van 
1 Maart 1919 tot en met ultimo December 1919, 
onderscheidenlijk £ 100, £ 150, £ 200 en £ 2215 
per jaar heeft bedragen, zoodat 1/60• deel van 
de middelsom bedoeld in art. 8, 1 c lid der wet 
ad f 144.16 2/3 bedraagt £ 2.40 5/18 ; dat de 
a-anvrage is ingediend binnen een jaar na het 

I tijdstip waarop het recht op pensioen werd ver
kregen ; wesbalve de Pensioenraad v,i,n oordeel 

' is dat hij volgens de artt. 3c en 15a en b der 
Pensioenwet voor de geme'lnte-ambtenaren 1913 
recht heeft op een pensioen van f 25. 73 ; 

dat Onze Minister van Finitncien het advies 
van den Pensioenraad in afschrift aan den be
langheb bende heeft toegezonden en hem daarbij 
heeft medegedeeld dat ingevolge art. 25, 1 • 
lid der Pensioenwet ·voor de gemeente-ambtc
naren 1913 bet pensioen moet ingaan met 
1 April 1921, omdat de aanvrage eerst op 
18 Januari 1921, dus niet binnen een jaar na 
het tijdst.ip waarop het recht op pensi,,en werd 
verkregen ( l Jan. 1920) bij het Departement 
van Financien is ingekomen ; 

dat de belanghebbende Onze Mini~ter heeft 
te kennen gegev<'n dat hij bezwaar heeft tegen 
den datum van ingang op 1 April 1921, omdat 
zijn aanvraag v66r 1 Jan. 1921 is verzonden 
en volgens een door hem bij den burgemeester 
van Baarclerudeel ingesteld onderzoek, ook 
tijdig het Departement van Financi;<n moest 
bereiken; dat de Pensioenraad in zijn advies 
dit bevestigt door daarin den datum van 27 
Dec. 1920 te noemen en verder woordelijk de 
clausule op te nemen ; ,,dat de aanvrage is 
ingediend binnen een jaar na het tijdstip, 
waarop het recht op pensioen werd verkregen" ; 

dat Onze Minister aan den belangbebbende 
heeft medegedeeld, dat bij van meening blijft 
dat het pensioen niet met 1 ,Januari 1920 kan 
ingaan en dat de Pensioenraad voor de gemeente
am btenaren in zijn advies ten onrechte heeft 
vermeld dat de aanvrage tijdig is ingekomen ; 

dat de belangbebbende daarop beeft ver
zocht dat het advies van den Raad van State, 
Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur, 
mol!.e wordPn ingewonnen ; 

dat hij bij zijn schriiven heeft gevoegd eene 
verklaring van den Secretaris van Weidum, 
waarin deze bevestigt dat zijn pensioensaan
vrage op 28 Dec. 1920 aan het DepartemEmt 
van Financien is vcrzonden, waaruit bhJkt 
dat deze tijdig moet zijn aangekomen omdat 
de mogelijkheid is buitengesloten dat deze 
s~ukken 21 dagen bebben noodig gebad om 
den Haag te bereiken ; 

0., dat de aanvrage van den belangbebbende 
blijkens den stempel van het Departement 
van Financien eerst op 18 Januari 1921 aldaar 
is ontvangen en de belangbebbende niet heeft, 
aannemelijk gemaakt dat de aanvrage tijdig 
door hem zou zijn verzonden ; 

dat onder deze omstandigheden zijn pensicen 
ingevolge art. 25, 1 • lid der Peneioenwet voor 
de gemeente-ambtenaren 1913 moet ingaan 
met -1 April 19Zl ; 

Gezien de Pen8ioenwet voor de gemeenw
am btenaren 191!!; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
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aan E. Ritsma, gewezen bouder van bet 
hulptelegraaf. en telefoonkantoor te Weidum, 
gemeente Baarderadeel, te rekenen van 1 
April 1921 een jaarlijksch pensioen te ver
Jeenen van f 26. 

Onzen Minister van Financien is belast, enz. 
(A. B.) 

1 makkelijk wegvloeit naar met afneembaar 
rooster gedekt en van stankafsluiting voor• 
ziene kolken, vanwaar bet door een goed ge
sloten, waterdicbt rioolstelsel wordt wegge-

1 

voerd, of geleid naar een waterdicbten put, 
die buiten de inrichting is gelegen en zoodanig 
is afgesloten dat bij geen onaangenamen reuk 
verspreidt en die op ?eregelde tijden wordt 
geledigd . 

6 Juni 1921. BESLUIT. tot uitvoering van Het bepaalde omtrent de belling der vloeren 
artikel 19 van de Vleeschkfluringswet is niet van toepassing voor vries- en koel-
(Staatablad 1919, n°. 524). S. 754. ruimten. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. D. De wanden moeten van steen zijn en 
Op de voordracbt van Onzen Minister van aan de binncnzijde, van den vloer af tot een 

Arbeid van 18 April 1921, n°. 225E, afdeeling boogte van ten minste 2½ Meter, glad, water• 
Volks~ezondbeid; clicht en van licbte kleur zijn. 

Gez1en artikel 19 van de Vleeschkeuringswet E. De overgangen van vloer naar wanden 
(Staatablad 1919, n°. 524); en van wanden onderling moeten bij voorkeur 

Den Raad van State gehoord (advies van rond afgewerkt zijn. 
24 Mei 1921, n°. 24); F. Bijalclien een zoldering aanwezig is, 

Gezien het nadcr rapport van Onzen Minister moet deze zoodanig ingericbt zijn dat zij stof• 
van Arbeid van l Juni 1!)21, n°. 297E, afdeeling dicht iq. 
Volksgezondheid; G. De ruimten der lokaliteiten moeten z66 

Hebben goedgevonden en verstaan vast te groot zijn, dat de voor bet bedrijf noodige han-
stellen bet navolgende : delingon on de controle naar bebooren kunnen 

Art. 1. In deze voorschriften wordt ver- gescbieden. 
staan onder : H. Het terrein, de kolken, de lokalen en de 

a. ,,Minfater" de Minister belast met de zicb daarin bevindende voorwerpen moeten 
uitvoering van de Vleesohkeuringswet (Staats. geregeld schoon gebouden worden ; elken dag 
blad 1919, n°. 524); nadat in de lokalen gewerkt is, moeten deze en 

b. ,,inspecteur" de inspecteur bij bet Staats. de voorwerpen en gereerlsobappen, welkedaarbij 
toezicht op de voik igezondbeid voor bet be- hebben dienst gedaan, onmirldel'ijk na bet ge• 
trokken dee! des lands, belast met het toezicht eindigd zijn der werkzaamheden gereinigd 
op de naleving van de Vleescbkeuringswet; worden. 

c. ,.keuringsveearts" de persoon, bedoeld in I. Wanneer een drinkwaterleiding in de 
bet eerste lid van artikel 25 van de Vleesch- gemeente aanwezig is, moeten de verschillende 
keuringswet; bedrijfslokalen daarbij aangesloten ZIJn -

d. ,,de wet" de Vleesohkeuringswet (Staats- temij Bure:emeester en Wethouders hiervan ge-
blad 1919, n°. 524). heel of gedeeltelijk ontbeffing verleenen - en 

2. De in artikel 19 van de wet genoemde mag, tenzij met vergnnning van dit College 
inriohtingen moeten - ongerekend de voor- geen antler water aangewend worden. 
schriften voor elk afzonderlijk gesteld in de Jngeval Burgemeester en Wetbouders ont 
betreffende artikelen van dit besluit - voldoen heffing verle.enen, of ingeval eene drink:wat.Pr• 
aan de navolgende eiscben. leirlina niet aanwezig is, moet in de verscb1llende 

A. Het daglicbt moet, te beoordeelen door bedrij1slokalen onschadeliSk water in voldoende 
den Inspecteur, in voldoende mate toetreden, hoeveelheid ter beschikking zijn, een en antler 
hetzij door bovenlicbt, betzij door wandlicht, ter beoordeeling van Burgemeest,er en Wet• 
hetzij door beiden, zoodat de meest 1,1;unstige houders en mag geen antler water worden aan• 
verbourling in elk dee! van de inricbtmg ver- gewend, ook geen antlere watervoorziening 
kregen wordt. I aanwezi" zijn, tenzij met toestemming van 

Voor koel- en vriesruimten en pekelkelders genoemd C,-Uege. 
mag het daglicht vervangen of aangevuld J. De verbindingswegen tusschen de ge-
worden door electrische verlicbting. bouwen onder!inu, tusschen deze en den open-

B. Er .moet voldoenrle luchtven.ersching baren weg aJsmede de vrije grond van bet 
aanwezig zijn, te beoordeelen door den Inspec- terrein, waarop de inricbting staat, tot ee_n 
teur, betz(j door roosters of ventilatoren in de breedte van ten minste 1 .l\1eter gemeten mt 
wanden, hetzij door gemakkelijk te openen den buitenwand van de gebouwen, moe_te_n 
vensters, hetzij door een of meer op of in bet regelmatig beqtraat zijn, zoodat afdoendo re1m
dak aangebrachte lucbtkokers, of andere ven- ging gemakkelijk kan plaats hebben. . 
tilatie-inrichtingen. 3. Behalve de in art1kel 2 gestelde elschen, 

ln koel- en vriesruimten mag de lucbtver- ge.lden voor slacbterijen bovendien de navol-
verscbing gescbieden door een buizenstelsel, gentle voorschriften. . 
waardoor de lucht kunstmatig wordt af- en A. De daglicbtvoorziening moet .. zoodamg 
aangevoer<i, of op eene andere wijze, als met zijn, dat overal bij dag de keuring b_tJ gesloten 
het stel~el van koelinrichting overeenkomt, deuren, zonder knnstlicbt kan geschieden. 
te beoordeelen door den Inspecteur. B. De lokalen waarin geslacht wordt, 

C. De vloeren moeten van een materiaal moeten van zoodanige afmeting zijn en zoo
vervaardigd zijn, dat vocht niet doorlaat of danig ingericbt, dat de voor de sl~chting ver
opneemt, zij mogen geen scheuren en onnoodige eiscbte wer~zaamheden en de keurmg van het 
verdiepingen vertooncn en moeten zooveel geslachte die~ en de or1,1;_ane~ naar behooren 
belling hehben, dat bet_ spoel- en schrohwater kunnen geschieden en, b1Jald1en een afzonder
hetzij rechtstreeks hetztJ door open goten, ge- hJk lokaal voor het bangen der geslachte d1eren 

a:i• 
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niet aanwezig is, deze op minstens 2 Meter 
afstand van de slacbtruimtc, na bet afslachten, 
kunnen worden gebracht. 

C. 1· ,nr de keudng van organen en deelen 
moet en . ..er beoordeeling door den keurings
veearts, in vo ldoende gotale aanwezig zij n 
daarvoor geschikte tafels en haken. De tafels 
moeten een vlak, glad blad, van hard materiaal 
vervaard igd, bebben en moeten voldoende 
groot zij n, dat daarop bet darmscheil in zijn ge
heel kan worden uitgespreid. Bovendien moet 
in ieder slacht lokaal of in de onmiddellijke 
nabij heid daarvan aanwezig ziJn een wascb
gelegenheid met zeep en schoonen handdoek. 

De haken moeten zindelijk, en vrij van roest 
worden gehouden. 

D. De slachtlokalen moeten zoodanig ge
legen of zoodanig ingericbt ziju, dat de slach
tingen van den openbaren weg niet zichtbaar 
zijn. 

E . De lokalen waarin geslacht wordt en de 
hangruimte voor bet vleesch mogen niet ge
bruikt warden voor het bewaren van ldeeding
stukken en afvalproducten van clierlijken oor
sproncr of andere voorwerpen en stoffen, clie 
naar bet oordeel van den keuringsveearts niet 
aanwezig mogen zijn. 

Gedurcnde het slachten en zoolan~ vleesch 
aanwezig is, warden in de slacht- 01 banglo
kalen geen andere werkzaamheden verricht dan 
die, wclke tot de uitoefening van bet bedrijf en 
de keuring behooren. 

F. Openen van maag en darmen en bet I 
reinigen van deze organen mag niet geschieden 
in de slachtlokalen waarin het vleesch zich 
bevindt. 

G. Sla~htdieren mo~en niet in de slacht - I 
en bangrmmte gp~tald worden. 

II . l n een zelfde slacbtlokiu\l mogen niet 
t llr zelfder t ijd varkens en anrlere slachtdieri,n 
geslarht worclen. 

I. T.)e bij de sla<!hterjj behoorende stallen 
moeten van een wa•,erdicbten v loer voorzien 
zijn. TIAt daglicht moet in voldoP.nrle mate 
kunnen t oct.reclen, z6/>, dat de kcuring v66r het 
slachu-n zunder kunstlicht r.ehoorlijk kan ge
schiedcn. Voor zooveel nuodig moet bPhoor
lijk kunstlicht aanwezig zijn, ter beoordeeling 
door den ke urin~wC'earts. 

J _ De slachterij mn~ niet in recht~t rceksche 
open verbinding staan met won;n~cn. 5chaft
lokah•n, privaten, udnoirs, vleeschwi.nkels, 
werk plaatsen ter bereiding van vleescbwaren 
of t er vcrwerking vn,n darmen en anderP. 
product.en van cherl ij ken oarsprnng, bewaar
plaatsen van afvalproducten en swll~n. 

K . Voor zooveel de vaste afva l niet on
midrlellijk na iedere s!acht.ing van hot terrein 
wordt verwijderd, moet deze in een goed afge
dekten, waterdichten bak warden verzameld 
en met kalk warden bestrooid. 

L. In de slachterij mogen honden niet aan
wei.ig zijn. 

4. Behalve de in artikel 2 gestelde eischen, 
gelden voor vleeschwinkels bovenclien de na-
volgende voorschriften. I 

A. Zij mogen niet in rechtstreeksche open . 
verbinding staan met woonvertrekken, slach
terijen, schaftlokalen, privaten, u rinoirs, werk
plaatsen t er bereiding van vlee3chwaren of ter 
verwerking van darmen en andere producten , 
van clierlijken oorsprong, bewaarplaatsen van 

afvalproducten van clierlijken oorsprong en 
stallen. 

B. Zelfstandigheden die aan bet vleesch een 
bijsmaak kunnen geven of bedcrf ervan kunnen 
bevorderen, mogen in vleeschwinkels niet aan
wezig zijn. 

C. Slechts vleesch en vleeschwaren, zoo
mede in luchtdicht gesloten voorwerpen, ge· 
conserveerde levensrniddelen, benevens, t er 
beoordeeling door den keurin&sveearts, voor
werpen en inrichtingen verbanCI houdende met 
bewaren en ver koop van vlecsch, mogen in de 
vleeschwinkels. aanwezig zijn. 

D. Toonbanken, ijskasten, uitstalkasten, 
bakblokken en andere voor bet gebruik bij den 
verkoop bestemde toestellen en instrumenten 
moeten in zindelijkeu toestand gehouden 
warden. 

E. De personen met den vcrkoop van vleesch 
in de vleeschwinkels belast, moeten tijdens hunne 
bedrjjfswerkzaamheden steeds zindelijk ge
kleed zijn en moeten reine handen bebben. 

F. In elke vleeschwinkel, of in de on 
middellijke nabijheid daarvan , moet aanwezig 
ziju een waschgelegenheid, met zeep en zinde
lijken handdock. 

G. De haken waaraan bet vJ.,esch wor<l.t 
gehangen moeten zindelijk, en vrij van roest 
warden gehourlen. 

5. Behalve de in artikcl 2 gestelcle eischen , 
gelden voor bewaarplaatsen van vleesch boven
dien de navolgende voorschriften. 

A. Zii moeten droog en kocl zjjn. 
B. Zij mogcn nict in rechtstreE>ksche open 

verbincling staan met woonvertrekken, schaft
lokalen, privaten, urino irs, werkplaatsen t er 
verwerking van darmen en andere producten 
van dierlijken oorsprong, of bewaarplaatsen 
van afva~producten van dierlijken oorsprong 
en stallen. 

C. Zelfstandighedeu clie aan het vleesch 
een bijsmao.k kunnen geven of bederf ervan 
kunnen bevorderen, mo$en in bewaarplaatseu 
van vleesch niet aanwez1g zij n. 

6. Behalve de in a rtikel 2 gestelde eischen, 
gelden voor de vleeschwarcnfabrieken boven
dien de navolgende voorschriften. 

A. Zij mogen niet in rechtstreeksche open 
verbinding staan met woonvertrekken, vleesch
winkels, pri.vaten. urinoirs, werkplaatsen t er 
verwerkinii: van darmen en andere produden 
van dierlijken oorsprong, bewaarplaatsen van 
a.fva!producten van clierlijken oorsprong en 
sta'.len. 

B. Aelfstandigheden die aan bet vleesch 
een bijsmaak kunnen geven of bederf ervan 
kunnen bevorderen, mogen in vleeschwaren
fabrieken n iet aanwezig zijn. 

C. De haken bestemd voor het ophangen 
van het v!eesch, zoomede de toestellen en ge
reedschappen bestemd voor het bewerken van 
bet vleesch moeten zinclelijk, en vrij van roest 
worden gehouden. 

D. Het personeel dat bij de bereiding van 
vlcescbwaren wC'rkzaam is, verr-icht zijn be
drijfsber.'ghede~ in zinrlelijke k leeding en werkt 
met zindelij ke handen. 

E. In elke vleeschwarenfabdek moet aan
wezig zijn een waschgelegenheid met zeep en 
zindelijken handdoek. 

F. In de vleeschwarenfebrieken wor<l.en 
tijdens bet bedrijf geen andere werkzaamheden 
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verr'cht, dan -lie welke tot de uitoefening van ,• Ni pen in het perceel, gemerkt Knde no. 18, 
het bedr(jf behooren. in ecn localiteit, waarvoor hem geen vergunning 

G. Outler de in vori)! lid be<loelde wcrk-

1 

tot verkoop van sterken drank in het klein was 
zaamheden welke niet mogen worden verriC\ht verleend, ten verkoop in het klein heeft in 
zijn bi:-grepen, slachten van vee, het reinigen voorraad gehad in cenige flesschen eene hoe-
en slijmen van darmen. vcelheid sterken drank". 

7. Do Minister kan verbieden, dat per,ionen, Zij qualificeerde dit feit a ls: ,,Hct zonder 
lijdende aan eene der door hem te noemen be- de vereischte vergunning sterken drank ten 
smettclijke ziekten, werkzaam zijn in de door verkoop in het klein in voorraad hebben", 
hem aan te wijzen inrichtingen, als bed0e!J m en veroordeeldc hem deswege in eeno boete 
artikel 10 der wet.· van honderd gulden, bij wanbeta ling te ver-

8. Onze Minister kan nadere voorschrilten vang:en door eene hechtenisstraf van dertig 
gevcn door de uitvoering van de bepalingen dagen. 
van dit besluit. Als cassatiemiddel is thans bij pleidooi op-

9. Dit besluit treedt in werking met ingang geworpen : ,,Schcnding en , erkeerde toepassing 
van een door Ons te bepalen dag. van a rtikel 50 der Drankwet, door bek.laagde 

Ooze l\finister van Arbeid is belast met de te veroordeelen ier zake van ,,het zonder de 
uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad I vereischte vergunning sterken drank ten ver
zal worden geplaatst, en waarvan afschrift zal koop in het kleio in voorraad hebben", hoewel 
worden gezonden aan den Raad van State. uit het vonnis der Rechibank blijkt, dat voor 

Het Loo, den Gden Juni 1921. de localite it, waarin de sterke drank voorradig 
WILHELMINA. was, ecne vergunnin« voor den verkoop van 

De Minister van Arbeid, AALBERSE. sterken drank in bet klein was verleend". 
(Uitgeg. 24 Juni 1921.) Waar de geeerde ra.11,dsman in de toelichting 

t dezer grief ter verdediging van het door hem 
gevraagcl ontslag van rechtvervolging rneende 

ti J -uni 1921. ARRES'r van den Hoogen Raad. I te mogen volstaan met ecne verwijzing naar Uw 
Hot ten verkoop in bet klein in voorraad arrest van 14 Maa,t jl., n°. 27419 (N. J. 1921 

hebben van sterken drank in eene vergun- blz. 554, Red.), gPloof ik, dat hij zich vergist. 
ningslocaliteit, door een niet-vergunning- I De beide gevallen toch zijn gel-ieel verschil
houder is strafbaar, tenzij laatstgenoemde I lend. Daar immers gold bet het in voorraad 
den vngunninghouder in de uitoefeni ng I hebben van sterken drank in eene verloflocali 
van diens bednjf op wettige wijze mocht teit, waa.rvoor ook mogelijk vergunning was 
h bben vervangeo. verleend, bier echter het ten verkoop in het 

(Drankwet art. 50 1• lid, 10.) klein \-oorradig hebben van sterken drank in 

Voorzitter: 
eenP !o~aliteit, waarvoor door een antler dan 
beklaagde vergunning is verkrcgen. 

Dit ten verkoop in bet klein voorradig hebben 
van stHken drank is enkel aan den vergun

Raden: Mrs. H. Hesse, H. M. A. Savelberg, ninghouder toegestaan, tenzij deze verkeert 
Jhr. P. L. van Meeuwen en B. Ort. I in omstandigheden, waaronder de wet hem 

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

veroorlooft zich te doen vervangen. Dit volgt, 
Ch. F. V., requirant van cassatie tegen een dunkt mij, uit de geheel oeconomie der Dran.k

tegen hem gewezen vonnis van de Arr.-Rechtb. J wet en meer in het bijzonder uit de artikelen 
te Breda van den 21 Maart 1921, waarbij werd 1, 2, 24 en 50 daarvan. 
bekrachiigd, na het daartegen gedaan verzet, I Nu heeft requirant we! bewecrd, dat hij 
een op 10 Fcbruari 1921 door dezelfde Recht- zetkastelein van den werkelijken vergunning
_banl< bij verstek gewezen vonnis, bij hetwelk houder was, maar de R echtbank heeft die 
m hooger beroep werd vernietigd een vonnis verdediging als ,,geheel onaannemelijk" ter 
van den Kantonrechter te Bergen op Zoom I zijde gcsteld op gronden, waarvan de juistheid 
van 5 October 1920, en de requirant werd in cassatie niet kan worden betwist. 
schuldig vcrklaard aan : ,,het zonder de ver- Wa.a.r derhalve overblijft, dat de bek.laagde 
ei chte vergunning sterken drank ten verkoop in een!' localiteit, waa rvoor niet hij, doch een 
in het klein in voorraad hebben", en hij met ander vergunning had verk.t-cgen, Rterken drank 
toep. van de artt. 50 alinea I sub I der Drank- ten verkoop in het k.lein in voorraad had, 
wet en art. 23 Wetb. van Strafrecht, veroor- zonder dat hij zich met vrucht kon beroepen 
deeld tot cene geldboete van f 100 en eene ver- op een artikel der wet, hetwelk hem dit toe
vangendc hechtenis van dertig dagen. (Ge- staat, is hij terecht krachtens artikel 50 al. 1 
pleit door Mr. Ph S. Frenkel, advocaat te Am - 1 sub. 1 dcr Drankwet gestraft. 
sterdam. Ik concludeer mitsdien tot verwerping van 

Conclusie van den Advocaat-L:e11Praal 11r. 
Tak. 

Met vernietiging eener uitspraa k van den 
Kantonrechter te Bergen op Zoom van 5 Oc
tober 1920 verklaarde de Arr.-Rechtbank te 
Breda bij vonnis van 10 Februa1· i 1921, na ver
zet, belm:tchtigd op 21 Ma.art jl., ten aanzien 
van requirant wettig en overtuigend bmvezen : 
,,dat hij op 8 Ju] i l 920 des namidclags omstreeks 
7¼ um·, onder de gemeente Roosenda;. l en 

het beroep, met aanvulling in zoovorre van het 
bekrachtigendc vonnis, dat Uw Raad krachtens 
art ikel 219 Sv. de teruggave zal bcvelen der 
inbcslaggenomen flesschen en dranken aa.n 
requirant, welke flesHchen en dranken reeds 
bij den Kantonrechter a.ls stukken van over
tuiging hebben gedicnd, na verloop van aoht 
dagen na het wijzen van Uw arrest. 

De Hooge Raad eni. ; 
Gehoord bet versla.g van den Raadsheer 

Savelberg; 



1921 6 JUNI. 518 

Gelet op het middel van cassatie, namens 
den requirant voorgestAld bij pleidooi, luidende: 
(zie conclusie Adv.-Gen.); 

0., dat bij hct na verzet bekrachtigde vonnis 
der Arr.-Rechtb. te Breda, met qualificatie 
en strafoplegging als voormeld, wettig en over
tuigend bewezen is verklaard met requirants 
schuld daaraan : dat hij op 8 Juli 1920 des 
namiddags omstreeks 71f. uur onder de gemeen
te Roosendaal en Nispen, in het perceel gemerkt 
Kade no. 18, in een localiteit, waarvoor hem 
geen vergunning tot verkoop van sterken 
drank in het klein was verleend, ten verkoop 
in het klein in voorraad heeft gehad in eenige 
flesschen een hoeveelheid sterken drank ; 

O., met betrekking tot het voorgestelde 
cassatiemidclel : 

dat onder ,,de vereischte vergunning" in 
art. 50 I sub 1 °. is te verstaan, zoodanige ver
gunning, die iemand in verband met de be
palingen der Drankwet tot de in dat voorschrift 
omschreven handelingen bevoegd maakt ; 

dat nu weJ, blijkens hetgeen a ls bewezen 
is aangenomen, ten deze vaststaat, dat aan 
zekeren R. de vereischte vergunning tot die 
handelingen voor de in de dagvaarding be
doelde localit,eit was ver!eend, doch anders
zijds ook, dat zoodanige vergun~ing aan de_n 
requirant niet toekwam, terw_1JI tevens _is 
verworpen diens verweer, dat h.iJ zetkastelem 
was van Roovers, omdat dit in strijd was met 
in het vonnis opgenomen verklaringen van 
den requirant aan een verbalisant, waarin 
onder meer voorkwam, dat de sterke drank 
zijn eigendom was ; 

dat, waar art. 24 der Drankwet bepaalt, 
dat - behoudens hier niet aanwezige uit
zonderingen - een vergunning uitsluitend 
geldt voor den persoon des verzoekers, de aan 
Roovers verleende vergunning de aan den re
quirant telastegelegde en bewe2;~n verkla:arde 
handeling niet km~ dekken, ~enz1J de ~-eqmrai:i,t 
R. in de uitoefenmg van d1ens bedrJJf wett1g 
mocht hebben vervangen; 

dat hieruit volgt, dat, gegeven de vastge
stelde feiten, art. 50 I sub. 1°. der Drankwet 
met juistheid is toegepast en het mid.de! alzoo 
is ongegrond ; 

Verwerpt het beroep. (N. J.) 

6 Juni 1921. ARREST vari den Hoogen Raad. 
De in art. 50 1 e lid 1 ° 'der Drankwet 

omschreven handelingen zijn alleen straf
baar, indien zij geschieden zonder zoodani!le 
vergunning, die hem welke die handelingen 
verricht, in verband met de bepalmgen 
der Drankwet daartoe bevoegd maakt. 
Waar blijkens art. 28 l • lid, 2° der Drank
wet de vergunningho_uder z1_ch steeds lil 
de uitoefening van ZIJn bed.rJJf mag laten 
vervangen, is ook hij, die dezen vervangt, 
daardoor tot die handelingen bevoegd. 

Het handelen als vervanger van een ver
gunninghouder is derhalve niet eene om
standigheid, die de strafbaarheid van een 
anders verboden handeling opheft, doch 
een die de strafbaarheid krachtens art. 
50, 'i e lid 1 ° der Drankwet van het begin 
af uitsluit. 

(Drankwet art. 50, l • lid 1°.) 

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

Raden: Mrs. H. H esse, H. M. A. Savelberg, 
Jhr. P. L. van Meeuwen en B. Ort. 

C. F V., requirant van cassatie tegen een 
tegen hem gewezen vonnis van de Arrondisse
ments-Rech t bank te Breda, van den een en 
twinti"'sten Maart 1921, waarbij in hooger 
beroep werd bevestigd een vonnis van het 
Kantonaerecht te Bergen op Zoom, van 28 
Decem b~r l 920, houdende bekrachtiging. na het 
daartegen gedaan verzet, van een vonnis door 
datzelfde Kantongerecht op 16 November 1920 
bij verstek gewezen, bij we1k vonnis de requi
rant werd schulclig verklaard aan : ,,het zonder 
de vereischte vergunning sterken drank in 
het k!ein verkoopen", en met toepassing yan 
de artikelen 50 I sub 2° der Drankwet en art1kel 
23 Sr., veroordeeld tot eene geldboete van hon
derd gulden en een vervangende hechtenis van 
vijftig dagen ; (Gepleit door Mr. Ph. S. Fren
kel, advocaat te Amsterdam) 

Conclusie van den Advocaat-Generaal Mr. 
Tak. 

1n een vonnis van den Kantonrechter te 
Bergen op Zoom van 28 Decem her j.l., door 
de Arr.-Rechtbank te Breda op 21 Maart 192~ 

I bevest-igd, waarbij bekrachtigd werd een b1J 
verstek gewezen uitspraak van 16 Novemher 
bevorAns, overweegt <leze : ,,dat het gehoude~ 
onderzoek bij de verzetprocedure - waarb1J 
het bewijs nog bovenclien is versterkt geworden 
door de door beklaagde's gemachtigde ter 
terechtzitting afgelegde bekentenis - on.~ 
geene aanleiding geeft om in _het d(!O~ ~ms b1J 
verstek ~ewezen vonnis eeruge WIJz1gmg te 
brengen.' 

Ofschoon de dagvaarcling alternatief is ge
steld, wordt de inhnud dier bekentenis, de 
inhoud van een bewijsrniddel dus, verzwege_n, 
waardoor mede artikel 221 Sv ge~chonde~ 1s. 

Maar bovendien verbond de gemachhgde 
a.an deze zoogenaamde bekentenis de toevoe
ging, dat zijn client gerechtigd was sterk~n 
drank in het klein te verkoopen als zetkastelem 
van den vergunninghouder. 

Zijne bekentenis is derhalve ~!l vera eene 
ontkentenis, waaraan nimmer beWIJS had mogen 
word.en ontleend. 

Het in de eerst<? plaats bij pleidooi voorge
stelde mid.de!, luidende : ,,Schencling en ver
keerde toepassins van artikel 221 en 403 in 
verband met artiliel 256 en 247-211 en 223 
Sv., door het vonnis van het Kantongerecht 
tt> Bergen op Zoom, dd. 16 November 19~0 
te bekrachtigen, hoewel de Kantonrechter m 
Jaatstgemel<l vonnis het bewijs doet steunen 
op eene bekentenh, welke beklaagde's gemach 
tigde ter terechtzitting zou hebben afgelel!d, 
hoewel en uit het proces-verbaal der terecht
zitting en uit bet vonnis zelf blijkt,, dat hetgeen 
clie gemachtigde ter terechtzitting heeft aan
gevoerd, geen bekentenis is," acht ik dus 
gegrond. 

Minder juist schijnt mij echter de tweede 
grief, klagend over : ,,Schencling en verkeer~e 
toepassing van artikel 221, 211 en 223 Sv., lil 
verband met artikel 24, 50 en 68 der Drankwet 
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door op grond van de in het vonnis opgenomen van het begin af uitsluit, omdat de handeling 
verklaringen, welke de vergunninghouder als niet in het verbod is begrepen; 
getuige ter terechtzitting heeft afgelegd, aan dat nu we! in de dagvaarding voorkomen de 
te nemen, dat de vergunninghouder zich in woorden : ,,in eene localiteit, waarvoor hem 
de uitoefening zijner vergunning op eene geen vergunning tot verkoop van sterken drank 
ongeoorloofde wijze liet vervangen." in het klein was verleend", docb die woorden 

Daarin toch wordt Uw Raad uitgenoodigd de niet in dien zin behoeven te worden verstaan, 
kracht van het aangevoerd bewijsmateriaal dat zij enkel zouden doelen op eene aan den 
te waardeeren, waartoe enkel de feite! ijke requirant persoonlijk of rechtstreeks verleende 
rechter bevoegd is. I vergunning - in welk geval geen strafbaar 

Ik concludeer mitsdien tot vernietiging van I feit zou zijn tela~tegelegd - doch mede kunnen 
het vonnis der Arr.-Rechtbank te Breda van I worden opgevat, in dien zin, welke opvatting 
21 Maart jl. en tot verwijzing der zaak naar het I ten deze kennelijk in het bestreden vonnis 
Gerechtshof te 's-Hertogenhosch ten einde wordt gehuldigd, dat daarbij wordt gesteld, 
haar op het bestaande hooger beroep opnieuw I dat voor bedoelde localiteit aan den requirant 
te berechten en af te doen. geene hem dekkende vergunning was verleend ; 

0., dat nu blijkens het bevestigde vonnis 
De Hooge Raad, enz. ; de requirant ter terechtzitting heeft aangevoerd, 
Gehoord het verslag van den Raadsheer dat hij zet,kastelein was voor een vergunning-

Savelberg ; houder en het vergunningsbedrijf geheel voor 
Gelet op de middelen van cassatie, namens rekening en risico van dezen uitoefende; 

den requirant voorgesteld bij pleidooi, luidende 0., dat deze verklaring niet is overeen te 
(Zie cone!. Adv.-Gen.); brengen met de in bedoeld vonnis voorkomende 

0., dat bij het voormelde verstekvonnis van hiervoren medegedeelde overweging, dat de 
het Kantongerecht te Bergen op Zoom, met requirant ter terechtzitting eene bekentenis, 
qualificatie en strafoplegging als voormeld welke mede als bewijsmiddel is gebezigd, zou 
wettig en overtuigend bewezen is verklaard, hebben afgelegd, daar immers in die verklaring 
met req11irants schuld daaraan, dat hij op 22 ligt opgesloten eene ontkentenis van het gemis 
Juli 1920 des namiddags omstre~ks 8 ure, der vereischte vergunning, welk gemis een 
onder de gemeente Roosendaal en Nispen, in bestanddeel was van het telastegelegde ; 
een door hem gehouden herberg, gelegen in 0., dat de Rechtbank door het vonnis des 
perceel,. plaatseliJk gemerkt Kade 18 en we! in Kantonrechters, waarin eene niet bestaande 
een localiteit, waarvoor hem geen vergunning bekent,mis als bewijsmiddel werd opgenomen, 
tot verkoop van sterken drank in het klein te bevestigen. heeft gehatideld in strijd met de 
was verleend, aan A. Verhagen in een glaasje artikelen 391, 392, 403, 211 , 221, 223, 253, 267, 
een hoeveelheid sterken drank heeft verkocht; 239 en 247 in onderling verband en in verband 

dat dit vonnis, na verzet werd bekrachtigd met de artikelen 256 en 257 Sv., zijnde, be
bij het aan~ehaalde vonnis van 28 December paaldelijk bij voormeld artikel 223, hiertegen 
1920, uit overweging ,,dat het gehouden onder- -nietigheid bedreigd ; 
zoek bij de verzet-procedure nog bovendien 0., dat mitsdien het eerste cassatiemiddel 
is versterkt geworden door de door beklaagde's is gegrond en het vonnis der Rechtbank be
gemachtign.e ter terechtzittin~ afgelegde be- hoort te worden vernietigd ; 
kentenis - ons geene aanleiding gedt om in dat dientengevolge het tweede cassatiemiddel 
het door ons bij verstek gewezen vonnis eenige bniten beschouwing kan blijven : 
wijziging te brengen", welk vonnis bij de Vernietigt het vonnis door de Arrondisse
bestreden uitspraak in hooger beroep werd ments-Rechtbank te Breda op 21 Maart 1921 
bevestigd ; in deze zaak gewezen ; 

0. omtrent het eernte cassatiemiddel: Rechtdoende krachtens artikel 106 R. 0. : 
dat naar luid van artikel 50 I 1°. de daarin Verwijst de zaak naar het Gerechtshof te 

omschreven handelingen alleen strafbaar zijn, 's-Hertogenbosch om op het bestaande hooger 
indien zij geschieden zonder 'de vereischte ver- beroep opnieuw t e worden berecht en afgedaan, 
gunning" en daaronder te verstaan is zoodanige (N. J.) 
vergunning, die hem, welke die handelingen 
pleegt in verband met de bepalingen der 
Drankwet daartoe bevoegd maakt ; 7 Juni 1921. BESLUIT tot vernietiging van 

dat voorts blijkens artikel 28 alinea 1, 2° 
der Drankwet de vergunninghouder zich steeds 
in de uitoefening van zijn bedrijf mag laten 
vervangen, zij het, dat hij dan soms zekere 
bepalingen heeft in acht te nemen ; 

dat derhalve als aan een antler voor eene 
localiteit vergunning is verleend, ook hij, die 
dezen vervangt, daardoor tot bovenbedoelde 
handelingen bevoe~d is en alzoo de daartoe 
vereischte vergunnmg heeft ; -

dat nan ook geenerlei ~rond is om aan te 
nemen, dat het handelen als vervanger van 
een vergunninghouder eene omstandigheid 
zou zijn, difl de strafbaarheid van een anders 
verboden handeling zou opheffen, doch uit het 
vorenstaande voortvloeit, dat die omstandig
heid de strafbaarheid krachtens artikel 50 I l 0 

artikel 40 van de instructie voor het onder 
wijzend personeel der openbare lagere 
scholen in de gemeente Bergen (L.), vast
gesteld bij Raadsbesluit van 2 December 
1919 en nader vastgesteld bij Raadsbe
sluit van 11 Februari 1920. S. 755. 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, van 
13 April 1921, n°. 4593/2, afdeeling Lager 
Onderwijs Algemeen, en van Binnenlandsche 
Zaken, van 16 April 1921, n°. 4905, afdeeling 
Binnenlandsch Bestuur ; tot vernietiging van 
artikel 40 van de instructie voor het onder
wijzend personeel der openbare lagere scholen 
in de gemeente Bergen (L.), vastgesteld bij 
Raadsbesluit van 2 December 1919 en nader 
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vastgesteld bij Raadsbesluit van 11 Februari den leeftijd van twaalf jaren en betreffende 
1920 ; het brengen van kinderen naar de school, 

Overwegendc, dat artikel 40 van voormelde tot welker leerliagen zij behooren, vastge-
instructie Juidt : steld door den Raad der gemeente Schoten, 

,,Het is de hoofden der scholen en de onder- bij besluit van 7 Augustus 1919. S. 756 . 
wjjzers, boven en bebalve de in de artikelen WIJ WILHEL~HNA, ENZ. 
37 en 38 der lager onderwijswet genoemde Op de voordracht van Onze Ministers van 
beroepen of betrekkingen uit te oefenen of te Onderwijs, KunstP.n en Wet-enscbappen, van 
bekleeden, verboden te zijn : 13 April 1921, n°. 4595', afdeeling Lager Onder-

a. correspondent van een dag- of weekblad; wijs Algemeen, en van Binnenlandsche Zaken, 
b. agent van eene brand- of levensver- van 16 April 1921, n°. 4903, Afdeeling Binne>n-

zekeringmaatschappij. hmdsch Bestuur ; tot vernietiging van ar-
Ook andere in dit artikel niet genoemde tikel 1, ee>rste lid, - behalve voor zoover de 

functien te bekleeden of uit te oefenen" ; bepaling zich ook nitstrel:t tot eene bosch-
Overwegende, dat in genoemd artikel 40 bouwonderneming, - der Vernrdening, hou

in de eerste plaats geene rekening wordt ge- dende> verbodsbepalingen omtrent het arbeiden 
bouden met artikel 37 der voormalige wet tot van kinderen beneden rlen leeftijd van twaalf 
regeling van het lager onderwijs, volgens het- jaren en bPtreffende het brengen van kindere11 
welk bet geven van 011derwijs in het algemeen naar de school, tot welker leerlingen zij bc
niet is verboden, en in de tweede plaats met hporen, vastgesteld do 1 den Raad der gemeente 
artikel 38, tweede lid, dier wet, ,olgens hetwelk Schoten, bij besh1jt van 7 Augustus 1919; 
door Gedeputoerde Staten vrijstelling kan wor- Overwegende, dat artikel l, eerste lid, van 
den verleend van bet verbod ambten of be- die vnordening luidt: 
dieningen te bekleeden; ,,Het hoofd of de bestuurder van eene land-

dat de zin der artikelcn 44 en 45 der Lager- bond-, tuinb0uw- of boschbouwondernem,ng 
onderwijswet 1920 geene andere is dan die of eene veehouderij. is vcrplicht t e zorgen, dat 
der artikelen 37 en 38 der wet tnt regeling van in of voor zijne onderneming geen arbeid wordt 
het lager onderwijs van 17 Augustus 1878 I verricht door een kind beneden den leeftijd 
(Stru,,/shlad n°. 127) ; van t.waal!. jaar ;" 

dat derbalve genoemd artikel 40 met even- ' O,.-erwegende, dat kraohtens artikel 13, 
)!emelde wets bepalingen in striJd is ; I eerste lid. der Leerplichtwet de inspecteur van 

Gelet op de artikelen 37 en 3S, tweede lid, het lager onderwijs bevoegd is ten behoeve 
der voormalige wet tot regeling van bet lager I van werkzaambeden in of voor de bedrijven 
onderwiJs, op de artikelen 44 en 45 der Lager- van landbouw, tuinbouw, veehouderij of veen
onderwijswet 1920, en op de artikelen 153 en I derij voor kinderen, die in de laatste zes maan-
158 der !l'emeentewet ; den, voorafgaande aan de aanvrage, de school 

Den Raad van State gehoord, advies van geregeld hebben bezocht, jaarlijks voor ten 
17 )foi 1921, n°. 21; hoogste zes weken, ongerekend de vacantiiin, 

Gezien het nader rapport van Onze voor- te vergunnen de school tijdelijk niet te be
noemde Ministers van 30 Mei 1921, n°. 661('/l, zoeken, en dat zoodanige vergunning, inge
afdeeling Lager Onderwii~ Algemeen, en van volge artikel 14 dier wet, op grand van den 
2 Juni 1921, n°. 6908, afdeeling Binnenlandsch ouderdom van het hlnd, alleen wordt ge-
Bestuur : weigerd, indien het kind den leeftijd van tien 

Hebben goedgevonden en verstaan: jaren nog niet heeft bereikt; 
artikel 40 van rle instructie voor het onder- dat voorts artikel 15 der Leerplicbtwet de 

wijzend personeel der openbare lagere scholefl hevoe~dheid van den Raad omtrent dit onder
in de gemeente Bergen (L .. ), vastgesteld b1J werp beperkt tot de regeling voor de geheele 
Raadsbes!uit van 2 December 1919 en nader of voor bepaalde deelen der gemeente voor den 
vastgesteld bij Raadsbesluit van 11 Februari tijd of de tijden, binnen welke, met uitsluiting 
1920, te vernietigen wegens strijd met de wet. van de overige tijden van het jaar, de ver-

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en gunningen, bedoeld in het eerste lid van ar
Wetenschappen, is belast met de uitvoering tikel l:{, kuunen worden verleend; 
van dit besluit, hetwelk in bet Staatsblad ge- dat derhalve artikel 1, eerste lid, van boven
plaatst en in afschrift aan den Raad ;van State vermelde verordening verder strekkende ver-
medegedeeld zal worden. bodshepalingen inhoudt dan de genoemde ar-

Het Loo, den 7den Juni 1921. tikelen der Leerplichtwet toelaten, en mits-
WILHELMINA. dien met die wet in strijd is ; 

De 

De Minister 11an Onderwijs, 
K1insten en Wetenschappen, 

J. TH. DE VISSER. 
Minister van Binnenlandsche Zaken, 

CH. RUYS DE BEERENBROUCK. 

(Uitgeg. 30 Juni 1921.) 

7 Juni 1921. BESLUIT tot verruetiging van 
artikel 1, eerste lid, - behalve voor zoover 
de bepaling zicb ook uitstrekt tot eene 
boschbouwonderneming, - der Yeror
dening, houdende verbodsbopalingen om
trent het arbeiden van kinderen boneden 

Gelet op de artike!en 13, eerste lid, 14, 
onder 3°., en 15, eerste lid, der Leerplicbtwet 
en op de artikelen 153 en 158 der Gemeentewet ; 

Den R aad van State, gehoord, advies van 
17 Mei 1921, n°. 22; 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 20 Mei 1921, n°. 66081, 
afdeeling Lager Onderwijs Algemeen, en van 
2 Juni 1921, n°. 6910, afdeeling Binnenlandscb 
Bestuur · 

Heb,ben goedgevonden en verstaan: 
. artikel 1, eerste lid, van bovenvermelde ver
ordening, vastgesteld door den Raad der ge
meente Schoten, bij besluit van 7 Augustus 
1919, te vernietigen - behalve voo1· zoover de 
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bepaling zich ook uitstrekt tot eene boschbouw
onderneming - wegens strijd met de wet. 

Onze _Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen, is belast met de uitvoering 
van dit besluit, hetwelk in het Staat.sblad ge
plaatst, en in afschrift aan den R aad van State 
medege::leeld zal worden. 

Het Loo, den 7den Juni 1921. 
WILHELMINA. 

De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

J. TH. DE VISSER. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
0H. RUYS DE BEERENBROUCK. 

( Uitgeg. 30 Juni 1921. ) 

8 Juni 1921. BESLUIT tot bepaling van den 
termijn, bedoeld in art. 12a van het Ko
ninklijk besluit van 12 December 1917 , 
(Staatsblad n°. 692), gewijzigd bij Konink
lijk besluit van 1 Mei l!H8 (Staatsblad 
n°. 279). S. 57. 

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

Binnenlandsche Zaken van 3 Juni 1921, n°. 
1699, afdeeling Binnenlandsch Bestuur; 

Gelet op Ons besluit van 1 Mei l918 (Staats
blad n°. 279) ; 

He b ben goedgevonden en verstaan : 
Met wijziging in zooverre van Ons besluit 

van 8 Mei 1918 (Staatsblad n°. 286) te bepalen, 
dat de t ermijn ged urcnde welken artikel 12a 
van Ons besluit van 12 December l!J17 (Staats 
blad n°. 692), sedert gewijzigd, toepassing kan 
erlangen, eindigt den :l I sten December 1926. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoering van <lit besluit, het
welk in het Staatsblad zal worden geplaatst. 

Het Loo, den 8sten Juni 1921. 
WILHELMINA. 

De J.11' inister van Hinnenlandsche Zaken, 
0H. RUYS DE BEERENBROUCK. 

( Uitgeg. 24 Juni 1921.) 

0., dat de raad der gemeente Almkerk in 
zijne vergadering van 29 Janua ri 1920 het lid 
van den gemeenteraad en wethouder t e Alm
kerk, A. B. Snoek, heeft benoemd t ot tijdehjk 
directeur van het electriciteitsbedrijf dier ge
meente, welke benoeming door hem is aange
nomen; 

dat naar aanleiding van een schrijven van 
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Bur
gemeester en Wethouders van Almkerk in de 
raadsvero-adering van 28 December 1920 den 
belangheiben de hebben gewaarscbuwd, d at hij, 
door als tijdelijk directeur van het gemeentelijk 
electriciteits bedrijf te Almkerk t e fungeeren, 
in strijd handelde met art. 23 der Gemeentewet ; 

dat de raad daarop bij besluitvan 16Januari 
1921, A. B. Snoek als raadslid beeft gescbor~t ; 

dat van dit besluit A. B. Snoek bij Gedepu
teerde Staten in beroep is gekornen ; . 

dat Gedeputeerde Staten hem in zijn beroep 
niet-ontvankeljjk bebben verklaard nit over
weginci, dat scborsing alleen kan worden uit 
gesi:roken over een raadslid dat in strijd met 
art. 24 der Gemeentewet handelt en niet over 
iemand die met toepassing van art. 25 dier 
wet heeft opgehouden raadslid te zijn ; . 

dat van dit beRluit van Gedeputeerde Staten 
de appellant bij Ons in beroep is gekomen, 
aanvoerende, dat bet electriciteitsbedrijf der 
gemeente Almkerk in een desolaten toestand 
verkcerde ; da.t hij , om nog te redden wa t er 
van te redden was, de functie van tijdelijk 
waarnemend directeur aanvaa.rd beeft zonder 
eenige vergoeding ; dat hij eerst in de raadsver
gadering van 28 D<'-cember 1920 van de be
zwaren van Gedeputeerde Staten kennis heeft 
gekregen ; dat hij daarop onmiddellijk zijn 
bedoelde functie hecft neergelegd , dat hij eene 
waarschuwing als bedoeld in art. 25, tweede 
lid der Gemeentewet van Burgemeester en 
Wethouders niet heeft ontvangen en hij dus 
~iet kon handelen overeei:ikomstig het bepaal~e 
rn het :l " lid van dat art1kel; dat het beslmt 
tot schorsing in ieder geval in strijd is met de 
wet en mitsdien had behooren te zijn vernii-tigd ; 

8 J uni 1921. KoNINKLIJK BESLUIT. 0 ., dat de gemeenteraad van Almkerk A. B 
De gemeentwet kent den raad niet de Snoek als gemeenteraadslid beeft geschorst 

bevoegdheid toe een raadslid, dat wegens op grond dat hij had opgehouden lid van den 
het aannemen van eene der in art. ~3 uit- raad t e zijn wegens het aannemen van eene 
gesloten betrekki.ngen heeft opgehouden der in art. 23 der Gemeentewet uitge~lotene 
lid van den raad t e zijn en aan den raad betrekkingen en aan den raad niet had gedaan 
niet heeft gedaan de in art. 25 voorge- de in art. 25 der Gemeentewet voorgeschreven 
schreven kennisgeving, t e schorsen ; een kennisgeving ; 
zoodanig schorsmgsbesluit is derhalve in dat de Gemeentewet den raad n'et de be-
strijd met de wet. voeg heid toekent te dezer zake een lid van den 

W1.1 'vVlLdE LMINA, BNZ. raad te schorsen; 
Beschikkende op bet beroep, ingesteld door dat mitsdien 's raads besluit is genomen in 

A. B. Snoek, te Almkerk tegen het besluit van strijd met de wet en Gedeputecrde Staten op 
Gedeputeerde Staten van Noord-Bra bant van het tf'gcn dat besluit gericht beroep niet badden 
26 Januari 1921, G. no. 222a, IIT· afd., waarbij behooren te beschikken geli.ik zij dedcn, n•aar 
hjj niet-ontvankelijk is verklaard in zijn be- het raadsbesluit aan Ons t er vernietiging hadden 
roep tegen een besluit van den raad van Alm- behooren voor te dragen ; 
kerk van 18 J anua ri 1921, bij hetwelk hij is Gezien de Gemeentewc.t; 
geschorst als lid van dien raad wegens over- HeJ-.ben goedgevonden en verstaan : 
treding van het bepaalde in art. 23 1° lid onder I het besluit van Gedeputeerde Staten van 
/ der Gemeentewet, ; ' Noord-Brabant van 26 Januari 1921, G. n°. 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge- 222a , XXJe afd., waarvan beroep en het be
schillen van Bestuur, gehoord, advies van shut van den raad van Almkerk van IS Januari 
18 Mei 1921, no. 88; 1 1921 te vernietigen . 

Op de voordrncbt van Onzen Minister van Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
Binnenlandscbe Za.ken van 3 Juni 1921, n°. belast, enz. (A. B. ) 
6865, afd. B.B. ; 
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10 Juni 1921. WET tot wijziging en verhoo
ging van de begrooting van inkomsten en 
uitgaven van bet Bouwfonds voor de 
Departementen van Binnenlandsche Zaken 
en van Onderwijs, Kunsten en Weten
schappen voor het dienstjaar 1920. S .. 58. 

10 Juni 1921. WET, houdende nadere verhoo
begin~ van het el/de hoofdstuk der Staats
grootmg voor het dienstjaar 1920. S. 759. 

Bij deze wet worden eenige a rtikelen ver
hoogd en wordt de omschrijving van een ar
tikel gewijzigd. 

Ten gevolge van het bepaalde in artikel 1 
dezer wet wordt zoowel het gezamenhjk be
drag van de Iste afdeeling als het eindcijfer 
va.n het hoofdstuk verhongd .met f 66,700. 

10 Juni 1921. WET tot aanvulling en ver-
hooging van het tiende hoofdstuk A rler 
Staatshegrooting voor het dienstjaar 1920. 
, ·. 760. 

Bij deze wet worden eenige artikelen ver
hoogd en ingevoegd en wordt een artikel ge
schrapt. 

Ten gevolge van het vorenstaande wordt het 
totaal der Iste afdeeling verhoogd met f 12,500 ; 
dat der IIde afdeeling met f 39,000 ; dat der 
IIIde afdeeling met f 55,100; dat der IV de af
deeling met f 40,300; dat der Vde afdeeling 
met f 8000 ; dat der Vlde afdeeling met 
f 150,000, terwijl het eindcijfer van het hoofd
stuk Xa der Staatsbegrooting voor het dienst
jaar 1920 wordt verhoogd met f 304,900. 

10 Juni 1921. WET tot verhooging van het 
tiende hoofdstuk der Staatsbegrooting voor 
het dienstjaar 1920. (Salarisverhooging 
van Rijksambtenaren). S. 761. 

Bij deze wet worden eenige artikelen ver
hoogd. 

Ten gevolge hiervan wordt verhoogd : 
de 1 • afd. met f 19,850 ; de 2• afd. met f 133,490 ; 
de 3• afd. met f 42,150 ; de 4de afd. met£ 21,025; 
terwijl het eindcijfer van het Xde hoofdstuk 
der Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1920 
wordt verhoogd met f 216,515. 

10 Juni 1921. WET tot verhooging en aan
vulling van het zesde hoofdstuk der Staats
begrooting voor het dienstj aar 1920. 
s. 762. . 

Bij deze wet worden eerugeartikelen verhoogd. 
Ten gevolge hiervan worden verhoogd : 
a. het totaal der I • onderafd. van de l • afd. 

met f 72,100 ; 
dat der II• onderafd. van die afd. metf 330,000; 
-dat der III• onderafu. van die afd. met 

10 J1mi 1921. WET tot nadere verhooging 
en wijziging van het achtste hoofdstuk der 
Staatsbegrooting voor het dienstiaar 1920. 
S. 7d3. . 

Bij deze wet worden eenige artikelen ver
hoogd en ingelascht. 

Ten gevolge hiervan worden de artikelen 
46, 62 en 126 van het VIIIste hoofdstuk der 
Staats begrooting voor bet dienstj aar 1920 
respectievelijk verhoogd met f 225, f 3780 en 
f 710 en worden de t otalen van de navermelde 
afdeelingen verhoogd als volgt : 
de I ste afdeeling met .. f 41,410 

IIde 18,840 
IIIde 31,700 
IV de 1,206,365 
Vlde 118,300 

Vllde 223,625 
VIIIste 22,725 

IXde 4,080 
Xde 2,460 

Xlde 900 
Xllde 175,510 

XIIIde 73,640 
XIV de 65,660 

XV de 3,920 
XVIde 417,595 

XVIIde 481,785 
XVIIIde 14,210 

XXIste 257 ,000 
,, XXIIste ,, , ,, . . 302,960 en 
,, XXIIIste ,, ,, . . 113,390, 

terwijl het eindcijfer van dat hoofdstuk wordt 
verhoogd met f 3,576,075. 

10 Juni 1921. WET tot nadere verhooging 
en wijziging van de begrooting van in
komsten en uitgaven van het Staatsbe
drijf der ArtiUerie-Inrichtingen voor het 
dienstjaar 1920. S. 764. 

10 Juni 1921. WET tot verhooging van het 
vierde hoofdstuk der Staatsbegrooting voor 
het dienstjaar 1920. S. 165. 

Bij deze wet worden eenige artikelen ver
hoogd. 

Ten gevolge hiervan wordt verhoogd : 
de I • afd. met f 11,705; de II• afd. met f 84,800; 
de III• afd. met f 1100 ; de IV• afd. met 
f 5,225 ; de VI• afd. met f 424,680 ; de VII• 
afd. met f 51,500 ; de VIII• afd. met f 15,500 ; 
de IX• afd. met f 2000; de X• afd. met f 2200; 
de XII• afd. met f 100,000 ; terwijl het eind
cijfer van dit hoofdstuk wordt verhoogd met 
f 698,710. 

f 
8J;;,9~

0
e; IV• onderafd. van die afd. met 10 Juni 1921. WET tot wijziginq en verhoo

ging van het vijfde hoofdstuk aer Staatsbe-
f 90,000, terwijl het totaal der l• afd. wordt grooting voor het dienstjaar 1920. S. 766. 
vergoogd met f 1,355,000 ; . B.. d t d · t·k ] ver-

b. het totaal der I • onderafd. van de 2• afd. IJ eze we wor en eeruge- ar I e en 
hoogd en ingevoegd. 

met f 145,450. Ten gevolge hiervan worden verhoogd: 
en dat der II• onderafd. van die afd. ~et Afd. I met f 2500 ; Afd. II met f 9300 ; Afd. III 

f 10,700; terw1Jl het totaal der 2• afdeelmg . met f 23,700; Afd. IV met f 1200; Afd. V met 
wordt verhoo~d met f 156,150; 1 f 50 000. en het eindcijfer der begrooting met 

c. het erndc1Jfer van het VI• hoofdstuk der . f 86• 700 ' Staatsbegrooting voor 1920 verhoogd met I ' · 
f 1,511,150. 
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10 Juni 1921. WET tot wijzigin~ en ver
hooging van de begrooting van mkomsten 
en uitgaven van het Staatsbedrijf der 
Algemeene Landsdrukkerij voor het dienst
j aar 1920. S. 767. 

lO Juni 1921. WET tot aanvulling en ver
booging van het derde boofdstuk der Staats
begrooting voor het dienstjaar 1920. S. 768. 

Bij deze wet wordeneenigeartikelen verboogd. 
Ten gevolge van voorschreven wijzigingen 

wordt bet totaal der eerste afdeeling van ge
zegd boofdstuk met f 13,000, dat der vierde 
a.fdeeling met f 15,000 en bet eindcijfer van 
hoofdstuk III der Staatsbegrooting voor bet 
dienstjaar 1920 met f 28,000 verboogd. _ 

lO Juni 1921. WET tot wijziging en verboo
ging van boofdstuk VA der Staatsbe
grooting voor bet dienstjaar 1920. S ,69. 

BiJ deze wet worden eenige artikelen ver
hoogd, ingevoegd en worilt de omscbrijving 
van eenige artikelen gewijzigd. 

Tengevolge biervan wordt verboogd : 
de I • afd. met f 9100 ; de II• afd. met 

f 85,900; de III• afd. met f 97,600; de !Ve 
a.fd. met f 17,850 ; de V• afd. met f 45,700 ; 
de VII• afd. met f 61,850 ; de VIII• afd. met 
f 3,497,000; en bet eindcijfer der begrooting 
~?,815,000. 

10 Juni 1921. WET tot W1Jz1gmg en ver
hooging van bet zevende boofdstuk B der 
Staatsbegrooting van het dienstjaar 1920. 
s. 775. 

Bij deze wet worden eenige artikelen ver
boogd en .wordt een artikel ingevoegd. 

Ten gevolge biervan wordt verboogd : 
de I • afd. met f 5,287.50; de II• afd. met 
f 1000; de III• afd. met f 1812 ; de V• afd. 
met f 316,200 ; de VI• afd. met f 235,000 ; 
de VIII• afd. met f 725 ; de IX• afd. met 
f 950,000 ; en het eindcijfer van het hoofdstuk 
met f 1,510,024.50. 

10 Juni 1!121. WxT tot wijziging en verhooging 
van <le I egrooting van uitga,·en van bet 
~tttst•rnuntbedrijf voor bet dienstjaar 19:.!0. 
s. 776. 

10 Juni 1!!21. Wwr, houdende verhooging van 
de bPgrooting van uitgaven van het We
duwen- en Wt!e?.,mfonds VC'or burger
lijkA Hmbtenaren voor bet dienstjaar 19.!0. 
·s. n1. 

10 Juni 19'll. Wi,:T tot wijziging der wet van 
6 October 1841 (Staatsblad n• 40), hou
dende instructie voor de Alg<➔ meene 
R,,kenkarnr,r, zooals die wet is gewijzigd, 

10 Juni 1921. WET tot verhooging en aan- latttstelijk hij <le wi-t vAn 30 Juli I\J20 
vulling van bet negende boofdstuk der (Sia,,ts/,/,.rf 11°. 61i0). S. 778. 
Staatsbegrooting voor bet dienstjaar 1920. WrJ WI LH IJ:L)l lN A, K1'Z .. Joen te weten : 
S. 770. Alzoo Wij in overwegi11g genomen behben, 

Bij deze wet worden eenige artikelen ver- dat het wenschelijk is de regeling der bezol-
hoogd en ingevoegd. diging van dPn voorzitter en v1111 de overige 

Ten gevolge biervan wordt verboogd : 1 leden der Algerneene Rekenkamer aan te 
het totaal der I• afd. met f 500; dat der II• vullen _; .. 
a.fd. met f 342,500 ; dat der III• afd. met Zoo 1s het, dat W1J, ilen Raad van Stat.P, enz. 
f 200 · dat der IV de afd. met f 221 000 • dat Art. 1 Met in trekking van de wet van 
der VI• afd. met f 38 000 · en het 'eindcijfer 30 Juli 1!120 (8f,,,,t.•l1l11d n°. 6ti0J wor<lt het 
van bet hoofdstuk m;t f 602,200. eer•te lid van artikel 4 der wet van? Octoh~r 

1811 (Staa l.•blad no. 40 , boudcnde rnstructle 

10 Juni l!l21. Wi,;T tot verhooging van de 
begrooting van uitgaven van bet Htaats
vissC'hP.r8b11venhe<lrijf IP I.fmuiden voor 
het dienstjaar l!J20 . S. 771. 

lO Juni 1!l21 . Wet tot wijziging van de be
grooting van ink ·m ten en uitgaven van 
de Pos erijen, de TelegrafiA en Tdefonie 
voor bet dienstjaar l!l.!O . S. 772. 

10 Juni 1921. WET tot wijziging van de be
grooting van uitgaven van bet Zuiderzee
fonds voor bet dienstjaar 1920. S. 773. 

10 Juni 1921. WET tot wijziging en ver
booging van bet tweede boofdstuk der 
Staatsbegrooting voor bet dienstjaar 1920. 
s. i'i4. 

Bij deze wet worden eenige artikelen ver
hoogd en ingevoegd. 

Ten gevolge biervan wordt verboogd : de 1° 
a.fd. met f 3660 ; de II• afd. met f 1600 ; de 
III0 afd. met f 2550 ; de IV• afd. met f 53 ; 
de V• afd. met f 800 ; de VI• afd. met f 28,800 ; 
en het eindcijfer van het hoofdstu k met f 37,463. 

voor de Algemeene Rekenkarner, vervangen 
door bet volgende : 

,, l>e am btswedde van den voorzitter wordt 
bepaald op aijit duiz,,nd gulde11, die van de 
ovArige leuen op zeren duize11d g1<lden 's jaars. 

H,·t genut van rle wedde vangt a,m met den 
dag van indiensttreding. 

Hohoudens bet bierna bepaa\de ontvangen 
de voorzittcr en de Jeden eene vergoeding 
ten belonµe van hetgeen wegens korting voor 
eigen pensioen en wcgens 1,ijd r11ge voor wedu
wen- en weezenponsioPn door heu verscbuldigd 
.is. Voor de berekening van deze ve1·goeding 
wordt huiten aanmerking gelaten : 

a. hetgeen de 1,ijdrage voor wP.duwen- en 
weezenµensioen m ,er bedraagt dan zeven ten 
bonderd van den pensioensgrondslag tot een 
maximum van f 210 per jaar ; 

b. de bijdrage wegens inkoop van zijde 
lingschen dienst of van dienst in eene onbe 
zoldigde betrekking bewezen; 

c. de bijdrage wegens inkoop van tijde\ijken 
dienst, vonr zoover deze dienst is bewezen 
v66r l Januari 19:lO ; 

d. de inbouding van den eersten der twee 
termijnen, bed,.eld in artikel 6 der wet van 
4 November 1\119 (Staatsblad n°. 6J9). 
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Bovend ien ontvang-cn de voornitter rn de 
lede 11 eene tijd,• lijk e toPlage voor kin<lcren. 
ovcrePnkom,tiJ? de b1· pali111(c>n, Wl'lke tP rliPn 
aan?.icn voor de btHgerlijko Ri,ik a,nht•naicn , 
?. ij11 va,tg~steltl in den ulgp11wenen maatrPj?Pl 
v»n l,i,stuur, hou iende l'l'g"di11g nrn de be
zol d iging din ,unhtenaren." 

2. I J,,ze wet wordt gPat•ht in werking te 
zij11 g,•trPden m,•t Jen eerstPn .Januari 19:.!0. 

L asten en ben~len, 1> nz . 
H,•geven ten Paleizo bet Loo, den lOJen Juni 

11:l:ll. 
WILTJF:l,)llN A. 

De Mini&ler van Fi1111n<:ii!n, v~ VRrns. 
( Tlilff"!J· :ll .h,t i HJ:l l. ) 

10 Juni 1921. WET, houdende wijziging der 
Successiewet. 1'4. 779. 

Bijl. Hand. 2• Karner 1918/19 !9, n°. 541, 
l-3; 1919/1920. 11°.117; 1920 11921, n°. 59, 1-3. 

Iland. id. 1920/1921, bladz. 1944-1947, I 
1950-1905, 1968, 2058, 2059. 

Hand. 1° Kamer 1920/1921, bladz. 913-915. 
926-928, 931-948. 

WtJ WILHELMINA, ENZ ..• doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebhen, 

dat het noorlzakelijk is de rechten van successie 
en van schenking te verhoogen en enkele andere 
wijzigingen en aanvullingen in de uccessiewet 
aan te brengen ; \ 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. I 
Art. 1. In de Successiewet worden de vol

gende wijzigingen en aanvullingen aangebracht: I 
a. Aan artikel 47 wordt toegevoegd : 
,.De aftrek vervalt, wanneer en in zoover als 

voor de waarde van het vruchtgebruik of de I 
periodieke uitkeering, volgens artikel 79, 8°, I 
vrij telling van recht wordt genoten". 

b. In artikel 52, letter b, worden de woorden : I 
,,den met hen overeenkomstig artikel 65, 1°, 
gelijkgestelden" vervangen door ,,de(n)". 

c. De tahel, voorkomende in artikel 65, I 
wordt vervangen door de hie!." nevensgaande. 

W anneer de erfgenaam of legataris vier of 
meer kinderen in !even heeft tijdens het open-

1 vallen der nalatenschap, worden de recbten ver
minderd met 10 pet. voor ieder kind boven bet 
derde, met dien verstande, dat de verminde- 1 
ring een bedrag van f 1000 of 50 pet. van het
geen volgens bovenstaande tabel zou zijn ver- , 
schuldigd, niet mag overtreffen. I 

Deze aftrek wordt alleen toegepast in het 
geval, bedoeld sub 1 van de tabel. 

d. Aan artikel 65 wordt bet volgende lid I 
toegevoegd : 

,,Het onder 6°. vermelde percentage wordt 
met twintig verminderd, indien de verkrijging 
plaats heeft door een binnen het Rijk govestig
den rechtspersoon, als bedoeld in artikel 80, 
8°., van wien het aldaar vermelde op de aldaar 
aangewezen wijze wordt aangetotmd.". ' 
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e. In artikel 79. sub 4°., wordt het woord 
vijfmaal vervangen door tienmaal. 

/ . Het laatste lid van ar tikel 80 wordt ge
lezen als volgt : 

,, Indien en voor zoover schenkingen onder 
1°. en 4°. tot en met 8°. vermeld, hier te lande 
gelegen of gevestigde onroerende zaken ten 
onderwerp hebben, wordt een recht van schen
king geheven van twee en een half ten honderd 
over de waarde dier zaken. zonder aftrek van 
lasten en verplichtingen, aan de schenking 
verbonden. " . 

g. Aan artikel 81 wordt toegevoegd: 
,,Zwagerschap wordt met bloedverwant 

schap gelijkgesteld, indien bet huwelijk, waar
door de zwag,,rschap is ontstaan, mef'r dan 
180 dagen v66r hf't overlijden of ds schenking 
is voltrokken. 

Ple.egkinderen worden gelijkgesteld met ,if
stammelingen in den tweeden graad. 

Als p leegkinderen warden aangemerkt zij. 
van wie op <le wijze, vermeld in het voorlaatste 
lid van artikel 50, wordt aangetoond, d11,t z ij 
tijdens hunne min<lerjarigheid gedurende ten 
minste vijf jaren door denzelfden persoon of 
zijn eehtgenoot voor eigen rekening als leden 
van het gezin zijn onderhouden en opgevoed.". 

h. In artikel 85, 2de lid, vervallen onder 1°. 
de woorden: ,,bij verkrijging door de(n) eeht
genoot wordt tevens opiegeven of er al of niet 
kinderen of verdere atRtammelingen uit het 
huwelijk geboren aanwezig zijn" en de aehter 
deze woorden geplaatste puntkomma". 

2. Deze wet treedt in wf'rking met ingang 
van den dag na <lien " er a.fkonrliging. . 

Zij is van toepassing wanneer het ovP-rlijden 
of de a,ndere g<"beurtenis, waardoor de ver
plichting tot aangifte ontstaat, op of na dien 
<lag plaats heeft, z0omede wanne<'r op of na 
<lien <lag wordt gPerfd of verkregen ten gevolge 
van de vervulling eener voorwaarde. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize bet Loo. den l 0den 

,Tuni 1921. 
WILHEJ,MINA. 

De Minister van Financien, DE VRIES. 
(Uitgeg. 17 Juni Hl21. ) 

10 J uni 1921. BESLUIT, houdende macbtiging 
t ot uitgifte van sebatkistbiljetten en sehat
kistpromessen, volgens de wet van 4 April 
1870 (Staatsblad n°. 62). laatste!ijk ge
wijzigd bij die van 26 J uli 1918 (Staatsblad 
n°. 499) en de wet van 5 December 1881 
(Staatsblad n°. 185). S. 780. 

10 J uni 1921. ARREST van den Hoogen Raad. 
Art. 10 Auteurswet 1912 verleent wel 

beseherming aan den geestelijken arbeid 
van den vervaardiger eener muzieksehik
king, maar het waakt er tevens voor, dat 
de rechten _van den vcrvaardiger van het 
oorspronkelijke werk op zijn arbeid on
verlet blij ven. 

E ischer, die stelt te hebben het auteurs
recht op het oorspronkelijke werk (als 
maker eener operette) en voorts, dat ver
weerders zonder zijn toestemming een 
muzieksehikking van enkele gedeelten van 
dat werk (potpourri ) openbaar m11,ken, 

heeft dus voldoende feiten gesteld, om zijn 
schadevordering te reehtvaardigen. 

[Reehtbank en Kantonreehter waren 
van oordeel, dat eiseher ook had moeten 
aangeven, waaraan hij zijn auteursreeht 
op de potpourri ontleende. Anders ook 
P roe.-Gen. met betoog, dat het reeht van 
den auteur door een openbaarmaking van 
een uit zijn werk gemaakte potpourri niet 
kan zijn ge:,ehonden.] 

' (Auteurswet artt. 1 en 10.) 

Voorzitter : Mr. S. Gratama. 

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

, Walter Kollo, eomponist, wonende te Schone
berg bij B rlijn, eiseher tot cassatie van een 
vonnis der Arr.-Rechtbank te Haarlem de 
dato 2 November 1!120, (N. J . 1920 biz. 1195, 
Red.),· advoeaat Mr. A. M. de Groot, 

tegen: 
l O• Leonard Sehetzer ; 
20. J. W. ,vessels, te zamen exploiteercnde 

bet bioscooptheater ,,de Kroon" aan do Groote 
Markt te Haarlem, wonende n°. 1 te Haariem 
en n°. 2 te Heemstede, verweerders, advoeaat 
Mr. R. V. Bakker. 

Conclusie van den Proeureur-Generaal Mr. 
Noyon. 

De eischer in eassatie, ook eischer in eersten 
aanleg, heeft gesteld, dat hij is de eomponist 
van eene operette, waarvan eenige gedeelten 
zij n gearrangeerd tot eenen potpourri, welke 
in strijd met zijn uitsluitend reeht door de ge
daagden in het open baar is uitgevoerd, wes
halve hij schadevergoeding vraagt wegens 
onrechtmatige daad·. 

De gedaagden hebben zich verweerd met een 
beroep op bet laatste lid van art. 10 der Au
teurswet 1912, op grond, dat, de eischer om 
ontvankelijk te zijn in zijne vordering, had 
moeten stellen, dat hij ook de maker van den 
pot pourri is, althans reehthebbende op het 
auteursrecht daarvan. 

In t wee inst11,ntien is het stelsel der gedaagden 
als juist aangenomen. 

Bij het vonnis, waarvan beroep, wordt in 
het bijzonder oven1>ogen, dat de vordering 
gegrond is op des eisehers auteursreeht op den 
potponrri, dat geene feiten zijn gesteld, waarnit 
dit reeht voortvlocit, dat hij wel meent, dat 
hij naast zijn auteursreeht op de operette nog 
een auteursreeht op den daaruit vervaardigden 
potpourri heeft ; dat nu de vervaardiger van 
eenen pot.pourri, zijnde eene muzieksehikking, 
een zelfstandig a nteursreeht daarop heeft ook, 
al is hij niet . de vervaardiger der oorspronke
lijke operette, en dus reeht heeft op zelfstandige 
bescherrning ; dat, in <lit lieht beschouwd, uit 
de woorden van artikel 10 der Auteurswet 
1912, .. onverminderd het auteursrecht op het 

,

1

, oorspronkelijke werk" n iet mag warden afge
leid , dat de vervaardiger van den potpourri 
slechts die rechten daarop kan doen gelden , 

! die hij van den eomponist van het oorspron
kelijke werk heeft verkregen, maar uit die 
woorden niet anders kan volgen, dan dat de 

' vervaardiger van de muziekschikking in elk 
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geval recht op een zellstandig auteursrecht 
heeft, onvermmderd zijne verplichtingen uit 
anderen hoofde tegenover den vervaardiger 
van het oorspronkelij k werk. · 

Als middel van cassatie is gesteld: Schen
ding en verkeerde toepassing van de Art. 
1, 5, 6, 10, 12 en 13 der Auteurswet 1912, 
doordat de Rechtbank ten onrechte besliste, 
dat de vordering van eischer in cassatie ge
grond is op zijn auteursrecht op de potpourri, 
terwijl hij niet zou gesteld hebben, waaraan 
hij zijn recht op de potpourri ontleent en zijn 
auteursrecht op de potpourri voortvloeit uit 
zijn auteursrecht als componist van het oor
spronkelijke werk, aangezien art. 10 der 
Auteurswet 1912 muziekschikkingen en andere 
verveelvoudigingen in gewijzi?den vorm als 
zelfstandige werken beschermt' . 

Het komt rnij voor, dat de motivcering van 
het vonrus de uitspraak niet geheel dekt, 
omdat zij alleen betreft de verhouding tusschen 
den auteur van het oorspronkelijke wm:k en 
den vervaardiger van den daaruit getrokkenen 
potpourri : deze vervaardiger is nu in het ge
ding niet bekend, en de vordering berust dan 
ook op het openbaar maken van dPn pot
pourri niet door den vervaardiger, maar door 
de uitvoerders. H et komt alzoo aan op de 
verhouding tus chen den auteur van het oor
spronkelijke werk en de uitvoerders van den 
pot pourri . 

Maar het beschouwen van die verhouding 
moet leiden tot dezelfde uitkomst als waartoe 
het vonnis komt. 

Ook de uitvoering in het openbaar van een 
werk of eene verveelvoudiging daarvan, wordt 
volgens art. 12, sub 3°. der Auteurswet be
grepen onder openbaar ma.ken, waardoor een 
auteursrecht geschonden kan worden. Nu 
bepaalt het laatste lid van artikel 10 omtrent 
het auteursrecht op eene muzieJ<-schikking of 
verveelvoudiging in gewijzigden vorm, dat 
deze als zelfstandig werk beschouwd wordt 
en als zoodanig wordt beschermd : hieruit volgt, 
dat de auteur van het oorspronkelijke werk, 
wiens recht op dit werk alleen onverminderd 
wordt gelaten, geene schending van ztin 
auteursrecht door de muziekschikking kan 
beweren; dit gcldt zoowel ten aanzien van 
de openbaarmak.ing door uitvoering als van die 
wclke op andere wijze, b.v. door het doen 
drukken en mtgeven, gedaan word t. 

Het recht van dien auteur kan alzoo niet 
geschonden zijn door de openbaarmaking van 
eenen uit zijn werk getrokkenen potpourri, 
indien d!lze geacht moet worden onder het 
laatste lid van artikel 10 te vallen. Dit nu 
komt mij onbetw~jfelbaar voor, een potpourri, 
cen werk, dat, door de kunst van den bewerker 
met gebruikmaking van gedeelten van een 
antler wcrk tot een zellstandig geheel is ge
maakt, is hetzij eene muziekschikkin$, het
zij eene verveelvoudiging in gewiJzigden 
vorm. 

Afgezien van de min volledige motiveering 
komt het vonnis, waarvan beroep, mij daarom 
voor juist gewezen te zijn, wesbalve ik con
cludeer tot verwerping van het bcroep met 
veroordceling van den eischer in de kosten. 

De Hooge Raad, enz. : 
0., dat blijkens bet bestreden vonnis en 

dat van den Kantonrechter te Haarlem de 
dato 23 Mei 1919, waarnaar de Rechtbank 
voor de feiten verwijst, eischer in cassatie van 
vl)rweerders vraagt schadevergoeding op grond, 
dat zij zonder zijn toestemminf( in het openbaar 
hcbben doen uitvoeren een potpourri, welke 
e n muziekschikking is van enkele gedeelten 
d()r operette ,,Der Jux Baron", welke eischer 
heeft gecomponeerd en waarvan hij het auteurs
r ~ht heeft; 

dat de Kantonrechter die vordering niet
ontvankelijk heeft geacht, welke uitspraak de 
R echtbank heeft bekrachtigd op grond, dat 
krachtens artikel 10 der Auteurswet 1912 de 
v rvaardiger eener muziekschikk.ing, al heeft 
hij ook verplichtingen tegenover den auteur 
v11,n het oorspronkelijke werk, re<Jht heeft op 
zelfstandige bescherming van z1Jn werk en 
ei cher dus niet kon volstaan met te stellen 
zijn auteursrecht op de operette, maar _da~_r
n vens had moeten aangeven, waaraan h1J z1Jn 
auteursrecht op de potpourri ontleende ; 

0., dat hiertegen is gericht het volgende 
middel van cassatie: zie cone!. Proc.-Gen. ; 

0. hieromtrent: 
dat artikel 10 der Auteurswet 1912 bepaalt, 

dait onder meer muziekschikkingen a.ls zelf
standige werken worden beschermd ,,onver
mmderd het auteursrecht op het oorspronke
lij e werk" ; 

dat door die laatste woorden er voor wordt 
gewaakt, dat, al wordt ook aan den geeste
lijken arbeid van den vervaardiger der muziek
schikking bescherming verle•md, daarnev:ens 
de niettemin de rechten van den vervaardiger 
van het oorspronkelijke werk op zijn arbeid 
on'verlet blijven ; 

llat tot die rechten b lijkens artikel 1 der 
A teurswet behoort het uitsluitend recht op 
open baarmaking, waaronder artikel 12 mede 
vei-staat de openbaarmaking van ~en verveel
vob.diging, . terwijl krachtens artikel 13 de 
muziekschikking e<'n verveelvoudiging is; 

at dus eischer, stellende te hebben het 
au ursrecht op het oorspronkelijke werk _en 
de openbaarmaking van een verveelvoudiglllg 
van dat werk zonder zijn toestemming door 
de verweerders, voldoende feiten h&ft gesteld, 
~aaruit zijn recht op schadevergoeding tegen 
ve~weerderR voortvloeit ; 

dat het middel dus is gegrond ; 
Vernietigt het vonnis door de Arr.-Rechtbank 

te Haarlem den 2den November 1920 in deze 
Za!t_k gewezen ; . 

Wijst de zaak terug naar die Rechtbank, 
om, met inachtneming van dit arrest, nader 
te worden berecht en afgedaan. ( . J .) 

11 J uni 1921. B KsLUI T tot vastst~lling van 
ke11teekenen van de Nederlands,· he mili
tair•• vliegtuigeo van L und- en Zeernacht . 
s. 781. 

W1J WlLBELM:l A, ENZ. 
Oµ de g11rneemchaµµe lijke voord racht van 

Onzen Mi11ister vau Murii,e, ad inte rim, van 
l J uni l~:H. Bureau , 110 . 6:.:!, en van On7.en 
Minister v11n Oorlug van ti Juni 19:.:!l , Ile 
Afdeeling, n•. 61 ; 

liehhen goedgevooden en verstaan : 
te beµalen: 
1°. dat de :Nederlandsche:militaire vlieg-
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tuigen van Land- en Zeemacht de volgendo 
kenteek•·nim zullAn voeren : 

a. op hPt uiteinde van elken v]pugAI (hij 
bet hovendraagvh,k op de bovem:ijrle, hij hf't 
benedPndrirngvlak op de onderzijrle, en hij 
ee11d,·kkers op boven - en h1>nedPnzijde) alsmP.do 
op beidP :djden van het lichaRm van hP- t vliPg 
tui~ tl'ik,•ns een in drie gPlijkP. SPC'toren ver 
deelde cirkPI waari•i een veel kleirnire eon
centrische c-irkel; de hinnenstP cirkel is oranje, 
de sectore11 van de buitePste zijn s«:htPret--n. 
volgens rood en wit PD blauw g,·klPurd; 

b bet verticale roP.r is, in dr ie ho rizvntalc 
banen, rood , wit en blauw geschilderd. 

2°, dat de suh 1•., onder a Pn b, genoemde 
kentePkenen. 11itslu itPnd door NedPrlanrl~ch ,, 
rnilitaire vl iPgtuigen van Land· en Zeemach t 
mogPn wordim gevoPrd, 

OnzP Ministers van Marine en van Oorlog
zijn hPlast met de uitvoering van dit hPsluit . 
betwelk in hPt 8tarrtsl,l11d zal worden geplaatst. 

Bet Loo, den llden J 11ni IW.!1. 
WILHEL\11N A. 

De Minister vnn Mnri11e a . i .. W ~, Pop 
De Minister i•an Oorlo,q, W. F. PnP. 

(Ui lgeg . 4 Juli Hl:.!l. ) 

11 Juni 1921. WET tot wijziging en aanvul
ling der booger-onderwijswet. S. 782. 

Bijl. Hand. 2° Kamer 1920/1921,n°. 473, 1-8. 
Hand. id. 1920/1921, bladz. 2536- 2542, 

2544-2554. 
Ha-nd. 1° Kamer 1920/1921, bladz. 948-951, 

959, 960. 
Wu WILHELMINA, ENZ ••. doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen bebben, 

dat een ricbtige uitvoering van artikel 130 der 
booger-onderwijswet wijziging en aanvulling van 
enkele andere artikelen dier wet deels nooclig, 
deels wenschelijk doet zijn ; 

Zoo is bet, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. I. De in de navolgende artikelen te 

noemen artikelen der hooger-onderwijswet wor
den gewijzigd of aangevuld. 

Art. II. Artikel 9, derde lid, wordt ge
schrapt. 

Art. III. In artikel 16 wordt onder a na 
de woorden .,doctoraal examen" gelezen : ,,in 
de faculteit der letteren en wijsbegcerte (of, 
voor zoover de gescbiedenis betreft, in de 
vereenigde faculteiten der wis- en natuurkunde 
ender letteren en wijsbegeerte), met onderwijs
bevoegdheid voor het te onderwijzen vak of de 
te ondenvijzen vakken ;". · 

In dat artikel wordt onder b na de woorden 
,,doctoraal examen" gelezen : .,in de vereenigde 
faculteiten der wis- en natuurkunde en der 
letteren en wijsbegeerte, met onderwijsbevoegd
heid voor de aardrijkskunde ;". 

Art. IV. Het tweede lid van artikel 47 
wordt gelezen als volgt : 

,,De bepalingen van artikel 46 zijn op hen 
van toepassing". 

In het laatste lid van artikel 4 7 vervalt : 
,,en 4-6" en wordt v66r ,,45bis" bet woord ,,en" 
ingevoegd. 

Art. V. Aan het nieuwe tweede lid van 
artikel 55 wordt een tweede zinsnede toege
voegd, luidende : ,,De vrijstelling wegens in
schrijving elders voor volleclig onderwijs geldt 
evenwel slecbts dan, inclien zij blijkt gescbied 

te zijn ingevolge een werkelijk, later gewijzigd' 
voornemen om aldaar te studeeren." 

Art. VI. Artikel 71 wordt gelezen als volgt : 
.,De gemeentelijke universiteit te Amsterdam 

beeft ten aanzien van de door haar af te nemen 
examens en te verleenen doctorale graden, als
mede ten aanzien van de door baar uitgereikte 
getuigscbriften, waarvan de boedanigheid van 
meester in de rechten, arts of apotheker wordt 
ontleend, gelijke rechten als de Rijksuniversi
teiten, mits zij ten minste de vijf in artikel 76 
genoemde faculteiten bevatte, voorts voldoe 
aan al de eiscben, kraobtens de wet ten 
opzicbte van den omvang van bet onderwijs, 
de promotiiin, de examens en de toelating 
daartoe voor de Rijksuniversiteiten gesteld, en 
bovenclien de aanstelling van de booglecraren 
aan Onze bekracbtiging worde onderworpen." 

Art. VII. De artikelen 77, 78 en 79, zoo
mede bet derde lid van artikel 93, vervallen. 

Art. VIII. Het tweede lid van artikel 94-
wordt gelezen : , 

,,De bepalingen van artikel 93 zijn op hen 
van toepassing." 

In bet laatste lid van artikel 94 vervalt bet 
getal ,,93". 

Art. IX. Aan bet nieuwe tweede lid van 
artikel 102 wordt een tweede zinsnede toe
gevoegd, luidende : ,,De vrijstelling wegens in
schrij ving elders voor volleclig onderwijs geldt 
evenwel slechts dan, indien zij blijkt gescbicrl 
te zijn ingevolge een werkelijk, later gewijzigd, 

, voornemen om aldaar te studeeren". 
Art. X. In artikel 128 wordt bet woord 

.,Nederlanders" vervangen door: ,,Nederland
scbe onderdanen." 

Art. XI. Artikel 131 wordt gelezen als 
volgt: 

,,De in artikel 130 genoemde doctoraten 
worden verkregen door het afleggen van de 
examens en bet voldoen aan de voorwaardon, 
vast te stellen bij algemeenen maatregel van 
bestuur. 

,,Bij Ons bedoeld besluit worden de inricb
ting en de om vang der examens en promotiiin 
geregeld, de tijdstippen waarop zij worden ge
houden, en wat verder daarop betrekking heeft. 
Beboudens de gevallen van vrijstelling door of 
kracbtens deze wet, wordt het doctoraat niet 
verkregen dan r,a bet afleggen van een cancli
daatsexamen en een doctoraal examen. 

,,Ons bedoeld besluit regelt mede de ver
eischten voor bet, krachtens universitair getuig
schrift, op grond van de beide in het tweede 
lid genoemde examens, verkrijgen van de boe
danigbeid van meester in de rechten, van arts 
en van apotbeker, en bepaalt, voor zoover 
daarin niet door of krachtens deze of eenige 
andere wet is voorzien, de aan universitaire 
examens verbonden onderwijsbevoegdbeden. 

,,Alvorens Ons besluit wordt vastgesteld of 
gewijzigd, worden de senaten van de Rijks
universiteiten, van de gemeentelijke universi
teit te Amsterdam en van de bijzondere uni
versiteiten, vermeld in een aanwijzing als be
doeld bij artikel 184, in de gelegenheid gesteld 
ieder afzonderlijk Onzen Minister, met de uit-

ooring van deze wet belast, binnen een aan
gegeven tcrmi,in tP rlienen van raad." 

Art. XII. In het nieuwe tweede lid van 
artikel 133 worden na bet woord ,,Arcbipel" 
ingevoegd de woorden : ,,alsmede tot het af-
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Ie~gen der examens in de vereenigde facul 
te1ten der wis- en natuurkunde en der letteren 
en wijsbegeerte." 

Aan dat artikel wordt een vijfde lid toege
voegd, luidende : 

,.Personcn, die den leeftij d van dertig jaren 
bebben hE'reikt, lmnnen, zonder een der in de 
voi-ige led en vermelde getuigschri ften te bo
zitteD., in bijzondere gevallen door Onzen M:i
nist<'r, met de uitvoering van dPze wet b!'last, 
tot de examens aan een universiteit worden 
toegelaten, op grond van een verk laring van 
de faculteit of faculteiten, voor welke de be
doelde personen examen wenschen af te leggen, 
dat zi,i vold oende algemeene ontwikkeling en 
geschiktheid bezitten voor de studie van het 
door hen gekozen vak." 

Art. Xlll. Aan artikel 135 wordt een 
tweede lid toegevoegd, luidende : 

,,Het overgaan naar de faculteit der letteren 
en wijsbegeerte ten einde daarin bet doctoraal 
examen af te leggen in de wijsbegeerte is niet 
begrepen in de bepaling van bet eerste lid. " 

Art. XIV. Aan artikel 136 wordt een twee
de lid t oegevoegd, luidende : 

,,Ons in artikel 131 bedoeld besluit kan voor
zieningen treffen voor aanvulling van de facul
teiten ten dienste van de examens." 

Art. XV. Uit artikel 137 vervalt het woorcl 
,,inwendig". 

Art. XVI. In artikel 139 wordt het woord 
,,Nederlanders" vervangen door: ,,Nederland
sche onderclanen". 

Art. XVII. In artikel 140 wordt achter het 
woord ,, bij " ingevoegd: ,,of krachtens". 

Art. XVIII. De aanhef van artikel 141, 
eerste lid, wordt gelezen als volgt : 

,,De graad van doctor in de rechtsgeleerdbeid 
alsook de hoedanigheid van meester in de 
recbten - mits die graad of die hoedanigheid 
is verkregen op grond van het afleggen van 
een examen in het Nederlandsch bugerl\jk- en 
handelsrecht, staatsrecht en strafrecht -
geeft.". 

Het tweede lid van dit artikel vervalt. 
Art. XIX. Artikel 143 wordt gelezen als 

volgt: 
,,De hoedanigheid van ar ts geeft de bevoegd

heid de geneeskunst uit te oefenen in haar vol-
len omvang. . 

Onder uitoefening van de geneeskunst wordt 
mede begrepen bet als van overheidswege 
aangewezen deskundige uitspreken van een 
oordeel over den gezondbeidstoestand van 
individuen, en het van overbeidswege contro
leeren van den arbeid van geneeskundigen." 

Art. XX. Artikel 145 wordt gelezen als 
volgt: 

,,De hoedanigheid van apotheker geeft de 
bevoegdheid de artsenijbereidkunst nit te 
oefenf"n." 

Art. XXI. In artikel 149, eerste lid, wordt 
bet wuord ,,Nederlander vervangen door: 
,,Nederlandsch onderdaan". 

Art. XXII. In bet eerste lid van artikel 184 
worden na de woorden ,,doctorate examens," 
ingevoegd de woorden : ,,alsmede ten aanzicn 
van de door haar uitgereikte getuigschriften, 
waaraan de hoedanigheid van meester in de 
rechten, arts of apotheker wordt ontleend,". 

Uit het tweede lid van dit artikel vervallen 
de woorden ,, van met goed gevolg afgelegde 
doctorale examens·• . 

Art. XXIII. Artikel 186 onder b wordt 
gelezen als volgt : 

,,b. voorschriften, waaruit blijkt, dat in elke 
faculteit onderw\js wordt gegeven ter voor
bereiding voor de examcns, vereischt ter ver
krijging van de in de aanwijzing te vermelden 
doctorale graden en getuigschrift.en ; ". 

Na alinea e his van dat artikel wordt een 
nieuwe alinea ingevoegd, luidende : 

,,e ter. een voorschrift, waaruit blijkt, dat zij, 
die aan een andere, hetzij open bare, hetzij over
eenkomstig artikel 184 aangewezen bijzondere, 
universiteit binnen het Rijk voor een examen 
of een promotie zijn afgewezen, gedurende 
den termijn dier afwijzing niet t ot dat examen 
of die proinotie worden toege1aten ; ". 

Art. XXIV. I n het eerste lid van artikel 
194 worden de woorden ,,van met gunstig 
gevolg afgclegde examens, vereischt t er ver
kri_jging van de in de aanwijzing genoemde 
doctorale graden" vervangen door de woorden : 
,,van den bij dat artikel omschreven aard". 

Art. XXV. In artikel 196 wordt bet woord 
,,Nederlanders" vervangen door: ,,Nederland
sche onderdanen". 

Art. XXVI. In het eerste lid van artikel 
198 worden de woorden ,,van f 500," vervangen 
door de woorden ,,van niet meer dan f 800". 

Art. XXVII. De artikelen XXVI en XXV II 
der wet van 22 Mei 190:i, Staatsblad n°. 141, 
gewijzigd bij de wet van 9 Februari 1911, 
Staatsolad n°. 54, vervallen. 

Art. XXVIII. In artikel L der wet van 
1 Maart 1920, Staatsb/,ad n°. 105, wordt bet 
woord ,.afkondiging" vervangen door: ,,in
wer~!ngtreding", en bet woord ,,twaalf" door: 
,,zes . 

Aan dat artikel worden toegevoegd een 
tweede lid en een derde lid, luidende : 

,,Ons in artikel 131 bedoeld besluit is be
voegd personen, die hetzij het grootambtenaars
examen voor den Indischen dienst, hetzij het 
eindexamen voor den Indischen administra
tie,·en dienst met goed gevolg hebben afgelegd 
en daarna in Nederlandsch-lndie acticf hebben 
gediend, vrij te stcllen van het bij het tweede 
lid van artikel 133 bedoelde candidaatsexamen 
betreffende zoodanige studie van den Oost
lndischen archipel, als ingericht wordt met het 
oog op den Indischen bestuursdienst , a lsmede 
om hen vr\j te stcllen van het bii dat lid be
doelde candidaatsexamen voor den lndischen 
rechterlij ken dienst, voor zoover het laatst
genoemde examen vakken betreft, welke in 
hun grootambtenaars- of eindexamen zijn be
grepen geweest. 

Ons bedoeld besluit is alverder bevoegd per
sonen, die bepaalde examens ter verkrijging 
van akten van · bekwaamheid voor school
onderwijs met goed gevolg hebben afgelegd, bij 
wijze van overgangsmaatregel t oe te laten tot 
bepaalde examens in de faculteit der wis- en 
natuurkunde, in die der letteren en wijsbegeerte 
en in de vereenigde faculteiten der wis- en 
natuurkunde en der letteren en wijsbegeerte, 
alsook vrij te stellen van bepaalde gedeelten 
daarvan.'' 

Overgangsbepaling. 

Art. XXIX. Zij , die bij de inwerkingtreding 
dezer wet in het bezit zijn van een getuig
schrift van met goed gevolg afgelegd doctoraal 
examen in de faculteit der wis- en natuurkunde 
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of in de aard- en delfstofkunde, bebben gelijke 
bevoegdbeid als de bezitters der akte, vermeld 
in bet eerste lid van artikel 74 der wet van 2 
Mei 1863, Staatsblad no. 50, onder c. 

Art. XXX. Deze wet treedt in werking op 
een door Ons te bepalen tijdstip. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Palcize bet Loo, den 11 J uni 1921. 

WILHELMINA. 
De .Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen, J. TH. D E VrsSER. 

(Uitgeg. 15 Juli 1921.) 

11 Juni 1921. WET tot verhooging van hoofd
stuk VA der St aatsbegrooting voor het 
dienstj aar 1920. S. 783. 

Bij deze wet worden eenige artikelen ver
h oogd. 

Tengevolge hiervan worden verboogd : de 
J c afd. met f 700; de II0 afd. met f 69,000 ; 
de III• afd. met f 20,000 ; de IV• afd. met 
f 1600 ; de V• afd. met f 12,500 ; de VII• afd . 
met f 23,850 ; en bet eindcijfer der bcgrooting 
met f 127,650. 

11 Juni 1921. WET tot verbooging van bet 
zevende boofdstuk B der Staatsbegrooting 
voor bet dienstjaar 1920. S. 784. 

.Bij deze wet worden eenige artikelen ver
boogd. 

Ten gevolge biervan worden verboogd : de 
V• afd. met f 22,500 ; de VI0 afd. met f 7500 ; 
en bet eindcijfer van bet boofdstuk met f 30,000. 

11 Juni 1921. WicT tot verbooging van de be
grooting van uitgaven van bet 8taatsmnnt
bedrijfvoor bet dienstjaar 19:.!0. S. 785. 

11 Juni 1921. WicT tot verklaring van bet 
algemeen nut der onteigening ten beboe
ve van verbeterin!!: van de buitenbaven te 
Vlissingen. S. 786. 

11 Juni 1!121. WxT, boudende verklaring van 
bet algemeen nut der onteig,m ing ten be
boeve van verbHtPring van de Witsbrug te 
Loosduinen. S. 787. 

11 Juni 1921. WET tot nadere verbooging van 
bet nrnximun van bet rente looze voor
scbot uit 'sKijks scbatkist ten bPboeve van 
den aanleg en bet in exµloitat ie brengen 
VHD spoorweglijuen van Ter Apel over 
Winschofen naar D,/Jz;i l en van B/ijhu1n 
naar Hellingw"lde. S. 788. 

WIJ WLLHELMl.NA, KNZ, . doen te weten: 
Abwo Wij in ovarwrging genomen bebben, 

dat bet wens belijk is den aanleg en bet in 
exµloitut :e brengen van spoorweglijnen van 
Tu Apel over lhns•·hoten naa~ Delfzijl PD van 
B lijha1n naar Bellingwultle nader te bevorderen 
door verboogiug van bet maximum van bet 
bij de wet van 8 l!'ubruari l\H:.l (S lria tsblad 
n°. 6:.!). g wij?.igd hij de wet van l Dece mher 
19 17 (Slan/,,blud n°. 680), uit 's l{ij <S schatkist 
toegekende r ntelonze voorscbot ; 

Zoo is het, dat Wij, den l:taad van State, enz. 

921. 

Eenig arfikel 

In artikel 1 der wet van 8 Februari 1912 
(8tar1fsblud n°. fi2), zooals die wet is irewij?.igd 
hij de wet vRn 1 December 1917 (8 1rwtslilad 
n°. 680), worden de woorden .,ten bedrage 
van twee vijfden der kosten, docb tot geen 
booger bedrag dan f 1.400,UOO" vervangen 
door de woorden .,tot een bedrag van ten 
hoogste f 2,U5,ll00". 

Lasten en bevPlen, enz. 
(-legeven ten Paleize bet Loo, den llden Juni 

1921. 
WILHF:LMTN A., 

De Minister va11 Wr,1,rsfaat, 
A. A. H. w . .KONIG. 

(r'itgeg. 30 Juni 11121.) 

11 Juni 1921. WET tot verhooging van bet 
tiende boofdstuk der Staats begrot'.>ting 
voor bet dienstjaar 1920. (Salarisver
hooging van Rijkswerklieden). S. 789. 

Bij deze wet worden eenige artikelen vel'
boogd. 

Tengevolge hiervan worden verhoogd : de 
1 e afd. met .f 5175 ; de 2° afd. met f 291 ,165 ; 
de 3e afd. met f 1580 ; de 4e afd. met f 2397 ; 
terwijl het eindoijfer van het Xde hoofdstuk 
der Staatsbegrooting voor bet dienstjaar 1920 
wordt verboogd met f 300,317 . 

11 Juni 1921. WET tot verhooging van bet 
tiende hoofdstuk der Staatsbegrooting 

· voor bet dienstjaar 1921 (kosten dijkdoor
braak nabij de gemeente Guyk). S. 790. 

Bij deze wet wordt een artikel verboogd. 
Ten gevolge van het Yorenstaaude wordt 

bet totaal der II• afdeeling, alsmede het eind
cijfor van bet tiende boofdstuk der Staats be
grooting voor bet dienstjaar 1921 verhoogd 
met f 40,000. 

11 Juni 1921. WET tot bekrachtiging van 
overePnkomsten met de Maatscbapµij tot 
Exploitatie van St•atsspoorwrg~n, de Hol
land~cbe I.I zeren Spoorweg- M1111tscbappij, 
de Nederlandscbe CPntraal Spoorweg
Maatscbuppij en de Noord-Brabantscb
Duitscbe :-iµoorweg-Ma11tschaµµij tot ver
boo~ing van pensioenen van baar personeel 
i>n van zijne nagelaten betrekkingen. 
s. 791. 

WIJ WILHELMINA., E"Z .. doen teweten: 
Al:wo Wij in overwegi:,g genomen bebben, 

dat bet wPnscbelijk is te voorzieni n verbooging 
van pensioenen v11n bet personeel van de 
M,tatscbaµµij tot Exploitatie van Staatsspoor
wegen, de Hollandecbe IJ zeren Spoorweg
Maatscbappij, de :Nederlandscbe Centraal 
t-poorweg-;\'l,rntschapµij en de Noo,d -Bra. 
b11ntscb -Duitscbe Sµoorweg-Maatscbappij en 
van zijne nagelaten betrekkir,gPD en dat de 
tot dat einde met genoemde maatscbappijen 
gesloten overeen komsten bij de wet bebooren 
te worden bekracbtigd: 

Zoo is bet, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Eenig arfiktl. 

Worden bekracbtigd de in afscbrift bij deze 
wet gevoegde overeenkomsten, door Onze 

34 
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Ministers van Waterstaat en van Financien 
met de Mnatschappij tot Ji}xploitatie van 
Staatsspoorwegen, de Hollunrlsche I.l~errn 
Spoorwf'g-1\!Hatschappij, de Necterlund8che 
Centraal Spoorwel!'•;\laatschappij en de Noord
Brabantsch.Vuitscbe SpoorwPg- M aatsch"l ,pij 

. :./9 N ovPm her I !120 
onder dagteekenmg van 11 Vecernl,er l~:.i0 
aangPgaan. 

L,isten en bevelrn, enz. 
Gegeven ten Paleize bet Loo, den 11 Jun 

19il. 
WILHH:LMlN A. 

De Minister ,-a,.,. W,ifersfaal, 
A. A. H. W. KONIG. 

De Minister vaTL F i11a11cii!n , DK VRrns. 
( Uitgeg. 4 Juli 19il.) 

AFSCHRIFT. 

Tu sschen den Staat der N ederl anden, ver
t egenwoordigd door den Minister van W11ter
staat en d, •n Mini ster van Finuncien, ter eenre, 
en de Maatschappij tot Explnitatie van 
Staatsspoorwegen . gevestigd te Utrecht, ver 
tegenwoordigd door hare directie, en verder 
aangeduid als .,de Mautschappij", te r andere 
zijde, is, behoudens bekra-:-htiging Lij do wet, 
bet volgende overeenglc'k,,men : 

Art. 1 V e Maatschappij verbindt zich zorg 
te dragen, dat binnen eene maHnd n11 de af. 
kondiging van dA wet, waarbij deze over
eenk .. mst wurdt bekracbtigd, in het., Regl ement 
voor hPt PPnsioenf11nds van bet pPrsoneel der 
Maatschapptj tot Kxpl oitatie van Staatsspoor
weg-en" de navolgende wijzigingen worden 
aangPhracht. 

1. Tusschen de artt 4 en 6 wordt ingelascht ; 
.,Art. 4 bis Boven de bijdragP, bedoeld bij ar

tikel 4, hetaalt de l\1aatsehappij aan het Funds 
jaarlijks 6,6 I pet van een derde gedeelte van 
de som, welke op 1 ,J,rnuari J!l20 iu het Fonds 
zou moeten word,•n gestort ter volledig-e 
dekking in eens van den last, voor llet Fonds 
voortvloeiende uit bet bepaalde bij de artt. 
41/er 0 11 4Jq,.ater. 

De storting van dit bedrag geschiedt telkens 
op den eersten Januari, voor bPt eerst 1 ,J a. 
nuari 1921, voor bet laats t 1 J anuari 1960, 
verhongd met rente op rente, berekend naar· 
3, 71\ % per jaar voor bet geval van achter
stallig" b.italing." 

:.i. Tusschen de artt. 41 bis en 42 worden 
ingelaacht de vier volgende artikelen : 

.,A rt. 41/er. a. De v66r of op I April 1919 
toegPkPnde en op 1 J anuari l\J20 nog loo pen de 
·pensioenen worden met ingang v an laatst
genoemden datum verhoogd mPt 40 % ; bet 
bedrag dezcr ver~ooging is voor zooved mo
gelijk te verminderen met dat der uitkee ring, 
ingevo]gA V. 0. 14 Nederlandsche Spoorwegen 
dd. 19 Mei 1919 Ris aanvulling van bet be
trokkAn pensioen toegekend. 

worden toegekrnd, worden met ingang van 
1 J,rnuari 1\:110 of voor zoover zij aanvangen 
na 1 ,IHnuari 1910, met ingung van den datum 
van aa11v11ng, voor e lk jaar v66r April 1919 
d!lt voor de vaststelling van de gemitldelde 
bezoldiging, waarnaar bet pen,ioen wordt 
berPkend, in aanmerk ing kumt, verhoogd met 
8 °/, ; voor elk dee! van zoodauig jaar ten 
bP.luupe van ern maar,d of minder, bedraagt 
de verhooging 8/ 12 "fo. 

H et betlrag oezer verhooging is voo~ zoo-
VPel moii;elijk te verminderen met dHt der 
uitkeering, ingevolge V. U, no. 14 Neder
landsche Spoorwegen dd. 19 Mei l !•l!l als a,in. 
vul hng van het betrokken pensioen toegekend. 

b. l11d ien bet volgens lid a berekentle ver
hoogde pensioen van een deelgenoot, onde.-. 
scheidenlijk zijne nagelaten 11etrekkingen, 
m inder bdoopt dan bet bedrag-, overeenko rn en
de met 1,4 nrnal het pensioe11 dat bet ,okkenen 
z,•u ziju toeg,•kend. ind ien de deelgenont ook 
nil. 1 Aµril l \J l \i bud bijgedragen volgens eene 
overeenkomstig de op ::! I l\laart 191\i geltlende 
loonregeling bepaaltle bezoldiging, wordt een 
µensiuen tut du t bedrttg toPgekend. 

c. Art. 4 lter lid b, is bier me<le van toepassing. 
Art. 4lqui11q,.ies. Verhooging ingevolge 

art. 4lter of 41quater wordt niet toegepast 
op de pensioenen v11n hen, d ie den dienst der 
l\laatschappij ve rlaten bebben of zullen ver
laten zonder aanspraak op dadelijk ingaand 
pensioen, nocb op de pensioenen van de na
gelaten betrekkingen van der.en, tenzij de 
di, •11stbetrekking van den deelgenoot tot de 
l\lautschappij eindigde door overgang in den 
dienst Vlin den opvolger in de exploitatie 
van den spoor- of trnmweg, het bureau, bet 
etation , het depot, de werkpluats enz., waarvoor 
of waarop hij werkzaam was, nocb op de uit
keeringen, bedoeld bij art. 21. 

Art. 41sexies. Verhooging ingevolge art. 
4 lf,r, onderseheidenlijk art. 4lqualor, wordt 
slecbts toegepast : 

a. ten aanzien van de pensioenen van de 
deelgenooten, indien het pensioen of voor 
zoover hPt pensioen en de verhooging te za
men f 4000 niet overtreft ; 

b. ten aanzien van de pensioenen van nage
laten betr ekkingen, indien bet pensioen of 
voor zoover bet pensioen en de verhooging 
te zamen f 1120 niet overtreft. Vit maximum 
wordt, indien de overleden deeh(enoot kinde
ren, 11ls bedoeld bij art. 32, lid a, beneden den 
leeftijd v,m 18 jaren heeft nugPl11ten, voor 
weduwen in gelijke mate en voor gPlijken 
duur verhoogd !ils haar peasioen wordt ver
hongd ingevolge art . 31i, lid c " 

2 . ff et tweAde lid van art . 2 der overeen
komst tu ,schen den Sta-t dM Nederlanden en 
de Muatschappij dd. 10 Februari l!1U, he
krucht igd l>ij de wet van den 16den ,Juli 1912 
(St11r,l9l,lad n°. 251), wordt gelezen uls volgt : 

,, Voor de toepassing van bet onder 3°. 
bep aide wordt ondersteld, dat : 

a. op den eersten .Januari 1907 in bet Fonds 
is gestort het per I ,Januari 11107 met inacht
neming van de uit de op 1 Januari 1912 ir. 
te vne ren wijzigingen van bet Heglement 

b. DPr.e verhooging wordt niet toegepast 
op hetgeen ing1wolge artikel :19 door het 
Fonds is of wordt betaald na 31 December 
191!1 als (dee] van) het daar bedoelde vieren
de .. ljaars, indien bet peasioen v66 r 1 J anuari 
1920 is komen te vervallen . 

Art. 4 lquate,·. a. Ve na 1 April 1919 
toeg,·kende en op 1 Januari 1!•20 nog loopende 
pensioenen, zoomede die welke nog zullen 

kort · · 

I 
voortv loeiende !as ten en baten berekende te-

b. ;net ingang van d P.n eersten ,Januari 1907 
is ingevoerci eene blijvende verhooging van 
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de bijd ragen aan bet F onds van 2,29 °lo van 
bet gezamenlijk bedrag de r bezoldigingell van 
de dPelgenooten, waarover door dezen door
loopendo ku rt ing word t betaald ; 

c. op den P.ersten J anuari lll:W in het F onds 
zijn gestnrt 2/ 3 gedeelten van de som, welke op 
dien d11tu11, z<1 u moeten worden ges tort ter vol
led igc dekk ing in eens van den last , voor bet 
.Fonds voort vlneiende uit de ingevolge art . 1 
der overeen komst met den Stuat der Neder
landPn v a n den :.:!\Jsten Novem ber J\J~O in het 
Reglem~nt voor het P er,sioenfonds vun het 
persooeel der Maatscbaµp ij op te nemen artt. 
4lter en 4 1qurder, . 

en 7. ijn rn itsdien voor die toPpassing onder 
.,baten" te versta,111 de werkelij ke baten van 
bet l<'onds (het kapitaal en de contante waa rde 
van allo toekomstige b~jd ragen), ver meerderd 
met de naar ePo rPnt Avne t van d rie en dr ie
vierde ten honde rd ('d¾ "/o) •~j aa rs berekende 
waarde van stortingen, al s under a en o bedoeld , 
en eene verhooging van bijd ragen , als onder 
b bedo,. ld." 

3 . De Maatschappij verbindt zich in de 
Regeling, bedoeld bij artikel 3 der overeen
komst tufschen den "taat en de Maatschappij 
dd, 12 September 1914, waa r :,m het ontwe rp 
was gevoegd hij de wet van H Juli 1914 
(Staat..llad n°. 321), de navolgende wijzigingen 
aan te brengen. 

In art. 10, eerste lid, tweeden zin, wordt 
in stede Vlin ,,en 38" gelezen ,,38, 4lter en 
41qw1ter". 

Tusschen artikel 10 en artikel 11 wordt 
ingelascht het volgende artikel : 

,.Art. 10bis. l. V oor de nagelaten be
trekk in~en, die ingevolge art. 10 op een ver
boog<le uitkeerin~ overeenkomstig art . 41/er 
of 4 l quate.r van het Reglement voor het Pen
sioenfonds aanspraak k_unnen . maken , wordt 
bet max imum. hij artikel 8 bedoeld, verboogd 
met 411¾ ; ve rhooging der uitkee ri11g vnor de 
nagelaten betrekkingen zal Pchter s!echts 
worden toegepast, indien pensioen of pensioen 
en uitkeering te zamen of voor zoover pen
sioen en verhoog<le uitkeering te zamen f 1120 
niet overt reft. H et bepaalde bij art . 4lsexi,a, 
letter b, slotzin , van bet Reglement voor het 
P ensioenfonds vind t bier overeenkomstige 
toep!iss ing. 

2 Uverigens wordt verhooging der uit 
lreering overeenkomstig art. 4 lter, onderscbei
denlijk 4lqur,/er , van bet Reglement voor het 
P ensioenfonds slechts toegepast, indien pen
sioen en uitkeering te zamen of voor zoover 
pensioen en ve rh oogde uitkeering te z11m en 
f 4000 niet overtreft''. 

4. H et he1Jaalde bij artikel 3, twefde en 
derde lid , de r ove reenkomst tusscben den t:ltaat 
der N ederlanden en de M,rntschapµij du. 
12 September 1914, waarvan het nntwe rp was 
gevoPg,I bij de wet van 13 Juli l \-114 (S 1aa fsul11d 
n°. 3:.:!l ), geldt medA ten aanziAn van de ver
boogingen. ingevolge de gewij zigde regeling 
toegekend. 

5 . De Staat ve rbindt zicb de pensioenen, 
toegekend of toe te kennen ingevolge de 
overeenkomsten tu sschen den Staut der N eder 
landen en de Ma1-1tschappij dd . 31 Uctober/ 
30 Oetoher 18\J6, bekrachtigd bij de wet van den 
7deil Decem ber 1896 (St11a/s /, /ad n°. l !i7J en 
dd. 20 Novem ber/18 October 1901 , bekrachtigd 

I 
bij de wet van den 13den Jnni 1902 (S tn at.•hlad 
n°. 101), ii;ewijzigd bij de overeenkom st dd .. 
17 April lll0i/1 tieptember 1906. b••krachtigd 
bij de wet van deu 25sten Mei l\108 (S 1ualsl,/ad 
n°. I :{8) - wat de toegekende µensioenPn 
betref t, voor zooveel zij op 1 Jan ua ri 1920 
nog loopen - te zij nen laste te ve rh oogen 
overeenkomstig betgee n ingevolge de a rti kelen 
4 lter tot All met 4 l.•exies van het gew ijzigde 
Reglement voor bet P ensioenfond s van bet per
soneel der Mua tschuµpij za l gelden ten aanzien 
van de verhooging der d!iarbij bedoelde pensioe
nen' '. 

Aldus in tweevoud overeengekomen t e 
, G b U b d 11 1>,.c. l!l:Z0. 
s- raven age en te tree t , en 2\i Nov . l \il0 . 

De M aatsclw ppij tot Exploitatie 
van Sta,ds.•poorw,_qen, 

De n ir« :lie, (gel. I H. VAN MANE N, 

De S ecrelaris, (gel.) E. VAN U1J K, 
De .Minisle.r v ,m Wulerstal/ f, 

(get .) A . A . H . W. K ONIG. 
De M inister t·an F inancie.n, , 

(ge t .) D E V IUll:S. 

Voor eimsl uidend afsch rift, 
De S •1:re fa ris-Ge11errwl van 

1,et Deprtr f•ment van W ,derstaat, 
t:!ALVERD A D E GRAVE, 

AFSC HRIF T. 

Tusschen den Staat der N ede rland en, ver te
genwoord igd door den Min ister van Waterstaat 
en den M iniste r van Fin,.nc ien , ter eenre, 
en de Hullan,lsche I.J zH ren ~poorweg-Maat
schapµij , gevestig<I te Utrecht , vertegenwoor
digd door hare di rectio en verd"r aanged uid 
al• ,,de l\laatschappij" , ter andere zijJe , is, 
beboudens bekrachtig ing bij de wet, bet navol
gende overeengekomen :. 

t. De l\laatscbappij verbir.d t zicb zorg te 
dragen, dat binnen eene ma .. nd na de afkou
diging van de wet, w11a rbij deze ove reen komst 
wordt bekrachtigd, in ,, het i.{eglement voor 
bet P ensioenfunds voor het personeel "der 
Hollandsche l.Jzeren Sµoorw eg-~luatsch appij" 
de navolgJnde wijzigingen worden aangebracht : 

l . Tusschen de a 1·tt. 34bis en 35 worden 
ingelascht de vier vo lgende artikelen : 

,. Art 34 /er. (1) De v66r of op 1 April 
191\i toegekende en op 1 J anuari 19;10 nog 
looµende µensioenen worden met ingang van 
laatstgenoe rnden datum verbuogd met 4U °lo ; 
bet bedrag dezer verhooging is voor zooveel 
mogelijk te verminderen met dat der uitkeeriug, 
ingevolge D. 0. n°. 14 N ederlaudsc he ::Sµ oor
wegen dd. 19 Mei HH9 ,ds aa nvulling van bet 
betrokken pensioen toegekeud, 

(~) U,·ze ve rhooging wordt niet toegepast 
op betge,•n ingevolge de artt. 23, 3·J en 33 
door bet Fonds isof wordt betaald na il l Decem 
ber 1919 als (deel van) het daar bedoelde 
v ierendeeljaars, ind ien bet pensioen v66r 
1 J anuuri 1910 is komen t e ve rvallen. 

Art . 'd4qualer . ( I) De na l April 1919 
toegeke11de en op 1 J an uari l \i:./0 nog loopende 
peusioenen, zoomede d iP, welke nog zullen 
wor<len toegPkend, wordeu met inga·og van 
1 J anuari l!J;I0, of voo r zoover zij aanv,.ngen 
na 1 .lan uari 1\/10, met ingang van den da tum 
van aan vlin/!, voo ,· elk jaar v66r 1 A pril 1919, 
dat voor de vastste lling van de gern itldelde 
bezoldiging, waarnaar bet pensfoen wordt bere-

34* 
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kend, in aanmerking komt, verhoogd met 8°/0 ; 

voor elk dee! van zoodanig j>1Hr ten beloope 
van een ma:md of minJer hedraagt de ver• 
booging 8/ 11 °lo- Het hedrag dezer verhooging 
is voor zouvee l mogelijk te verminderen met 
dat der uitkeering, ingevolge D. 0 . no. 14 
Nederlandsche Spoorwegen dd. 19 Mei 19l9 
als aanvulling van bet betrokken pensioen 
toegekend . 

(.!) lndien het volgens bet eerste lid bere
kende verhoogde pensioen van een deelgenoot, 
onderscheidenlijk van :r.ijne nagelaten betrek• 
kingen, minder beloopt dan het bedrag. over
eenkomende met 1,4 maal het pen sioen, dat 
bet,·okkene zou zijn toegekend, indien de 
deelgenoot ook na 1 April l!l l!l had bijge
dragen volgens eene overeenkomstig de op 
31 Maart HH9 geldende loonregeling bApaaldc 
bezoldiging, wordt een pensioen tot dat bedrag 
toegekend. 

(3) Art. 34ter, tweede lid , is bier mede van 
toepassing. 

Art. 34quillquies. Verhooging ingevolge art. 
34te,· of ,Hqua!,r wordt niet t0Pgep11st op de 
pensioenen van hen, die den dienst der Maat
schappii verlaten hebben of :r.ullen verlat n 
zonoer aa• spraak op dadelijk ingaand pensioen, 
noch op de pensioenen va n de nagelaten t e
trekkingen van de:,;en, tenzij de dienetbetrek
king van den deelgenoot tot de Maatschappij 
eindigde door overgang in den dienst van 
den opvolger in de exploitatie van den spoor
of tramweg, het bureau , bet station, bet 
depot, de werkph1ats, enz., waarvoor of waarop 
bij werkzaam was. 

Art. 34.,exies. Verbooging ingevolge art. 
34/er, onderscheidenlijk art. 34quatt,r, wordt 
slechts toegepast : 

a. ten irnnzien van de pensioenen van de 
deelgenooten , indien bet pensioen of voor 
zoover bet pensioen en de verhooging te zamen 
f 4000 n iet overtreft ; 

b. ten 11anzlen van de pensioenen van we
duwen en van de gezamenlijke kinderen bij 

. ontstentenis van eene pensioengerecht igde 
weduwe van den overleden vader, indien het 
pensioen of voor zoover bet pe11sioen en de 
verhooging te zamen f ll:l0 niet overtreft ; 

c. ten aanzien van de pensioenen van kin
deren bij aanwezigheid van eene pensioen
gerechtigdn weduwe van den overleden vader
onverschillig of deze al dan niet als verhoo
ging van bet weduwenpensioen worden toege• 
kend -. indien bet pensioen of voor zoover 
bet pensioen en de verhooging te zamen voor 
ieder kind f 2.!4 en voor de kinderen te 
zamen f 1120 niet overtreft". 

11. Aan artikel 44, eerste lid, wordt toege-
voegd: ' 

.,e. jaarlijks gPdurende dertig jaren, voor de 
eerste maal op 31 December l!l:l0 en voor de 
laatste maal op 31 D ecember 1949, een bedrag 
gelijk aan 6,61 °/0 van een derde gedeelte v,m 
de som, welke op 1 J anuari 19:l0 in het 
Fonds zou moeten worden gestort ter volledige 
dekking in eens van d en last, voor bet l<'unds 
voortvloeiende uit bet bepaalde bij de arlt. 
34fer en 34quater , verhoogd met rente op rente, 
berekend naar 3,76 °lo per jaar, voor het ge
val van achterstallige betaling," 

III. Aan artikel 46, tweede lid, wordt toe• 
gevoegd : 

,,Nochtans geldt van l Januari 1920 af ook 
voor deze nagelaten betrekkingen de ver• 
hooging met 40 °/0, bedoeld in art. 84/er, zoo
WAI ten aanzien • van de op dien datum nog 
loopende als ten opzichte van de d11aroa nog 
toe te kennen pensioenen, en we! tot een 
maximum, als genoemd in art. 34sexies, sub 
b enc". 

IV. Aan artikel 47, t weede lid, wordt toe
gevoegd: 

.,bedraagt de verhooginir, bedoeld in 11rtikel 
34quater, voor elk jaar v66r 1 April 191!l, dat 
voor de vaststel li 11g van de gemiddelde be
zoldiging, waarnaa r bet pensioPn wordt bere
kend, in aanmerking komt, 131/ 8 °/., en voor elk 
dee! van zoorlaniJ? j11ar ten Lteloope van een 
m3and of minder 11/ 9 °/0." 

V. Met inl!'flllg van 1 ,lanuari 1921 wordt : 
a. aan artikel 8 een derde lid toegevoegd, 

luidende : 
, ,(3) De in bet eerste lid bPdoelde bezoldi

ging wordt voor de machinisten en de onder• 
machinisten vim den Uienst van Tractie wegP.ns 
bet genot van premien verhoogd met een door 
de Ui rectie der M,mtschappij vast te stellen 
bedrag"; 

b. na artikel 48/er een nieuw artikel 48quater 
ingelascht, lui dende: 

.,(]) B et bij artikel 8, derde lid, bepaalde 
betreff,mde verhooging van de bezoldiging 
wegens genot van p remien is ten aanzien van 
personeel, d at reeds v66r I ,J ar. llari Hl21 in 
bet genot van bedoelde premien was, slechts 
toepas~elijk , indien belanghebbende bet ver
langen daartoe sch riftelijk aan de Uirectie der 
:M aa tschappij heeft te kennen gPgeven en na
dut hij in eens eene extra-storting in hPt Foods 
o,rereenkomstjq· hPt vole:ende lid betaald heeft. 

(2) Gestort wordt bet bedrag, dat zoowel 
wegens doorloopende en aflonpende korting 
als wegens bijdrage der Maatschappij door 
hot Foods sinds 1 ,I an. l!l09 - of bij benoeming 
tot ondermachinist (leerling-machinist lste 
klasse) met ingang van een lateren datum, 
sinds dien datum - tot den dug der storting 
meer zou zijn on t vangen, indien h 9t bPpaalde 
bij artikel 8, derde lid, omtrent verhooging 
der beznldiging sinds 1 Janu11ri 1909, 011der
scbeidenlijk evenbedoelden lateren datum van 
benoemiug, op belanghehbende van toepassing 
geweest ware. ondP.r bijberekening van vier 
ten honderd (4°1o) 'sjaars rente op rente". 

2, Voor de toepassing van bet bepaalde 
onder 3°. van artikel 2 der overeenkomst, 
tusschen partijen gesloten onder dagteekening 
van 10 l<'ebru11ri 1912 en bekrachtigd bij de 
wet van 16 .Juli 1912 (S faaf.yb/ad n•. :251), 
wordt onderste ld , dat op den l s ten J anuari 
1920 in het Foods zijn gestort twee derde ge
deelten van de so m, welke op dien datum 
zou moeten worden gestort ter volledige dek
king in eens van <len last, voor bet Foods 
voortvl oeiende uit de ingevolge art . 1 dP7.er 
overeenkomst in bet Reglement voor bet Pen
sioenfonds voor bet l'ersoneel der Maat
schappij op te nemen artikelen 34/er en 34qua
ter, en is mitsdien voor die toepassing onder 
.,baten" rnede te verstaan de naar een rente· 
vnPt van drie en drie vierde ten honderd 
(3 8/ 4 °lo) 's jaars berekende w,rnrde van een 
dergelij ke storting. 

Aldus in tweevoud overeengekomen te 
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's-Gravenhal!'e den Uden December 1920/den 
Utr<Jcbt ' 

29sten November 1920. 
De Hollandsthe I.Jzer,n Bpoor,ceg-Maatschappij, 

n, lJireclie, (qel.) VAN KRH:'ISCHMAR. 
De B•cretaris, n. h (qet.) E. L . .l!:LIAS, 

De Mini11fer v"n Waler.•faut, 
(get, ) A. A. R. W. Kci:lltG. 
De Minister .-an Financie•n, (get.) DE VRIES. 

Voor eensluidend >lfschrift, 
De Secreluris-Generoal 

van het Depnrlement van Wuterstaat, 
8ALVERDA DE GRAVE, 

AFSCHRIFT. 

Tusschen den Staat der Nederlanden, ver
tegenwoord igd door den Minister van Water· 
staat en den Minister van Financien, ter eenre, 
en de Nederla11dsche Centraal Spoorweg• 
Maatschapµij, gevestigd te Utrecht, vertegen
woordil{d door haren directeur, en verder 
aangeduid als .,de .Maatschappij", ter ande re 
zijde, is, behoudens bekrachtiging bij de wet, 
bet volgende overeengekomen : 

1. IJe Maatschupµij verbindt zich zorg te 
dragen. dat binnen eene maand na dfl af
kond iging van de wet, waart.ij deze overeenkomst 
wordt bekrachtigd, in het ,,Reglement voor 
bet Pensioenfonds ten bel,oeve van het vaete 
personeel der .Maat~chappij" de navolgende 
wijzigingen worden aangebrach t : 

1. Tusschen de artt. 4 en 5 wordt inge
lascht: 

,,Art. 4bis. Boven de bijdragen, bedoeld bij 
artikel 4, bet,rnlt de Maatschappij aan b et 
Foods janrlijks 5,ol °lo vsn een d<Jrde gedeelte 
van de sorn, welke op 1 Januari l!J2U in bet 
Fonds zou moeten worden gestort ter volledige 
d,-kking in eens van den last, voor bet l<'unds 
voortvloeiende uit het beµaalde bij de artt. 
4I'er en 4lquater. 

De storting van dit bedrag ·gescbiedt telkens 
op den l sten Januari, voor het ePrst 1 Januari 
l \ 21, voor het laatst 1 Januuri 1950, verhoogd 
met rente op rente, berekend naar 3,75 °/0 
per jaur, voor het geval va.n achterstallige 
betaling " 

2. Tusschen de artt. 4lbis en 42 worden 
ingelascht de vier volgende artikelen : 

,.Art1kel 41ter. a. De v66r of op 1 April 
l!ll\J toegeke11de en op 1 Janua ri 19;!() nog 
loopende pensioenen worden met ingang van 
laatstg~noemden datum verboogd ffit't 40 °/0 ; 

bet bedrug dezer verbooging is voor zooveel 
mogelijk te verminderen met dat der ui tkee , 
ring, ingevolge IJ . 0 . 14 Nederlandscbe 
Spourwegen dd. 19 Mei 1919 als aanvulling 
van bet betrokken pensioen toegekend. 

b. Ueze verbooging wordt niBt toegepast op 
hetgeen ingevolge artikel 29 door het Fonda 
is of wordt betaald na 31 IJecember l'}l\J als 
(dee! vau) het duarbedoelde v ierendeeljaars, 
indien bet pensioen v66r 1 J anuari lli20 is 
komen te vervallen. 

Art. 41quafer. " · De na 1 April 1919 toe
gekende en op 1 Januari 1\-120 nog loopende 
pensioenen, zoomede di'l, welke nog zullen 
worden toegekend, worden met ingang van 
1 J anuari I \i:.!U of, voor zoover zij aanvangen 
na 1 Janu>1ri 19:.a!0, met ingang vun den datum 
van aanv,rng, voor elk jaar v66r 1 April l\il9, 

dat voor de vaststelling van de gemiddelde 
bezoldiging, waarnaar b et pensioen wordt be
rekPnd, in aanmerking komt, verhoogd met 
8 °lo ; voor elk dciJ van zoodanig jaar ten 
belo"pe van een m>1and of minder bedraagt 
de verbooging 8/u °lo• Het bedrag d1>zer 
verbooging is vour zooveel mogelijk te ver
minderen met dat der uitkeering, i11gevolge 
D. 0. n° 14 N ederlandsche Spoorwegen dd. 
l\i Mei 1919 als aanvulling van het betrokken 
pensioen toegekend. 

b. Indien bet volgeus lid a berekende ver
boogrle pimsioen van een deelgenoot, onder
scheidenlijk van zijne nagelaten betrekkingen, 
minder beloopt dan hHt bedrair, overeenko
mende met 1,4 maal bet pensioen, dat be
trokkene zou zijn toegekend, indien de <leel
genoot ook na l .'\ pril 1919 had bijgedragen 
volgens eene overeenkomstig de op 31 Maart 
191\-1 geldende loonregeling bepaalde bezoldi
gi11g, wordt een pensioen tot dat bedrag 
toegelrnnd. 

c. Art. 4lter (lid b) is bier mede van toe
passing. 

Art. 41quinquies. Verhooging ingevolge Rrt. 
4lfP-r of 41qualer wordt niet toegflpt1st op de 
pflnsioenen van hen, die den dien~t der Maat
schappij verl11ten hebben of zullen verlaten 
zonder aanspraak op dadelijk ingaand pen
s ioen, noch op de pensioenen .. an de nageluten 
betrekkingen van dezen, tenzij de dii>nstbe
t rekking van den deelgenoot tot de Maatscbappij 
eindigde door overgang in den diPmt van den 
opvolger in de exploitatie van den spoor- of 
tr,imweg, hct bureau, bet station, het depot, 
de werkpl,iats enz. , waarvoor of waarop bij 
werkzaam was, noch op de uitkeeringen, be
doeld bij art. 21. 

A rt. 4lsexies. Verhooging ingevolge arti
kPI 41/er, onderscbeidenlijk art. 4lquatPr, wordt 
slechts toegepast : 

a ten aanzien van de pensioenen van de 
deelgenooten, indien het pensioen (of voor 
zoover het pAnsioen en de verbooging te za-
menJ f 4000 niet overtreft ; • 

b. ten aanzien van de pensioenen van 
n3gelaten bet rekkingen, indien bet pensioen 
(of voor zoover bet pensioen en de verhooging 
te zamen) f 11:20 niet overtreft. Dit mnximum 
wo,dt, indi en de over leden deelgenoot kinderen, 
alss bedoeld bij art. 32, lid a, beneden den 
lee tijd van 18 jaren been n11gelHten, voor 
weduwen in gelijke mate en voor gelijken 
dunr verbo0gd als baur pensioen wordt ver
hoogd ingevolge art. 36, lid c." 

2. Bet tweede lid van artikel 2 der over
eenkomst tusschen den Staat der Nederlanden 
en de i\laatschupµij dd. 26 Juli 1913, bekracb
ti1td bij de wet van den 7dcn J uni l!H3 
(Btar,f.•blud n•. 260), wordt geJ,-.zen a ls volgt : 

,. Voor de toepassing van het ender 3°. be
paalde wordt onuersteld , dat : 

a. op den lsten Januari 1913 in bet Fonds 
is gAstort een som van een millioen gulden 
(f 1,000,000) ; 

b. met ingang van den lsten Janu ari Hll3 
is ing.,voerd eene blijvende verhooging van 
de bijdragen aan het Fonds van 2 ,2\1 °lo van 
bet gezamenlijk bedrag der bezoldigingen van 
de deelgenooten, waarover door dezen doorloo -
pende korting wordt betaald ; 

c. op den eersten J anuari 1920 in bet 
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Fonds zijn gestort twee derde gedeelten van 
de som, welke op dien datu 'l'l zou moeten 
worden gestort te r ~,olle<lige dekking in eens 
van den last, voor het Fonds voortvloeien le 
uit dA ingevolge art . 1 der overeenkorn,t met 
den Staat <ler N ederlandon van den ;!9sten 
Novembe r l\1;!0 in het ,,lieglernent •·oor het 
Pensioenfon ds ten behoeve van hct vaste per
soneel der Maatschappij" op te ne rn" n ar tt. 
41/er en 4lqw,ter, en :<ijn mitsdien voor die 
toepassing onder .,baten• ' te ve rstaan de 
werk.,lijke baten van het .Foods (het kaµit ,rnl 
en de contante waarde van alle toekomstige 
bijdrag,m), vermeerderd met de naar een 
rentovoet v,in drie en drie vierden ten hon
derd ('>¾ °lo) ' s jaa rs berekP. nde waarde van 
sto rting,,,,, al• on<l"r a en c be toe! I, en eene 
verhoogi ng van bij,l ragen, als onder b bedoeld". 

Aldus in tweevoud overeengekomen te 
, G h U b d 11 l>PC. I \1:10. 
S · raven age en te tree t en :,t\l Nov . Hi:tu 

DeNederlrmd.•cl1POmtraalSpoorw,_q Ma11f,9chnppij , 
De nir,eleur: (get) VAN KRt<:TS C UMAR. 
JJ, S ,c,·eta,·i.•: (g,t .) J.E. AMESROFF. 

De Minister 1,an W,d .-r.<dua f, 
Lq>t .) I\. . A. H. W. Ko:-110. 
De Min-isler v,in F'inanc,en , 

(get.) DE VRUS. 

Voor eensluidend afschrift, 
De Secrefaris-Gener11al 

van het DPpartement van Waterstaat, 
SALVERDA DE GRAVE. 

AFSCHRlFT. 

Tusschen den Staat der N ederlanden. ver
tegenwoordigd door den •Iini ster van Water • 
st11at en <len lllini ster van l<'inancien , ten eenre, 
11n de Nonrrl-Brabantsch-l>uitsche 8poorweg
Maatschappij, gevestigd te i:{otte rdam, verte
gPnwoordigd door h,ire directie , en verder 
aangeduid als .,rle Jl-laatsch:lppij", te r andere 
zijde, is, behoudens bekrachtiging bij de wet, 
bet volgende overeengP. komen : 

Art. I. De 1\1aatschappij verhind t zich 
zorg tA dragen, dat binnen ePne maand na de 
afkondiging van de wet, waarbij rlAze over· 
eenkomst w'.'rdt bl'krachtigd , in ,,het Reglement 
voor hPt P ensioenfonds ten hehneve van het 
in Nederland and ers dan tij<l elijk werkzaam 
zijn<le vastA personeel" de navolgende wijzi 
girigen worden aangebrncht. 

1 Tusschen de artikelen 4 en 6 wordt 
ingelascht : 

,, Artikel 4bis. 
Boven de bijd rll/!'0, bedoeld bij artikel 4. 

betaalt de Maatschappij aan h .. t Fonds jaarlijks 
6,61 % v,rn een de rde gPdeel te van de som, 
welke op 1 Januari 19'..!0 in het l<'on<ls zou 
moeten wor<len gestort ter vollPd ige dekking 
in eens van den last, voor hPt fonds vonrt• 
vloeiende uit het bepaalde bij de artikelen 
46fer en 46q,.ate-r. 

De storting van dit bed rag ge@chiedt telkens 
op den 1 sten J anuari, voor h Pt eerst 1 .Ja. 
nuari 19;![, voor het laatst 1 Januari 1960, 
verhnngd met rente op rentfl, berekend naar 
3,75 % per jaar, voor bet geval van achte r• 
stalli~ .., bPtaling." 

:.!. Tusschen de artikelen 45bis en 46 wor
den ingelascht de vier volgende artikelen : 

,,Arti kel 45fer. 
a. De v66r of op 1 April 1919 toegekende 

en op 1 Junuari 1";!0 nog loopende .,ensioenen 
worde o met ingang van la 11t stgPnoernden datum 
verhoogd met 40 % ; he t bedr11g dezer Yer
hooging is voor zooveel mogelijk te vermin
de ren mPt dat de r uitkeering, op den voet 
van D. 0. n°. 14 N edt1 rlandsche Spoorwegen 
dd. 19 Mei l!H \J als aanvulling van het be
trokken pensioen toegekond . 

h. Oer.e verhooging vordt niet toeg11past 
op hetgee n ingevoli,,;e a rtike l :H door het Fonda 
is of wordt betaald na :ii Oece rnber Hll\J als 
(dee l van) het daar bedoelde vierendePljaars, 
indien het pensioen v66r 1 Jaouari l\J;!O is 
komen te vervallen. 

Artikel 45qw 1ter. 
a. De na I April l!H9 toegekende en op 

1 J anuari 19~0 nog loopi,nde pensioenen, 
zoomede die, welke nog zullen worden toege• 
kend , worden met ingang van l J anuari l\!20 
of, voor zoover zij aanvangen na l .Januari 
19;!0, met ingang van den datum van aunvang, 
voor elk j ,1a r v66 r 1 April l!J l9, dat voor de 
vaststelling van de gemiddelde bez11ldiging, 
waarn aar het pensioen wordt be rekend, in 
aanme rking komt, verhongd met 8 % ; voor 
elk dee! van zoodan ig jaar ten be loope van 
PAn maand of minde r bedraagt de vi, rhooging 
8/ 12 ¼ tlet bedntg dezer ve rh ooging is voor 
zooveel mogelijk te ve r ,ninderen met dat der 
uitkee ri ng . op den voet Yan U. O. n°. 14 
N edAriandsche Spoorwegen dd. l !• bfri H119 als 
aanvulling van . het betrokken pensioen toe
gekend. 

b. lndien het volgens lid a berekende ver
hoogdP. pensioen van een dePlgenoot, onder· 
scheidenlijk van zijne nag l11ten betrekkingen, 
minder be loopt dan het bed rag . overeen ko
mende met 1,4 maal het pensioAn, dat be
trokkene zou zijn toPgekend, in d ien de deel
genoot ook na l April l!-119 had bijgedragen 
vol){ens eene overeenko mstig de op 31 ) l aart 
191\J g eldend~ loonregeling bepaalde bezoldi
gi ng, wordt een pensioen tot dat bed rug toe 
gekend. 

c. Artikel 45ter, lid b, is hier mede van 
toepassing. 

Artikel 45 quinquies. 
Verbooging ingevolge artikel 45 fer of 45 

quater wordt niet t<Jegepast op de pensioenen 
van hen, d ie den diPnst der Maatsch>1ppij ver
laten hebben of zullen verlaten zonder aan
spraak op dadelijk ingaand pen sioen, noch "P 
de pAnsioenen van de nagel aten hPtrekkiogen 
van dezen, tenzij dA diensthetrekking van den 
deelgenoot tot de Maats(;happij e indigde door 
overgang in den dienst van den opvolger in 
de expJ,,itatie van den spoo r- of tram weg, 
h ,·t bureuu, het station, het depot, de werk· 
plaats enz., waarvoor of wnarop hij werkzaam 
was, noch op de uitkeeringen, bedoeld bij 
a rt. 21. 

Artikel 45sexie.9. 
Verbooging iogAvolge art . 45f,r, onder

sch eidenlijk art. 45quater, wordt slecbts toe 
gepast : 

a. ten aanzien van de pensioenen van de 
deelgenooteo, indien het pensioen of voor 
zoover het pensioen en de verhooging te za. 
men f 4000 niet overtreft 
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b. t en aanv.ien van de pensioenen van 
nagelaten betrekkingen, -indien bet pensioen 
of voor v.oo vn bet µensioen en de verhc>ol(ing 
te zamen f 1120 ni et overtreft . IJit maximum 
wordt , indien de overlPdPn dPelgenoot kinderen, 
als b,·doeld bij artikel 34, lid n, bAneden den 
leeftij<l van 18 jaren beeft nagelaten, voor 
weduwen in gelijke mate en voor g«lijken 
duur verboogd als baar i:,ensioen word t ver
hoogd inge volge art. 37. lid c." 

2 . H Pt t wePde lid van " rti kel 2 der over• 
eenkom st tu sschen ••en t5 taat de r N ederl anden 
en de N ourd-Brabantscb-lJuitscbe t:- poorweg
Maatscbapµij dd. U lll ei 1 9[5, bekracbtigd 
bij cte wet van den :.!hten Uece rnber l\-tl 4 
(Staa lsb/ad n°. 681). wordt gelezen tt ls volgt: 

•• V oor de toeµass ing van bet onder 3°. be
paalde wordt onderstelcl, ,fat : 

a. op den l sten ,J anua ri Hl14 in bet F onds 
is gestort, boven de in a rtikel 2 van bet 
Reglenwnt, sub 1°., bedoelde som, eene som 
van f 370,UOO ; 

b. mPt i ngang van 1 J anuari Hll4 jaarlijks 
in het l!'onrls is gPs tort, boven d ·· in bet He
glement v,•rmPlde bijdragen van bet personeel 

" en van de .M ,U1tscha;1pij , eene bijdraite van 
2,29 °lo van bet gev.amenlijk bedrag de r be
zoldigi11gen van de deelgenooten, waarover 
door dezen doorloopende kort ing wordt be
taald ; 

r. op d~n l sten ,J anuari Hl20 in het F onds 
zijn ges tort twee derde gedeelten va n de som, 
welke op dien datum zou moeten worden ge
stort ter vnllcd iire dekking in ePns van den 
last, voor bet Fonds voortvloeiende uit de 

- ingevolge artikel 1 <l er overeenkomst met <l Pn 
Sta11t der Nederlanden nn den 2\Jsten N o
vember ]!120 in h ~t ,, Reglement vonr bet 
P ensioenfonds ten beboeve van bet iu N edn
lalld anders dan tijJelij k we rkv.aa m v.ijnde 
vaste pei-soneel" op te nemen artt. 45ter en 
46qn11fer, . en v.ijn mitsdien voor die tnPµassing 
onder ,,baton" te verstaan de werkelijke baten 
"an het Fonds (bet kapitaal en de conta11te 
waarde van all e toekomstige bijdrngen), ver
meerderd met de naar een r•·nt•· voet van drie 
en drie vierden ten honde rd (3¼ 0/o) 's jaa rs be 
rekende waarde van stnrtingeu, under a en c 
bedoeld, en van een bijdrage, als onder b be
doeld." 

Aldus in tweevoud overeengekomen te 
· ll DPc. I 9:.W. 

' s-Gravenhage en te Rotterdam, 211 Nov. l\l~O. 
De Noord-Brahnnfsch · Dni tsche 

Spoorwe_q -Maalsohappij , 
De Directie, (qd.) VAN Kio:T~ CHMAR. 
De S,cretari.•, (get. L . G. W oLF. 
De M in. v. Watersfflat, (qet.) A. A. H . W . KoNTG. 
De M inister v11n Finanr,i fo , (ge t.) ui,: Varn~ •. 

Voor eensluidend afsebrift, 
De S u,cretari .'j • Gnie,·aal 

van het Dep11rlemenf van Waferstaat, 
SALV IC RD A D E GRAVE. 

11 Juni 1!121. Win tot bevordering van 
den aanleg en regeling van de exµl oitatie 
van spourweglijnen van Gronillfi, n over 
Slochter,,,1 naar Weiwe.-d, van Gro11in_qen 
over B edimt naar U,thuizen en vlln Gro• 
ni1,q,n over Wi 1meweer naar Uithuizen . 
s. 792. 

WIJ WTLHELMIN A ENZ . •• doen te wPten : 
Alzoo 'Wi.i in ove rweging genomim behben, 

dat bet wenschP]ijk is den aanleg te bevorclPren 
en de exploitatie te rPJrPlen van spno rwPglijn en 
van G ,·onin_qen over S lor·hleren naar W,iwerd, 
van Groningen over B , du 11t naar Ui l/m izen en 
van Gron i11_qen over Winneu.·e"'r naar Ui fh a izen; 

Z 110 is bet , dat W ij , den Ralld van t:i tate 
geb.,ord , en met gemeen overlPg der 1'-l at en
Genera ,ol, hebl,en goedgevonden en verstaan, 
ge lij k Wij goerlvin deu en ve rstaan bij deze : 

Art. 1. Uit ' s l{ijks s<'hatkist wordt cen 
renteloos voor~cbot hPschikbaar ge~ teld ten 
bAhoeve van ~poorweglijnen van Gro,,i11_qea over 
Slochteren naar W,i werd, van Gro11 i.11_qen over 
B-,1.um naar Ui flmizen en van Gronin_qen 0 1 er 
Winn ,weer naa r Uitlm izen tot een bedrng van 
ten hoogste f 2.800.1 '00, of zooveel meer dan 
dit bedrag, als bet d ri e djfde ged,,elte bed raagt 
van hetgeen de aa nlPI( van de lijn en meer 
mocht kvsten dan f 7,1100.rou, <loch met beper
king van de tot,il e kosten van aanleg tot een 
m,i xim11m van f 14,000,000. 

2. H et in Rrtikel l genoemde rentelooze 
voorschot word t onder voor wttarden, door Ons 
of k racbtens ( lnze nrncbtiging te stellen, t oe
gPkend aan de voor den aan! Pg van de in dat 
artikel omschreven spoorweglijnen np te ricbten 
naamlooze venn ootscbap, doeb ni et dan nxdat 
door belan11;hebbend Pn bij <li en aanleg daa n ·oor, 
ten gen,,..gen van Onv.en .Mini ster van Water
staat, voldoer;de ondersteuning zal zijn ve rleend, 
onder g 01one andere voorwaarden <lan waarop 
de goed keuring van genoernden Minister zal 
zijn verkregen, 

3 . Onze i\liniste rs van W aterstaat en van 
Fi nancien worden gemacb tigd om 11amens den 
t5taat de in ontwe rp bij deze wet gevoegcle 
overPenkomst aan te gaan met de Mautscbuppij 
tot Exµl oitatie van StaatasµoorwPgHn en met 
de in a rtikel 2 bedo..J l e n,rn mlooze venn oot
schap, w,·lke d,rnrin onderseheidenlijk worden 
aangedu id Rls ,,de Undern eming" en ,,de ;\ laat
schapp~j", nadat in dit on twerp zullen zijn 
ingevuld : in bet boofd, onder 1, en in artikel 
1 de daittPekening dezer wet Pn bet nurmner 
van hAt S taatsblad , waa1 in zij v.al w• rden af
gekond igd, in h,· t hoot'd, onder 2, de datum 
de r aaarbedoelde vergadering, in bet boofd, 
oncler 3, de vertegenwoordiging door de Maat. 
schappij, en in artikel 1 de dagteekening van 
de daaromschreven overeenkomst tu sscb en den 
Staat en de in artikel 2 dezer ,, et bedoelde 
nMmlooze vennootschap te sluiten. 

4. De wet van 16 Januari 11Jl6 (8/aatsblad 
no. 37) wordt ingetrokkPn. 

Lasten en bevelen . enz. 
Gegeven ten Paleize het Loo, den llden 

Juui HJ2l. 
WILHELMINA. 

De Minister vnn Waferstaat, A. A. H. Vi' . .KoNJG. 
De Minister van Fina11ciiin , DB: VRtY.~. 

( Uitgeq. 30 Juni 1921.) 

ONTWERP. 

OVEREENKOMST 
l;etrejfende den ·aanleg en de exploifatie van spoor

en trmnwege1i in · de Pro vinr.ie Gro11i nge11. 
Tusscben : • 

I. den Staal der N ede rlanden, vn tegenwoor
digd door de Ministers van W aterstaat en 
van Financien, tot het aangaan van deze 
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overeenkomst 11:emachtigd bij de wet van den 
11 den J uni l!J21 (Staa t.,b/11d no. 79::!), 

2. de Manfachappij tot Exp!oi fafie van S taats
spoorwegen, gevestigd te Utrecht . in deze 
overeenkomst aangeduid 11ls ,,de Onderneming", 
vertf'genwoord igd door ha11r Directie, h,m
delenrle krachtens b,·sluit van rle Algemeene 
Vergadering van Aanrleelhouders dier Maat
schappij, l!"ehouden te A mst<>rdam . den en 

3. de l:>poorweq-Maut8r:happij ,, W oldj,rspoor
we_q en 6toomframweqen in M idden- en Noor de
lijk Groningen" ( W •. E 8 . T . I . G. ), in deze 
overeenkomst aangeduid als ,.de Maatscbappij", 
vcrtf'genwoordigd door 

is bet volgende overeengekomen : 
Art. 1. V e M autschappij verbind t zich tot 

den aanleg vun een loc,rnlspoorweg van Gro
ningen over Slochteren ntta r W ei werd en van 
stoomtramwegen v,rn Gron ingen over BAd um 
naar lJithuizPn en van Groningen over Winne
weer na,1r Uithuizen, voor den uanleg en de 
exploitutie waurvan haar concessie is ve rleend 
bij de overeenkomst, welke ter uitvoering van 
artikel :l der wet van 
(Stantsblad n°. ) tusschen den Staat en de 
Maatschappij onder d11gteekening van 

is geslot n. 
Bedoelde overePnkomst worrl t ve rder aan 

geduid als ,,de subsidie-overeen komst•·. 
De in bet eerste lid genoemde locaa lspoor 

weg en stoomtramwegen worden aimgeduid als 
,,de SpoorwPgen" . 

2. .13Phoudens hPt bPpaalde bij art 6, ver
bi11dt zich rle Maatscbappij de Spoorweg,·n 
met al wat daartoe beh<'ort, t e bouwen en te 
voltooie11, overeenkornstig de daa rvoorgeldende 
concr.ssie- bepalingen , en die, geheel geree.d ter 
exploitatie, a,m de Onderneming op t o, leveren 
binnen den tijd daarvoor iu de suhsidie -over
eenkomst bepaald, of door den Minister van 
Waterstaat, na de Onderneming te bebben 
gehoord, torgestaan. 

De verplicbtingen der Maatschappij ten 
aanzien van den bouw van de Spoo rwegen 
met al wat daa r• oe beboort, worden geregeld 
naar bet t usscben de Onderneming en de 
Maatschappij, onder goPdkeuring van den 
Mini ster van Waterstaat vastgestelde of met 
onrlerling goed vinden later gewijzigde en in 
beide geva ' len ten bewijze daarvan ondertee
kende bouwprogamma. 

3 . De onteigen i11gen, de aanbestedingen en 
gunningen geschieden in overeenstemming 
met de Onderneming. 

A li e ontwerpen, begrootingen, bestekken en 
voor waarden van levering worden in overl e.g 
met de Onderneming opgemaakt en daa rna 
aan de goedkeuring van den Minister van 
W aterstaat onderworpen. 

De aanvaar ing d· r voor waarden, vnbonden 
aan ten b•·hoeve van de Spoo rwf'gen te ve r 
leen en subs,dien, met uitzonde i e: van bet 
voorscb, t , beJ oeld ,n ar ·. 1 van de in art. 1 
ger oemde wet, geschied1 nie1 dan nave kregen 
overeenstemminl!" met de Ond• rn• rn ing 

De Maatschai,pij msg geenA verp licbtingen 
aaugaan jeuens derden . die lasten zoudAn 
lmunen opleggen aan de exploitat1e, dan in 
overeenstemming met de Onderneming. In 
hetgeen in overeenstemmir•g met de Onder
neming of met ba · e toes temm •ng is vast
geste ld , kan de Maatscha]>pij geene wijzig ing 

brengen, dan met scbriftelijke toest 0 mming van 
de Onderneming. 
: Zoowel de Minister van Wa•erstaat, als de 
Ond• rnemi ••g zijn bevo• gd zicb, op d • wi.)ze 
als hun goeddunkt , te overtu ige•1 , dat de uit
voering der "'erken dcmgdelijk en naar be 
booren gescbiedt, volgens de daarvo •r vast
gest.,Jde ntwerp n en bestek ken of voorwaarden 
en overeenkomstig bet bouwpro,ramma. 

4 . De vergoed ingen, verschuldigd voor bet 
gobruik van eenig station of ' aanvak, aau 
den Staat of eeni11;e o derneming toebehoorende, 
ten behoeve van de Spoorwegen komen, voor 
zoover die vergoedingen ve rschuldigd zijn 
voor bet gebruik van werken, ten laste van 
de Maatschapl' i.i, V oor zoover di • vergoedingen 
ve rs huldigd zijn als bijdrage in ko ·ten van 
exploit11 tie. komen zij t "n laste van do Onder 
nemi 11 g. De in de eerste plaats ' edo ·]de ver
go•· d ingen, verschuld i)!d voo r bet gAbruik der 
stations G roningen, W eiwerd, B ·dum , TTit
huiz n , U ithuizerm· eden en Loppersum, daar
onder beg repen de aan elk dier stations 
grenzende ba!lnvakken bij de Onderr,eming 
in exploi tatie, worden l, ij deze voor elk dier 
stations met aangrenzend baanvak vastgesteld • 
op een guider. per jaar. 

De onderhandelingen, regelingon en over
eenkomsten tot bet ve rkrijgen van aanslu itingen 
!Ian en gemeensol,appelijk gebruik van eenig 
station of baanvak, aan d n Staat of eenige 
ondernem ing toebeb ore de, ten behoeve van 
den aanleg va" de SpoorwegAn worden door 
de Maatschappij , in overeenstemm i11 g met de 
Onderneming, onderscheid nlijk gevoerd en 
gee loten. 

Ond rbanrlelingim aan11:aan-i e aanslotiting0 u 
aan 011 gemeenschappelijk gebruik van een ig 
station of baanvak, ten behouve van d., Spoor
wf'ge n niet b, boorende tot die, bedoeld in bet 
tweede lid van dit a rtikf' I, zoomede die, aan
gaande aansluiting"n aan en gemeenschaµp elijk 
gebruik van eenig station of baan vak van de 
Spoorwegen, ten bPhoeve van spoorwegen 
van den Staat of eenige onderneming, worden 
uitslu itend door de c 1nde rneming gevoerd, die 
bij deze door de Mautschappij gemachtig-d 
wordt om de overeenkornsten, deswf'ge tot 
stand gekomen, ook namens de Maatschappij 
voor den t~id. dat de exploitatie van de 
Spoorwegen door de Onderneming wordt 
gevoerd , af te slu iten. 

Overeenkomsten, als in de bPide vorige 
leden van d it artikel bedoeld, behoev.Pn de 
goedkeuring van den Mini , ter van Wuterstaat. 

5. Ue Ondernem ing belast zicb met de 
exµlo itatie van de Spoo rwegen . terwijl voor 
ha re rekening komt de aanschuff ing, ten be
hoeve d ier ex µl oitati e, van al het.geen door 
baar ingevolge art. lL der· overeenkomst van 
2L J anuari 18\l0, bPkrachtigd bij de wet van 
2:.l .J uli 1890 (Starr f.91, lad n•. 134), voor de ex
ploitatie van een Staatsspoorweg moet worden 
aangeschaft. 

Zij verbindt zicb de bepalingeu van de in 
art . 1 g-enoemde subsidiP-overeenkomst , welke 
op de exploitatie hetrekking h~bben en de 
overige op de Maatschapµij rustende ve rp li cb
t ingP.n, voor zoover zij de ex ploitat ie be reffen 
eo in overeenstemming met de O derneming 
aanvaard z ijn , na te !even en evenzeer de be
palingen en voorschriften , voortvloeiende uit 
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bestaande en nog te maken wetten en wette
lijke verordeningen, deze exploitatie betrPffen
de. Zij vrijw~Hrt de Maatschappij voor de 
gevolgen van r.iet-nakoming VHD de bepalingen 
der voornoemde subsidie-overeenkomst. voor 
zooveel die n,ikoming tot hare verplichtingen 
behoort of afhankelijk is v11n barn handeling n 
als PXploitante van de Spoorwegen. 

Zij verbindt zich dagelijks ten minste vier 
treinen voor reizigers in elke richting over 
de Spoorwegen t • doen rijJen . De vermeer
derin >C of verminder ng van bet ttantal ver
plichte treinen, in den vor gen volllin bedoeld, 
worJt in gemeen overleg tnsschen den Minister 
van Waterstaat en de Unrforn,iming geregeld. 

6. De Maatschappij zal de Onderneming 
tijdig v66r de voltooiing van de Spoorwegen 
in de gelegenheid stellen tot het maken van 
de werken, welke door de?.e, ingevolge het 
bepaalde bij art. 6, op de Spoorwegen moeten 
wordon aangelegd. 

Zij zal v,in de aanstaande oplevering van 
de 1::ipovrwegen in volgens deze overeenkomst 
voldoenden toestirnd, ten minste drie maand,•n 
te voren aan de llnderneming kennis geven, 
terwijl laatstgeno11mde , ich verplicht de l::ipoor
wegen in exploitati e te brengen binuen vier 
weken, nadat de SpoorwPgen door haar in 
orde ,-.ijn bevonden, door den Raad van Toe
zicht Op de Spoorwegdiensten zijn goedg .. keurd 
en de machtiging tot het in exploi atie brengen 
vanwege den Minister van Waterstaat is ver
leend. 

De overgave ter exploitatie wordt bij proces
verbaal geconstateerd, op te maken en te 
onderteekenen door gemachtigden van de On
dernemi11g en van de Maatschappij. 

lndien ter oplevering gereed is een g·'deelte 
van de Spoorwegen, hetwelk aansluit aan een 
door de Onderneming ge1>xploit11erden spoor• 
weg, zal, wanneer de .Minister va" Water
staat zulks verlangt, zoodanig gedeelte door 
de Onderneming in exploitatie worden ge
bracht. Het eerstP, tweede en dnde lid van 
dit artikel, womede de artikelen 6, 7, 8, laatste 
lid, 10, I~. 13, 14, lk en 19 dezer overeenkomst, 
zijn op zoodanig gedeelte van toe , assing. 

7. Voor zoover het onde ,·houd van de 
Spoorwegen niet behoort tot de verplichtingen 
der aannomers van den aanle or, worden ge
duren 1e d • eerste twee jaren volgP.nde op den 
dag der in exploit1itiH.neming, alle uitgaven 
van · onderhoud, welke niet den bovenb,,uw, . 
namP!ijk de eigenlijkA spoo rb"an met wissels 
en draaischijven betr1:ff,m, door de :\laatschappij 
aan de Onderneming tnugbotaald hinnen eeue 
maand nadat zij baar de deshetreffende reke
ningen heeft 11angebnden en deze door den 
Minister 'l'an Waterstaat zij11 goedgekeurd. 

8 . Binnen ecne maand na het tijJstip, waar
op al de spoorwegcn twee jaren in exploitatie 
zijn geweest, heeft eene d,,finitieve opneming 
van den weg PD de werken µl11ats, door daartoe 
door den Minister van Waterstaat, de Under. 
neming en de Maatschappij aangewezen per· 
sonen. 

Van deze opneming wordt een proces-verbaal 
opgemaakt en door ben onderteHkend. 

Ve .M aatscba ppij zal dan tevens aan de 
Onderneming ter hand stellen volledige plan
nen en hescheidan, waaruit de constructie der 
verschillende wcrken blijkt, benevens nauw-

keurig bijgewerkte grondplannen, vergPzeld 
van 11:ewaarmerkte afschriften van alle akten 
betrPff,mde de onteigening en alle verdere 
bescheiden en overeenkomsten met derden 
gesloten, die mot de exploitatie van de Spoor
wegen in verband staan. 

lndien volgans het proces-verbaal blijkt, 
dat de Maatschappij nog werken van aanleg 
scbuldig is, is zij gehouden deze binnen be
kwamen tijd te nrnken of de kosten er van 
te vergoeden, zoo zij de uitvoering aan de 
Underneming overlaat en de door deze ge
maakte kosten door den Minister van Water
staat worden goedgekeurd. 

Indien de Onderneming, na bet in exploi
tatie brengen, doch v66r het in het Perste 
lid van dit artik.il v11rmelde tijdstip, uitbreiding 
of wijziging van de volkomen volgens het 
bouwprogramma a 'geleverde werken of wel 
nieuwe werkPn, die niet in het b0uwprogram
ma zijn opgenomen, noodig of wenschelijk 
oordeelt, zijn de bepalingen van art. \J daarop 
van toepassing. 

9. Alie werken tot wijziging, verbetering 
of uitbreiding of wel nitiuwe werken, welke 
door de Underneming worden noodig geacht 
of krachtens concessien, wetten en wettelijke 
verordeningen worden opgelegd, alsmede bui
tengewone herstellingeu ten gevolge van over• 
st-rooming, oorlog, oproer, of welke overmacht 
ook, zullen door de Onderneming worden 
gemaakt. 

De Onderneming zal, al vorens dergelijke 
werken en herstellin11:nn uit te voeren, voor 
zoover zij niet betr~ffen betgeen ,:loor haar 
volgens art. 6 is aangeschaft, onder overlegging 
van de noodige plannen, bestekken en be
grooting1m, in tweevoud, vergunning tot het 
maken daarvan vragen aan den Minister van 
Waterstaat. 

Indien deze de vergunning verleent of, 
indien bij weigering vau de:.1e vergunning, 
scheidslieden, bedoeld in art. 21, beslissen, 
dut vorenbedoelde werken voor de behoorlijke 
uitoefening van den dienst noodig zijn, dan 
komen de kosten ten laste van de Mautschappij, 
doch worden door de Underneming rentelooa 
voorgeschoten. 

Het aldus voorgeschoten bedrag - eventueel 
vermind11rd als in het tweede en derde lid 
van ai-t. 10 aangegeven - maakt eene vordering 
uit van de Onderneming op de Maatschappij , 
welke opeischbaar zal worden op den d11g, 
waarop de Onderneming den eigendom van 
de l::ipoorwegen verkrijgt en bij het eindigen 
van deze overeenkorr st. 

V66r den l sten Mei van elk jaar zendt de 
Onderneming aan den Minister van Water
stattt en aan de Maatschappij eene gespecifi
ceerde opga ve van de bovengezegde kosten, 
welke in bet voorgaande j11ar gemaukt zijn , 

Werken, bekostigd op den voet van het 
bepaalde in bet derde lid van dit ,utikel, 
worden geacht dee! uit te maken van de 
Spoorwe~en. Eventueel voor :mike werken 
aangekochte gronden worden in de eigendoms
registers ten name der Maatsoh11ppij gesteld. 

Ue bepalingen van het derde, vierde en 
vijfde lid van dit artikel zUn ovk van toe
passing or, alle hierboven bedoelde werken op 
gemeenschappelijke baanvakken Pn stations 
van andere Spoorwegen, waarvan de kosten 
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geheel of gedeeltelijk volgens de desbetreffende 
overeenkomsten, ten lasle van de Spoorwegen 
komen, 

De Onderneminl!' ,rnl aan de· Maatsehappii 
ter hand st,•llen volledige plann en en b"schei
den betr,•ff,, nde de ingevolge dit artikel ge
maakte werken. 

1 0 . D e O11derneming ontvangt alle op
b rengsten, but,m en i11komsten, geene u itge
zonderd, voortspruitende ,,it de exploitatie 
of het gebruik van de SpoorwPgen en v,rn de 
daartne behoorende eigendommen, dus ook de 
periodieke vngo,,dingPn, door andere onder
nemingen versebuldigd voor bet gemeenschap
pelijk g<'hruik van st>1tions of baanvakken, 
behoorende to• de SpoorwPgen, alsmede de 
baten . die door Hndere ondernemingen in de 
kosten van eersten ll!tnleg van <le Spoorwegim 
gegeven bijtlragen mochten opleveren, en de 
opbrengstPn uit de verpaehtingen van eigen
dom rnen enz 

Tot de bovengAnoemde opbreni;rsten , baten 
en inko msten behoort niet de ophreng~t van 
al hPtgeen, blijkens de in het derde lid van 
art. 8 genoemde bescheiden, op het in he t 
eerste lid van dat artikel genoe md e tijdstip 
tot de !-\poor egen behonrde. voor zoover een 
en andn verkocht en nit>t vervangen wordt; 
de?.e opbrengot komt ten goede aan de Onder
neming, <lie h,rnr in mindering brengt van 
hetgeen zij krachtens het vierde lid van art. 
9 te vorden•n heeft. 

Vonrts komt de opbreJ:Jgst van hetgePn 
ingevolge urt. 9 door d o Underneming is ge
maakt, voor zoover een en antler verkoeht 
en niet vervangen wordt, ten goede aan de 
OndernP.ming, die haar in mindering brengt 
van hetgeen zij kr,chtens het vierde lid van 
evengenotimd artikel te vorderen hePft. 

Daaren tPgPn komen ten laste van de On
dememing alle uitgaven, van welken aard ook, 
uit •e exploitatie van dEI Spoorweg"1t voort
spruitende, welke niet bij de;,:e overeenkomst 
uitdrukkelijk ten laste van de Maatschappij 
worden g P.b racht. 

D e Underneming verbindt zich tot de ver 
zekering der gebou wen tegen brandsehade of 
neemt dPze schade te haren laste. 

D e grondbelastingen, watcrschaps-, polder• 
en dijk lasten en ,die dergelijke. die in den 
regel op den eigendom van on roeren<le goederen 
rusten, blijven ten Juste van de .Maatsehappij . 

De l\laatsch apµij kan eontrole uitoefenen OJJ 
de opbrengsten en inkom sten van de Spoor. 
wegen en op de voor haar gedane uitgaven, 
bedoeld bij art. 9, en te <lien einde inzage 
nemen , ten kantore van de Underneming, van 
de daa rop betrf'kkelijk11 hoeken en hesch,,iden. 

De Onderneming stelt ter heschikking van 
de l\laatscbappij de maandelijksehe op~aven 
betreffende de oµbrengsten der exploitatie van 
de Spoorwegen, tot de im:ending waarvan 
dezo volgens de in art. 1 genoemde subsidie
overeenkornst verplicht is . 

11. Nadat ul de Sponrwegen door de On
derneming in exp],,itatie 7.Ullen zijn genomen, 
betaalt ;,:ij aan de Maatsehappij : 

1°. f 28,600 per jaar, of zuoveel meer of 
minder als nader moeht worden overeenge
kome n voor den locaalspoorwPg van Groningen 
over S lochterPn nuur W eiwerd : 

2°. f 44,600 per jaar, of zooveel meer of 

minder al s nader moeht worden overeenge
komen voo r de stoomtramwegen van Gronin • 
gPn over Bed um naar UithuizPn en van 
Groningen over Winneweer n11ar Uithuizen ; 

een en antle r ve rme .. rderd voor: 
A. den Locanlspoorweg. 

a. met 40 pet. der bruto-ont,·angsten op den 
lokaalsµoorweg boven f x pnr rlagkilo
meter vour z<>ovcr ;,:ij f x X 1.26 per dag
kilometer niet overtreffen ; 

b. bovendien met 30 pet. rlier brnto-nnt
vangsten boven f x x 1 25 per dugkilo
meter voor 7.0over zij f x X 1.5 per dag
ki lometer niet overtreffen ; 

c. bovendien met :!O pet. dier hruto ont
vangsten boven f x X 1.6 per dagkilo 
meter . 

B. de Sloomlram,ce_qen. 
d. m et 40 µet. d er bruto-ontvangsten op de 

stoomtrxmwegen boven f y µer dagkilo
m ete r voor ;,:oover ;,:ij f y X 1.25 per 
dugkilometer niet over·treff,·n : 

e. buvt>ndien met 30 pet. <lir•r bruto-ont
vungoten boven f y x t.·,11, per d»gkilo
meter voor mover zij f y X 1.5 per dag
ki lometer niPt ovntrl'ffen : 

/. bovendien met .!O pet. dier bruto ont
vangsten boven f y X 1.5 per dagkilo
meter. 

De hinboven voor x en y in te vullen be• 
dragen zullen in ge, een overleg telkens voor 
vijf jaren wordPn vastgeste ld aan de hand 
van de exploit,,tiekosten der bPtrokken lijnen, 
vermeerdcrd met all'3 vcrdere I as ten, als vaste 
jaarlijksehe vorgoPding, rente en afschrijving 
op rollend materieel en inventaris, en?.. 

In afwijking ,·an het bepaalde in het vorige 
lid zullen de voo r x en y in te vullen bedra
gen de Hnrste v ijf jaren te lken jare in gemecn 
overleg worden vastg<' teld en zul:en du exploi
tatiekosten worden bepauld voor den lm:aul
sponr10,g aan de bitnd van de gPgev1> ns be
tr, ·ff,m<io de exploitatiekosten der Haurlemmer
meerlijnen en voor de sloomframwegen aan de 
hand v:m die der !'in Gouda-Schuonhoven 
en van de lijnen der Nederhrndsebe l'ramweg
Maatsehappij, alle gegevens over het vooraf
gaande jaar. 

13ij het ingevolge dit lid te plegen gemeen
schapp,·liik overleg zal ook rekening worden 
gehouden: 

n. met de plaatselijko omstandigheden ; 
b. van het tweede jaar der exploitatie af 

met de dan bekendo gPgevens omtrent de 
exploitati,•kosten op den loeaalspoo r weg eu op 
de stoomtrarnwegen. 

Onder bruto-ontvangsten wordt verstaan al 
hetgeen wcgens vervoer van personen en goe
deren over de Spoorwegen wPgens de op de 
Spoorwegen van kracht zijnde ta ri even of 
na>1r aanleiding van gesloten vrachtovereen 
komsten door de UndernP.ming wordt ge'ind. 

lJe door de Onderneming ingevolge bet 
bepaalde in bet eerste lid onder 1° en 20 
verschul<iigde b<'dragen worden door haa r in 
hulfjaarlijksehe tnmij11en. versch ijnende l J an. 
en 1 ,Juli, voldaan, terwij l de uitkee ri ngen 
be<ioeld onder o, b, · c, d, e en/ gesch ieden 
,·66r 1 Juli volgPn le op bet jaar, waa rover 
de uitkeeri ngen loor,en. 

Ttlr berl'kening van de ontvangsten per 
kilometer wordt de lengte van de Spoorwegen 
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bepaald door meting langs de assen t usscben geacht te behooren tot de door baar geex
bet midden van de boofdgebouwen op de ploiteerd wordende Staat8spo<>rweg ·•n, zoodat 
eindpunt<> n. daurvoo r zal gel<:l en al hetgeen in de in het 

ln het geval bedoeld in h• t laatste lid van vorig ,utikel bedoelde ove reenkomst is bepaald 
art. !i hetaalt de Ond ern eming uan de Maat- or1trent dergelijke voorwerpPn, welke door de 
scb,q,pij. gedurende dPn tijd der g,vleeltPlijke Onderneming voor de ex ploitutie der ::lt,rnts
ex plni t >1 t ie, eene ve rgned ing herekend naar spoorwegen gehrui kt wordttn , met uitzondering 
een j aa rlijksch hedrag van f 400 per kilomAter, van hetgnen bij art. 41 betreffende de korting 
of gedeelte daarvan, in exploit11 ti e, gArneten is bPpaald. 
langs de as van bet punt van aansluiting aan 19. L>e Ondern eming beeft te alien tijde 
den reeds door de Onderneming geell.µl oi- bet recht om door koop den eigendom te 
tee rden ~poor wPg af. verkrijgen van de Sµoor wegen met al hetgeen 

12 . De Onde rn em ing is bevoPgd 11 11 P. tarieven, de St,rnt volgens de subsidie-overeenkomst .bij 
ve rdPP li ngen van hnt ve rkee r, v r,u·ht -ovA reen- naasti ng zou :verkr\jgcn. 
kometPn enz., behoudens de goed keuring van De dag. wRa roµ de Ondern P.ming den eigen
den ~li ni~te r va n WRtersta·,t, ingPvolgA de dom v11n de SpoorwPgen verkrijgt. moet s11men
wet, ze lfsta ndig vast te stell en, zonder bier- vallen met het einde van een kalende rjuar en 
over de Maats<' happij te ruud plPg••n . ten minste 3 muanden tevoren door de Onder-

13. De On dc rn .. ming is bevoPgd op de neming aan de .Maats<:huppij schriftelijk zijn 
S poorwPg•n kosteloos vervoA r toe te staan in aangPzegd. 
alle geva llen, w11a rin zij dit in baa r 1->elang Jl l nch t de Ondernemi ng van dit rech t ge-
wemchp\ ijk acht bruik maken , dan bPt11 alt zij aan de .\la11t• 

De loden vR n het bestuur der M,utschRp pij , schapp ij d1rnzel fden pr ijs als de ::ltuat in geval 
te zamPn tPn boogste tot een aan t11I van acht van 11 aas ti ng op denzelfden datum aan de 
personen, zijn gPrechtigd tot vrij -ver voe~ voor Maatschupµij zou bebben moeten betalen, 
b un persoon in de hoogste klasse op de 8 poor- ve rmeerderd met eene ren te van 5 ten honderd 
wegPn. 's jaa rs van den <lag de r eigendomsverkrijging 

14. De Onderneming is gehouden de tot <lien der b3tali11g. 
SpoorwPgen met al wat duartoe behoort in De Maa tschappij ve rbind t zich alle mede-
goAden staat te ondP rhoudAn. werki ng te zullen vA rl eenPn voor de bedoelde 

15 De Maatschapp ij is niet bernegd de overdr11ch t vereischt en ·ae daa rtoe vPreischte 
S poorwegen of ha re rechten, u it dezA over- bescheiden te onderteekenen, op strnffo eener 
komst en uit de art . l g,moiamde suhsidie. boete van f :.!00 per dag, waarmededeoverdracht 
overeA nkomst voortvloPiendf', a11n anrlAren dan door baa r toeJoen mocht worden vertraagd, 
11.an dPn :--taat of aan de Ondernemi ng over welke boete ten opzichto v an elk s tu k 1,:al 
te dragAn of te ve rkoopen. ingaan vee rti en dagen nadat de Onderne ming 

ZU m11 g geene rle i verband of last op de aan de Maatschappij ten oµzi chte van zoodanig 
Spo r wPg~n leggen. dan met toes temming vRn st uk hare medewerking zal bebben ge· 
den ~iini ster van Waterst ,rnt eu van de On- vr,rngd. 
de rneming. V oor bet gebruik rnaken van het recht van 

Die toestAmming wordt mede gevcrderd aankoop van de ::l µoorwegen behoeft de On
voor dPn ve rkoop, voorzien in art. 10, tweede derneming der macbtiging van den Minister 
en de rdA lid van Wate rstaat. 

16 . I ngeval de Staat, iugevoll:'e het be- lngeval de ::lpoorwegen door de Onderneming 
paalde h(j de ovArAA nkomst van 21 ,lanuari worden aangekocht, zal 
18\.JO, bPkrachtigd hij de wet van 2:.! J uli 18!-!0 1. de Onderneming ten aanzien van alle 
(Sf,,r,f,91,/11d . no. 134), de eigPnrlom meu der uit de subsidie-overeenkomst voortvloei-
Onderneming na,ist , dan wel ingeval de On. eude rechten en verµli chtingen in de 
derneming, ingevolge a rt. 27 de r evengenoe mde plu,1ts treden van do Jllaxtsch11ppij , met 
ove reenkomst, van hare rPchtAn wordt ver- dinn ve rstande, d .1 t de Onderneming voor 
vallen verkl aard, zal de Staat ten aan,,:ien bet verv1Jlg alle rechten z11I u itoefenen, 
van alle uit de tPl:'enwoordige ovAreenkomst welke genoem<1e overeenkomst aan de 
voortvloeiende rechten en verplichtingen in Maatschupµij tegenover den Staat toe• 
de µluats t rAden van de Onderneminl:' . mP.t kent, <loch da11rbij tevens 111le a11n haar 
dien vcrstande, dat hij voor het ve rvolg alle tegenover den 8 tll>lt opgelegde verµli cb. 
rechten zal uitoefPnen. welke dPze overi,en. t ing,.:, zal hebben na te komen ; 
komst Ran de Onderneming tPgPnovAr de 2. de J\'l >111tsch•ppij aan de tegenwoordige 
Maatschappij toekent, <loch tevens alle dan rhij overe!'nkomst geene rechten meer kunnen 
aan de eerstgPnoemde teg-Anover de Ma~t- ontleenen, doch ook van de baar d1111 rin 
schappij opgelegde verplichtingen zal bebben opgelegde verplicbtingen ontslagen 
na t P. komen . zijn. 

17. Bij naasting vRn de eigenrlommen der lngAva l na aankoop van de Spoorwegen 
Onderneming op den voet al s hij art. H9 der door de Onderneming de 8taat, ingAvolge bet 
overeenkomst van :.!I .Januari 18110. bek rn<'htig-d bApa11lde bij de overe,.nkoms't van :II ,J»nu,iri 
bij de wet van 2:.l Juli (8 trutf.•bl11d no. 134), 18\10, bekrachtigd hij de wet van :.!:.! Ju li 18\.JO 
r;al de Staat van hnar overnemen, tPgPn be- (8/,11rtsblad n°. 13! ), de eigendommen der 
taling van hf' t voile bedrag daarvan, hare Underneming naast , dan wel de Onderneming, 
vordAring op de !1'11rntschappij, bedoelrl bij art. ingevolge a rt . 27 der evengenoemde overeen• 
.II. Het hedrag di er vordering wordt telken komst , van bare recbten word •. vervall,m ver
jare bij proces-verhaal vastgesteld. klaard , zal de ::ltaat ve rplicbt zijn t egelijker-

18. Al betgeen door de Onderneming, I tijd de Sµ oorwegen te .naasteu tegen den in de 
ingcvolge Rrt. 5 wordt aangesch11£t, wordt subsidie-overeenkomst aangegeven naastings-
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prijs, vermeerderd met de op den koop en de 
levering gevallen kosten. 

20. De in overeenstemming met de Onder
neming en met goedkimring van den Minister 
van Waterstaat vastgestelde st11tuten der 
Maatscb11µpij mogen, zonder uitdrukkelijke 
toestc:mming van dien MiniRter en v11n de 
Onderneming, niet worden gewijzigd of aan
gevuld. 

21. Gescbillen, uit of ter zake van deze 
overeenkomst tusscben partijen ontstaande, 
worden onderworpen aan de uitspraak van 
drie scheidsliedfm, met inachtnem ing van 
betgeen omtrent zoodanige uitspraak is be
pa,; ld bij 11 rt . 48 van de overeenkomst van 
2L Januari 1890, bekracbtigd l,ij de wet v11n 
2:.! .Juli, 1890 (S •ruitsb/a,t n°. 134). 

22. lngeval de t\poorwegen door den f:taat 
mocbten worden genaast, v66 rdat tot naasti11g 
van de eigendommen van de Onderneming 
wordt ove rgegaan , zal de 8ta11t ten aanzien 
van alle uit de tegenwoordige overeenkomst 
voortvloeiende recbten en verplicbti11gen in 
de plaats tredcn van de Maarschappij , mAt 
dien ve rstandP., dat bij voor bet vervolg ulle 
recbten zal uitoefenen , welke deze overeen- 1 
komst aan de Maatscbappij tegenoverde Onder
neming toekent, docb daarbij tevens alle aan I 
de eerstgenoemde tegenover de Onderneming 
opgelegde verplicb tin~en zal hebben na te 
komen. 

De Staa t verhindt zicb nu voor alsdan. zich 
ten aanzien van de s<'buld der Maatschappij, 
bedoeld bij a rt. 9, vierde lid, ten tijde barnr 
naasting bHstaaude, te stellen in de plaats der 
Maat~chappij , door wel ke in de pla11tsstul ling 
de M11atscb11ppij van die verbintenis zal zij n 
ontslagen. 

23. Alle kosten en rechten , op deze over
kom st vall ende, worden gedragen door de 
Maatscbappij. 

Aldus in drievoud opgemaakt en ondertee
kend te 

's-GRAVENHAOE, 

UTRECHT, 

De Minister van Watersfaaf, 
De Minister van F'inancie11, 

D e Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen, 

De Direr.tie, 
De Secre fa,·is, 

De Spoorweg-Maatschappij ,. Woldjer
spoorweg en t:, toomtramwegen in 
Midden - en N oordt>lijk GroningAn" 

( W. E. S. T. I. G.), 

Beboort bij de wet van 11 J uni 1921 (Staats
blad n°. 792). 

Ons bekend, 
De Minister van Wate,·stoat, A. A. H. W. K oNJ O. 

De Minister van J,'inanciiin, DE VRIES. 

11 Juni 1921. WET tot wijzigin$ en ver
booging van de begrooting van mkomsten 
en uitgaven van het Staatsbedrijf der 
Algemeene Landsdrukkerij voor bet dienst
iaar 1920. S. 79J. 

11 Juni 1921. WET tot aanvulling en ver
booging van bet tiende boofdstuk A, der 
Staatsbegrooting voor bet dienstjaar 1920. 
s. 794. 

Bij deze wet worden eenige artikelen ver
boogd, wordt een artikel ingevoegd en wordt 
de omschrijving van een artikel gewijzigd. 

Ten gevolge van bet vorenstaande wordt 
bet totaal der IV• afdeeling verboogd met 
f 4700 en bet totaal der VI• afdeeling met 
f 2000, terwijl bet eindcijfer van het hoofdstuk 
XA der Staatsbegrooting voor het dienstjaar 
1920 wordt verboogd met f 6700. 

11 Juni 1921. WET, betreffende waarborgen 
van geldleeningen, verstrekt voor den aan
koop van grond, sticbting, uitbreiding en 
inricbting der gebouwen van de ingevolge 
de artikelen 45bis tot en met 45septies 
der Middelbaar-Onderwijswet gesubsi• 
dieerde boogere burgerscbolen, de inge
volge de artikelen 168 en l 68bis der 
Hooger-Onderwijswet gesubsidieerde gym
nasia en de ingevolge de artikelen 156 tot 
en met 171 der Lager-Onderwij swet 1920 
gesubsidieerde kweekscbolen voor onder
wijzers. S. 795. 

WIJ WILHELJ\lli'l"A, ENZ .. . doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen bebben, 

dat het wenscbelijk is, de mogelijkheid te 
openen tot bet waarborgen door bet Rijk van 
rente en aflossing der geldleeningen voor de 
sticbting en uitbreiding der ingevolge de ar
tikelen 45bis tot en met 45septies der Mid
del baar-Onderwijswet gesu bsidieerde boogere 
burgerscbolen, de ingevolge de artikelen 168 
en 168bis der Hooger-Onderw~jswet gesubsi
dieerde gymnasia en de ingevolge de artikelen 
156 tot en met 171 der Lager-Onderwijswet 
1920 gesubsidieerde bijzondere kweekscbolen 
voor onderwijzers ; 

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

Eenig artikel. 
1. Onze Ministers van Onderwijs, Kunsten 

en W etenscbappen en van Financien worden 
gemacbtigd ten beboeve van de Rijkspost
spaarbank, de Rijksverz k rin shank de Pen
sioenfondsen voor de Koloniale Landsdienaren. 
bet Weduwen- en Weezenfonds voor Burger
lijke am btenaren en het Pensioenfonds voor 
de Gemeente-a.mbtenaren, alsmede, zoo noodig, 
ook ten beboeve van verzekeringsmaatscbap
pijen en spaarbanken de rente en aflossing 
te waarborgen van de geldleeningen, verstrekt 
voor aankoop van grond, sticbting. uitbreiding 
en inricbting der gebouwen van de ingevolge 
de artikelen 45bis tot en met 45septies 
der J\IIiddelbaar-Onderwijswet gesubsidieerde 
boogere burgerscbolen, de ingevolge <le artikelen 
168 en 168bis der Hooger-Onderwijswet gesu bsi
dieerde gymnasia en de ingevolge de artikelen 
156 tot en met 171 der Lager-Onderwijswet 
1920 gesubsidieerde bijzondere kweekscbolen 
voor onderwijzers. 

2. Het bedrag der geldleeningen, waarvoor 
de in bet eerste lid bedoelde macbtiging geldt, 
bedraagt f 25,000 000. 

Lasten en bevelen, enz. 
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Gegeven ten Paleize het Loo, den llden 2. Die tegeldemaking kan gescbieden hetzij 
Juni 1921. I in eens tot het geheele beloop van bet in het 

WILHELMINA. ; vorig lid bedoeld beclrag, dan wel achtereen-
De Minister van Onderwijs, i volgens ,bij gedeelten van dat bedrag, op de 
Kunsten en Wetenschappen, tijdstippen, welke Onze Minister van Kolonien 

J. T H. DE VISSER. I dienstig zal achten. In dit laatste geval wordt 
De Minister van Financien, DE VRIES. elke van die gedeeltelijke tegeldemakingen be-

I 
schouwd als eene afzonderlijke leenin~ ten 

(Uitgeg. 21 Juli 1921. ) laste van Nederlandsch- l ndie en aangedmd als 
I Nederlandsch-Indische leening 1921, met bij-
1 voeging van een der letters A, B, C, enz., naa.r 
I gelang van de volgorde waarin die gedeeltelijke 

11 Juni 1921. WET tot verhooging en aan- I tegeldemakingen plaats vinden. 
vulling van het achtste hoofdstuk der , 
Staat~begrooting voor het dienstjaar 1920. Rentevoet. 
s. 796. 

l3ij deze wet worden eenige artikelen ver
hoogd en ingevoegd. 

Ten gevolge hiervan worden de artikelen 
46, 56 en 62 van meergenoemd hoofdstuk en 
dienstjaar verhoogd met respectievelijk f 39,500, 
f 22,700 en f 15<1,600 en worden de totalen der 
hierna genoemde afdeelingen verhoogd met 
de beclr3:.~en, daarbij vermeld als : 
de Ivde afdeeling met . . f 59,500 

Vlde 119,310 
VIIde 181,340 

VIIIste 43,250 
IXde 194,400 

Xllde 116,400 
XIIIde 104,042 
XIV de 4,580 

XV de 68,000 
XVIde 499,180 

XVIIde 2,068,910 
XXIste 10,000 

,, XX.Illste ,, ,, . . . . 800 
terwijl bet eindcijfer van dat hoofdstuk wordt 
verhoogd met een bedrag van f 3,41\9,712. 

11 Juni 1921. WET tot nadere verhooging 
en aanvulling van de begrooting van in
komsten en uitgaven van het Staatsbe
clrijf der Artillerie-Inrichtingen voor het 
dienstjaar 1920. S. 797. 

11 .Juni 1921. WET tot het aangaan van eene 
geld~~erung ten laste van N ederlandsch
lndi•. S. 798. 

Bijl. 2• Kamer 1920/1921, n°. 482, 1-8. 
Hand. id. 1920/1921, bladz. 2554-2555. 
Hand. 1• Kamer 1920/1921 , bladz. 951- 953, 

970. 

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

dat het wenschelijk is ter aflossing van vlottende 
schuld. eene geldleening ten laste van Neder
landsch-lndie aan te gaan: 

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

Bedrag. 
Art. 1. 1. Onze Minister van Kolonien 

wordt gemachtigd tot het te gelde maken van 
schuldbewijzen ten laste van Nederlandsch
lndie t ot zoodanig beclrag a ls noodig is ter 
verkrijging van eene som van ten hoogste 
f 250,000,000. 

2. De in artikel 1 bedoelde sehuldbewij zen 
luiden aan toonder en clragen eene door Onzen 
voornoemden Minister bepaalde rente, welke 
met inaehtneming van de koersen, waartegen 
die sehuldbewijzen worden te gelde gemaakt 
en de kraehtens deze wet gevestigde schuld 
wordt gedelgd, gemiddeld niet meer mag be
clragen dan 7 pet. (zeven ten honderd). Dit 
laatste geldt mede voor elke ~edeeltelijke te
geldemaking als in het tweede hd van artikel l 
bedoeld. · 

Schulddelging, rekening der leening en verdere 
uitvoeringsvoorschri/ten. 

3. 1. De voorwaarden van de tegeldemaking 
der bij deze wet bedoelde sehuldbewijzen wor
den, voorzoover dienaangaande bij deze wet 
geene voorsehriften , ijn gegeven, door Onzen 
Minister van Kolonien vastgesteld. 

2. Van de tegeldemaking wordt eene reke
ning afgelegd, welke, na door de Algemeene 
Rekenkamer in Nederland te zijn opgenomen 
en gesloten. aan de Staten-Generaal wordt 
medegedeeld. 

3. De sei:rnldbewijzen worden v66r de uit
gifte door de Algemeene Rekenkamer in Neder 
land geregistreerd en van een bewijs dier re
gistratie voorzien. 

4. Onverminderd het bepaalde in het vol
gend lid zal de sehuld, welke kraehtens deze 
wet wordt gevestigd, worden ~edelgd binnen 
een termijn van ten hoogste 40 3aren, gerekf'>nd 
van het jaar volgende op dat, waarin de tegelde
making plaats heeft. 

5. De bevoegdheid tot versterkte delging 
van de kraehtens deze wet gevestigde schuld 
wordt voorbehouden. 

6. De ingevolge toepassing van de beide 
vorige leden terugontvangen schuldbewijzen 
worden ter verruetiging bij de Algemeene Reken 
kamer in Nederland overgebracht. 

Provisie. 

4. 1. Bij reehtstreeksehe tegeldemaking van 
de bij deze wet bedoelde sehuldbe~jzen kan 
aan de bankiers, de makelaars in effecten en 
de eommissionnairs in effeeten, door wier 
tussehenkomst insehrijvingen voor die schuld
bewijzen worden ingeleverd, over het nominaal 
beclrag der aan hen toegewezen sebuldbewijzen, 
waarvoor het verschuldigde wordt gestort, 
eene provisie worden toegekend van ten hoogste 
3/ 8 pet. (drie achtsten ten honderd), welke bij de 
storting wordt verrekend. 

2. In het geval, bij het vorig lid voorzien, 
kan mede aan de bankiers, van wier kantoren 
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wordt gebruik gemaakt voor de bemiddeling 
bij de tegeldemaking, het inontvangstnemen 
van inschrijvingen en stortingen en de afgifte 
der schuldbewijzen, over het nominaal bedrag 
der door hunne tusschenkomst uitgegeven 
schuldbewijzen eene ver§oeding worden toe
gekend van ten hoogste /8 pet. (drie achtsten 
ten honderd). 

Betaling van rente, schulddelging en lcosten der 
leening. 

5. Voor de voldoening van de rente en de 
delging van de schuld, welke krachtens deze 
wet wordt gevestigd, alsmede van de kosten 
van tegeldemaking van de krachtens deze wet 
uitgegeven schuldbewijzen, wordt het benoo
digde bedrag op de begrooting van Nederlandsch
lndie uitgetrokken. 

Vrijstelling van zegelrecht. 
6. De biljetten van inschrijving voor en 

de nota's van toewijzing van de krachtens deze 
wet uitgegeven schuldbewijzen zijn vrij van 
zegelrecht. 

Inwerkingtreding. 
7. Deze wet treedt in Nederland en in 

Nederlandsch-Indie in werking onderscheiden
lijk met ingang van den dag na dien barer af
kondiging ter eener en ter anderer plaatse. 

Titel. 
8. Deze wet kan worden aangehaald als 

,,Nederlandsch-Indische Leeningwet 1921", met 
bijvo~gin_~ .van het nummer van het Staatsblad, 
waarm ZIJ 1s opgenomen. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize het Loo, den llden 

.J UIII 1921. 
WILHELllilNA. 

De Minister van Ko/,onien, DE GRAAFF. 
(Uitgeg. 24 Juni 1921.) 

Staatsbhd n°. 799 is nog niet verschenen, 
wordt achteraan oµgenomen. 

13 Juni 1921. MISSIVE van den Minister van 
Waterstaat aan Gedeputeerde Staten van 
de verschillende provincies, betreffende 
vliegtechnische voorlichting. 

Bij mijn schrijven van 4 Mei 1920 n°. 305 
had ik de eer Uwe medewerking in te roepen om 
de Gemeentebesturen in overweging te geven, 
bij het verleenen van vergunning voor het 
houden van vliegvertooningen, de noodige 
voorschriften te stellen in bet belang van de 
veiligheid . 

Naar aanleiding van verschillende vragen 
betreffende den aard van die voorschriften 
werd, zooals U bekend is, eene voorziening 
getroffen, U medegedeeld bij mijn brief van 
22 Septem her 1920. n° 301. · 

Sedert dien ontving ik van verschillende 
Burgemeesters verzoeken om deskundige voor• 
lichting te mogen ontvangen in verband met 
vliegvertoonin1;ien, aan alle welke verzoeken, 
voor zoover ziJ althans tijdig inkwamen, werd 
voldaan. 

Intusschen heeft zich bet. geval voorgedaan 
dat een Burgemeester aan wien op zijn verzoek 

zoodanige voorlichting was verstrekt, den hem 
gegeven raad niet of slechts gedeeltelijk heeft 
opgevolgd, ook nadat zijn aandacht zeer ern
stig gevestigd was op bet gevaar, dat aan bet 
niet volgen van dien raad zoude zijn verbonden. 

Het behoeft geen betoog, dat waar door het 
Rijk met onbelangrijke kosten worden gemaakt, 
teneinde zijne ambtenaren ter plaatse een onder
zoek te doen instellen en de door de Burge
meesters gevraagde, deskundige adviezen te 
doen geven, er op gerekend w01·dt dat zull<e 
raadgevingen ook worden gevolgd. 

Ik moge mitsdien na.der Uwe medewerking 
inroepen om de aandacht der Gemeentebe
sturen op deze aangelegenheid te vestigen, 
en hem te verzoeken mij, in de gevallen waarin 
zij meenen te moeten handelen in strijd met 
den gegeven raad, hiervan kennis te geven, 
onder opgave van de redenen, die tot bet af
wijken van dien raad hebben geleid. 
De .Minister van Waterstaal, A. A. H.W.Ki:iNJG. 

(B. t:l.) 

14 Juni 1921. BESCHIKKING van den Minister 
van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 
tot vaststelling van de modellen voor de 
akte van taxatie bedoeld in art. 3 en van 
de verklaring bedoeld in art. 6, tweede 
lid, van bet Kon. Besl. van 30 M:ei 1921 
(Sb. n°. 749). 

De M:iruster van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen, . 

Gelet op art. 9 van het Koninklijk besluit 
van 30 M:ei 1921, (Staatsblad n°. 749), alsmede 
op art. 205 der Lager-onderwijswet 1920. 

Heeft goedgevonden : 
te bepalen, dat de akte van taxatie, bedoeld 

in art. 3, en de verklaring bedoeld in art. 6, 
tweede lid, van bovengenoemd Korunklijk be
sluit, moeten worden opgemaakt in den vorm, 
waarvan de modellen b~j · deze besch.ikking 
zijn g evoegd. 

s-Gravenhage, 14 Juru 1921. 
J. TH. DE VISSER. 

VERKLARING. 

Het bestuur der bijzondere lagere school te (a) 
·····················•·· 

uitgaande van (b) .................. . 

aan welke school (c) . . gewo.on 
wtgebre1d lageronderw1JS 

lager ondcrwij_s_~~--:-
als bedoeldin art. 3, vierde!Td-;-iler L.-o.: . 

wet 1920 wo~dt gegeven, 

verklaart: 
dat het gebouw (de gebouwen) en het terrein 

van bovengenoemde school, zooals die zijn 
omschreven in de overeenkomstig art. 3 van 
bet Koninklijk besluit van 30 Mei 1921 (StaaM
blad n°. 749) opgemaakte akte van taxatie, 
gedagteekend ................ ........... ............ ..... ...... .......... 192 , 
tot op heden eigendom zijn van genoemde 
instelling . . 
--- .. - en overeenkomst1g hunne bestemvereerugmg 
ming worden gebruikt ; 

do.t het over bet tijdvak van (d) ...... ..... ....... ..... 19 , 
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t,ot heden beeft voldaan aan de bepalingen van 
art. 83, eerste tot en met derde lid, en de ar
tikelen 89 tot en met 95 der Lager-onderwijswet 
1920, 

en voorts, dat bet gemiddeld aantal leer
lingen, dat naar den maatstaf van art. 28, 
zesde lid, van genoemde wet, in bet afgeloopen 
jaar a ls werkelijk schoolgaande bekend stond, 
(e) .................. bedroeg. 

Aldus naar waarheid opgemaakt. 
............ ........ .... .. , den ........................... ......... 192 

H et Schoolbestuur voorn-0emd, 
......... , Voorzitter. 

.. ... ....... , S ecretaris. 

(a) Gemeente en nadere plaatsaanduiding 
waar de school staat, met vermelding van bet 
buisnummer. 

(b) Naam der instelling of vereeniging onder 
welker bcstuur de school staat, met vermelding 
van de plaats waar dat bestuur is gevestigd. 

(c) Naar omstandigheden een van beiden 
door t e halen. 

(d) Tijdvak waarop de verklaring betrekking 
heeft, voor de eerste maal van 1 Januari tot 
ongeveer 15 Juni 1922 en vervolgens in aan
sluiting telkens voor een half jaar. 

(e) Aantal leerlingen in cijfers. · 

Behoort bij beschikking van den Minister 
van Ondcrwijs, Kunsten en Wetenschappen 
van 14 Juni 1921, n°. 10967 afd. L.O.F. 

Mij bekend, 
De Secretnri.j-Generaal, 

C. FEITH. 

AKTE VAN TAXATIE. 

De ondergeteekenden : 
1°. (a) ...... .............................. , van beroep ....... .. ......... ... .. 

en wonende te ................ .. ....... .. ......... , als deskundige, 
benoemd door het bestuur der bijzondere 
lagere school te (b) ..... .. .................. ................ .. 
aitgaande van ( c) ........... . .. ..................... ... . 

2°. (a) .. .... ...... .. .......... .... , van beroep ....................... .. .. .. . 
en wonende te ..... .. ..... .. ........ , a\s deskundige, 
benoemd door het bestuur der gemeente ...... .. .. 
...... ... ... ............ ...... , en 

3°. (a) ............ ...... ............ , van beroep .... .. ....................... . 
en wonende t e ...................... ........ .. .. , als deskundige, 
benoemd door den Onderwijsraad, afdeeling 
voor het algemeen vormend lager onderwijs 
en bet bewaarschoolonderw~js, 

voor bet bepalen der waarde van het gebouw 
(de gebouwen)enhetterrein van bovengenoemde 
school alsmcde van de schoolmeubelen, een en 
antler eigendom van het bestuur der school en 
in gebruik op (d) ...... 

v erklaren : 
dat het gebouw (de gebouwcn) met het 

terrein, kadastraal bekend als gemeente 
........................ , sectie .............. .... , n°. ... ... ...... groot 

.. .. ........ , alsmede de schoolmeubelen , een en 
antler geschat naar de waarde op (e) 

1 Juli 1914 
den dag der opening van de school na 1 Juli 1914 
en voor zooveel noodig met inachtneming van 
eventueel e verbouwing of uitbreiding na dien , 

datum, eene waarde bad van (/) .................... .. ........... .. 
........................ (/) .. .. ........ ............ ) welke waarde is 

toegekend bij meerderheid van 
(e) bepaald op het gemiddeld bedrag der 

3temmen. 
drie schattingsopgaven. 

den .. . .... 19 
1. ...... .. ............ .. 
2. 
3 . .... 

(g) { 

(a) Naam en voorletters . 
(/,) Gemeente en nadere plaatsaanduiding 

waar de school staat met vermelding van het 
huisnummcr. 

(c) Naa m der instelling of vereeniging onder 
welker bestuur de school staat, met vermelding 
van de plaats waar dat bestuur is gevestigd. 

(d) Indicn de school op 1 Januari 1921 in 
gebruik was, moet deze datum hier worden 
ingevuld. Was de school op 1 Januari 1921 
in aanbouw, clan den datum van ingebruik
neming invullen. 

(e) Naar omstandigheden een van beiden 
door t e halen. ' 

(/) Bedrag in letters en cijfers te vermeld.en. 
(g) Handteekeningen van de schatters. 

Behoort bij beschikking van den Minister 
van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 
van 14 Juni 1921, n°. 10967, afd. L.O. F. 

Mij bekcnd, 
De Secretaris-Generaal , 

C. FEITH. 

15 J uni 1921. BESLUIT, houdende wijziging en 
nadere vaststd ling va n het laatstelijk bij 
Ons b~sluit va n 8 M<tart 1921 (Staatsblad 
n°. 226), gewijzigde Kon.inklijk besluit van 
27 April 1877 (Staatsblad n°. 87), waarbij 
de in de artikelen 131, 137 en 141 der 
hooger-onderwijswet· bedoelde exa mens on 
promotien zijn vastgesteld. (Academisck 
statuut.) S. 80 ' · 

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

Ond0 rwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
24 F0bruari 1921, n. 0 • 432, Afdeeling Hooger 
Onderwijs; 

Overwegendo, dat ingevolge de wijziging 
van artikel 130 der hooger-onderwijswet bet 
K oninklijk besluit van 27 April 1877 (Staats
bla.d n°. 87), laatstelijk gewijzigd bij Ons 
besluit va n 8 Maart 1921 (Staatsblad n°. 226), 
wijziging bc-hoort to ondergaan ; 

Gezien de adviezen van de sena ten der 
Rijksuniversiteiten va.n 20 J anuari 1921 (Lei
den), 19 Janua ri 1921 (Utrecht) en 24 J anuari 
1921 (Groningen); 

D en Raa d van Sta t e geh oord (a dvies v a n 
22 M~art 1921, no. 41); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 11 Juni 1921, n°. 1100, 
Afdeeling H ooger Onderwij s ; 

Hebb?n goedgevonden en verstaan: 
met wijziging van hot K oninklijk besluit 

van 27 April 1877 (Staatsblad n°. 87) voornoemd, 
het besluit, bedoeld in artikel 131 der hooger
onderwijswet, vast t e. stellen a ls volgt: 

Arl. 1. l. Onder universiteiten verstaat 
dit besluit alle openba re universiteiten binn<'n 
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het Rijk, benevens al die bijzondere universi
teiten aldaar, welke vermeld zijn in een aan
wijzing als bedoeld in artikel 184 der hooger
onderwijswet. 

2. Onder zusterfaculteiten eener faculteit 
verstaat dit besluit de gelijknamige faculteiten 
!tan andere universiteiten. 

3. Onder vereenigde faculteiten verstaat 
dit besluit de vereenigde faculteiten, genoemd 
in artikel 4, rubriek VI en rubriek VIL 

4. Onder hoogleeraren der universiteit of 
der faculteit verstaat dit besluit gewone, bui
t engewone, kerkelijke en bijzondere hoog
leeraren. 

5. Onder het met goed gevolg afgelegd 
hebben van een examen begrijpt d.it besluit 
mede het vrijgesteld zijn van zoodanig exa
men bij of krachtens de hooger-onderw1jswet. 

Art. 2. 1. Ter verkrijging van een der in 
artikel 130 der hooger-onderwijswet genoemde 
doctoraten wordt, behoudens de bij of krach
tens de wet zelf omschreven gevallen van vrij
stelling, het afleggen vereischt van de in artikel 
4 aangewezen examens, gevolgd door de pro
motie. 

2. Ter verkrijging van de hoedanigheid 
van meester in de rechten, arts of apotheker 
wordt het a fleggen vereischt van de in artikel 
4 mede aangewezen exam'3ns. 

Art. 3. Bij de in artikel 4 a.angewezen exa
mens, inzonderheid bij de doctora le examens, 
wordt bovenal gewicht gehecht aan gebleken 
geschiktheid van den candidaa t t ot zelfstandig 
werken. 

A rt. 4. Omtrent de vereischten voor de af 
t e leggen examens gelden de bepalingen, ver
vat in de hierna volgende rubrieken en para
grafen: 

RUBRIEK l. EXAMENS TER VERKIUJGING VAN 
HET DOCTORAAT IN DE GODGELEERDHEID. 

§ 1. Tot het candidaatsexamen geeft toe
gang het bewijs van een met goed gevolg afge
legd propaedeutisch examen in de wijsgeerige 
inleiding tot de godsdienstwetenschap, in de 
Hebreeuwsche taal en in de Isra elietische oud
heden. Den student wordt gelegenheid gege
ven desverkiezende mede t e doen blijken, hetzij 
door een examen of door een overgelegd getuig
schrift, van voldoende kennis van Nieuwtesta 
mentisch Grieksch, van patristisch Latijn, of 
va.n beide. Voor het propaedeutisch examen 
wordt aan de faculteit der godgeleerdheid een 
hoogleeraa r uit de faculteit der letteren en 
wijsuegeerte, die met het onderwijs in de He
breeuwsch e ta.al e n Israelietisch e oudhed e n be 
last is, t oegevoegd. 

§ 2. Het cand.idaatsexamen omvat : 
1. geschicdenis der godsdiensten in het 

a lgemeen; 
2. ethiek; 
3. uitlegging van geschriften des Ouden 

Testaments, overzicht van de Israelietische let
terkunde, godsdienst van Israel ; 

4. uitlegging van geschriften des Nieuwen 
Testaments, overzicht van de Oudchristelijke 
lettcrkunde ; 

5. geschiedenis van h et Christendom. 
§ 3. Het doctoraal examen omvat : 
1. een der drie groepen van wetenschap, 

welke in deze faculteit t e onderscheiden vallen, 
namelijk de letterkundige (Bijbelsche), de his-

torische (daaronder niet begrepen de geschie
denis der godsdiensten in het algemeen) en 
de wijsgeerige, ter keuze van den candidaat; 

2 en 3. twee, door den candidaat, onder goed
keuring van de facu lteit, buiten de groep, die 
het hoofdvak van het examen uitmaakt, ge
kozen bijvakken, waarvan ten minste een moet 
behooren tot de vakken in § 2 genoemd, en 
een kan behooren t ot de vakken eener andere 
facult eit. 

RUB)UEK II. EXAMENS TER VERKRJJGING VAIi' 
HET DOCTORAAT IN DE RECHTSGELEERDHEJD . 

·A. Studie van het Nederlandsch recht. 
§ 4. Het candidaat sexamen o ,n vnt: 
1. Inleiding t ot de rechtswetenschap; 
2. historische ontwikkeling van het recht, 

bezien in het licht van rechtsstelsels, uit welke 
het Nederlandsche recht zich heeft gevormd ; 

3. de grondbeginselen der staathuishoud-
kunde. 

De faculteit is bevoegd de grondbeginselen 
der staathuishoudkunde over t e brengen naar 
het doctoraal examen in ruil voor een gedeelte 
van het Nederlandsch staatsrecht . 

§ 5. Het doctoraal examen omvat : 
1. t er keuze van den candidaat : hetzij het 

Nederlandsch burgerlijk recht, handelsrecht en 
burgerlijk procesrecht, met de hoofdzaken van 
het Nederlandsch staatsrecht, voor zoover niei 
overgebracht naar het candidaatsexamen, straf
recht en strafprocesrecht; hetzij het Neder
landsch staatsrecht, voor zoover niet over
gebracht naar het candidaatsexamen, straf
recht en strafprocesrecht, met de hoofdzaken 
van het Nederlandsch burgerlijk recht, handels
recht en burgerlijk procesrecht; 

2. ter keuze van den cand.idaat : hetzij een 
gedeelte van het Nederlandsch privaat- of 
publiekrecht, gekozen uitdie groep van vakken, 
voor welke ingevolge het onder 1 bepaalde 
slechts kennis van de hoofdzaken is gevorderd; 
hetzij een, door den cand.idaat onder goedkeu
ring der faculteit gekozen, van het Nederlan<lsch 
recht afwij b nd stelsel van privaat- of publiek
recht 1 , bezien in zijn historische ontwikkeling 
en in zijn t egenstelling tot het Nederlandsch 
recht; 

3. ter keuze van den candidaat een der 
volgende vakken : 

a. wij sbegeerte des rechts; 
b. internationaal privaatrecht ; 
c. volkenrecht ; 
d. administratiefrecht van Nederland; 
e. staatsrecht van Nederlandsch-Indie of van 

de West -Indian; 
f. staa tkundige geschiedenis ; 

g. agrarisch rech t ; 
h. geschiedenis der staatsleer; 
i . criminologie ; 

j . ver~elijkende rechtsgeschiedenis; 
k. soc10logie ; 
l. staathuishoudkunde ; 

m. leer der financien ; 

1 Als van het Nederlandsch recht a.fwijkende 
stelsf ls van privaat- of publiekrecht komen 
onder meer in aanmerking : Romeinsch recht, 
Oudnedcrlandsch recht, Oudfransch recht, 
canoniek recht, Engelsch recht, adatrecht van 
Nederlandsch-Indie. 
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n. theorie en geschiedenis der statistiek ; 
o. eenig antler, door den candidaat onder 

goedkeurinu der juridische faculteit gekozen, 
vak uit de vakken der juridische of eener andere 
faculteit. 

§ 6. De candidaat, die het in § 5 genoemde 
examen aflegt, wordt op zijn verzoek ook in 
andere vakken geexamineerd dan de voor zijn 
examen aangewezene of gekozene. De facul
teit beslist over den uitslag van het examen 
in elk dezer toegevoegde vakken afzonderlijk. 

§ 7. De candidaat ontleent aan zijn docto
raal exa,men de hoedanigheid van meester in 
de rechten. 

B. Studie van het Zuid.afrikaansch recht. 
§ 8. H et candidaatsexamen omvat : 
1. Inleiding tot de rechtswetenschap; 
2. het Romeisch privaatrecht ; 
3. het Oudnederlandsch recht. 
§ 9. H et doctoraal examen omva t : 
1. ter keuze van den candidaat : hetzij het 

in Zuid-Afrika geldende materieele en formeele 
privaatrecht, met de hoofdzaken van het al
daar geldende materieele en formeele strafrecht; 
hetzij het in Zuid-Afrika geldende materieele 
en formeele strafrecht, met de hoofdzaken van 
het aldaar geldende materieele en formeele 
privaatrecht ; 

2. de Engelsche bewijsleer, en de beginselen 
van het Engelsche privaat- en strafrecht ; 

3. eenig antler, door den candidaat onder 
goedkeuring der juridische faculteit gekozen, 
vak uit de vakken der juridische of eener andere 
faculteit. 

§ 6 is op dit examen van toepassing. 
C. Vrije Btudierichting in de rechtsge

leerdheid. 1 

§ 10. H et candidaatsexamen is een der 
examens, genoemd in § 4, § 8, of § 57. 

§ 13. Het candidaatsexamen wordt afge
legd in twee gedeelten, waarvan het eerste 
gedeelte de vakken omvat, genoemd onder 1, 
2 en 3, het tweede gedeelte de vakken, genoemd 
onder 4, 5 en 6. 

§ 14. H et doctoraal examen omvat : 
1. ziektekundige ontleedkunde ; 
2. gezondheidsleer ; 
3. pharmacologie ; 
4. bijzondere ziektekunde en therapie; 
5. psychopathologie ; 
6. algrmeene heelkunde ; 
7. verloskunde. 
§ 15. H et doctoraal examen wordt afge

legd in twee gedeclten, waarvan het eerste 
gedeelte de vakken omvat, genoemd onder 1, 
2 en 3, het tweede gedeelte de-vakken, genoemd 
onder 4 tot en met 7. 

§ 16. De candidaa t, die het tweede gedeelte 
aflegt van het in § 14 genoemde examen, wordt 
op zijn verzoek ook in andere vakken ~eexa
mineerd dan de daar vermelde, mits hiJ voor 
deze andere vakkendegoedkeuring erlangt der 
faculteit. De faculteit beslist over den uitslag 
van het examen in elk dezer toegevoegde vak
ken afzonderlijk. 

§ 17. Hij, die met goed•gevolg het doctoraal 
examen heeft afgelegd, genocmd in§ 14, erlangt 
de hoedanigheid van arts na aflegging van het 
artsexamen. 

Hij, die met goed gevolg een der doctorale 
examens heeft afgelegd, genoemd in § 24 of 
§ 27, wordt tot het artsexa men niet toegelaten 
dan na alsnog te zijn geslaagd in het doctoraal 
examen, genoemd in § 14. 

§ 18. H et artsexamen omvat : 
1. bijzondere ziektekunde en therapie; 
2. kindergeneeskunde ; 
3. psychiatrie ; 
4. artsen ijbereidkunde ; 
5. beelkunde; § 11. H et doctoraaf examen omvat: 

1. als hoofdvak een van de vakken 
juridische faculteit, door den candidaat 
kozen onder goedkeurin~ der faculteit ; 

der 6 verloskunde. 
§ 19. Het artsexamen wordt gesplitst in 

ge- een genceskundig en een heel- en verloslmndig 
gedeelte. 2 en 3 (en 4) als biJvakken twee of drie 

vakken, door den candidaat onder goedkeu
ring der juridische faculteit gekozen uit de 
vakken der juridische of, wat Mn daarvan 
aangaat, uit de vakken eener andere faculteit. 

§ 6 is op dit examen van t oepassing. 

RUBRIEK !II. EXAMENS TER VERKRIJGING VAN 
HET DOCTORAAT _IN DE GENEESKUNDE. 

A. Artsenstudie. 
§ 12. H et candidaatsexamen omvat: 
1. natuurkunde ; 
2. scheilmnde ; 
3. biologie ; 
4. ontleedkunde ; 
5. physiologie ; 
6. a lgemeene ziektekunde . 

Voor toelating tot het eerste gedeelte moet 
de verklaring worden overgelegd van ecn binnen 
het Rijk of in de kolonien bevoegd arts, waaruit 
blijkt, dat de candidaat gedurende ten minste 
twee jaren de genees- en heelkundige behande
ling van zieken heeft gevolgd ; voor toelating 
t ot het tweede gedeelte wordt de verklaring 
gevorderd van een binnen het RiJk of in de 
kolonien bevoegd arts, dat de candidaat ton 
minsto tien gewone en twee buitengewone ver
lossingen heeft verricht, a lsmede een verkla
ring ten genoege der faoulteit, dat hij voldoende 
kennis bezit van de oogheelkunde, de neus-, 
keel- en oorheelkunde, de huid- en geslachts
ziektcn en de vrouwenziekten. 

De candidaat, die een of meer der verklarin
gen omtrent voldoende · kennis niet kan over

, In ·aanmerking komen onder meer een leggen, is nochtans bevoegd zich te onderwerpen 
studie met staathuishoudkunde als hoofdvak, aan het examen, dat dan mede loopt over het 
een met bestudeering van het bedrijfsleven vak of de vakken, waarvoor hij de gevorderde 
a ls hoofdva k een met Nederlandsch admini- verklaring mist. 
stratiefrecht ~ls hoofdva k, een met vergelijken- § 20. ~dere vakken kunnen, zoodra de 
de rechtsgeschiedenis als hoofdvak, een op de ' belioefte z10h voordoet, op voorste~_der betrok
eischen va n den diplomatieken of consulairen ken faculteit door Ons aan de hJst van het 
dienst of van den tolkendienst ingerichte studie, slot van § 19, lid 2, worden toegevoegd door 
een op de eischen van het notarisambt inge-

1 
aanvulling van dit besluit. 

richte studie. § 21. Voor het afnemen van het artsexamen 

1921. 35 
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wordt, onverminderd het bepaalde bij a rtikel 
16, de faculteit verstrekt met niet tot de hoog
leeraren of lectoren der universiteit behoorende 
deslrundig,m, daartoe a.an t e wijzen door Onzen 
Minister van Ontlerwijs, Kunsten en Wet en• 
scbappen, de faculteit gpboord. 

Deze deskuntligen hebben stemrecbt. Zij 
genieten uit 's Rijks kas vergoeding voor reis
en verbliJfkosten, benevens een zitpenning. 

B. Tandartsstudie. 

RUBRIEK IV. EXAMENS TER VERKRIJGING 
VAN HET DOCTORAAT IN DE WIS· EN NAT UUR• 
KUNDE. 

§ 28. Het candidaat sexamen omva t een der 
volgende groepen van vakken : 

a. wiskunde en natuurlrunde met sterre
kunde ; 

b. wiskunde en sterrekundo met na tuurkun 
de ; 

c. sterrekunde en natuurkunde met wiskunde; 
§ 22. H ot candida.at sexamen is gelijk aan I d. natuurkunde en wiskundc met scbeikunde; 

dat, genoemd in §§ 12 en 13. e. scbeikunde met natuurkunde, wiskunde en 
§ 23. De facultPit is bevoegd den regel ti, I mineralogie ; 

stellen, dat zij, t e rekenen van een door baar /. scbeikunde met na tuurkunde, plantkunde 
te bepalen dag, een doctoraal examen voor en mineralogie ; 
tandartsen zal afnemen op den voet van § 24. g. geologie en minera logie met plantkuncle 
Zij geef t van zulk een besluit, betwelk niet en tlierkuntle ; 
kan worden t oegepast dan na verloop van h. mineralogie en geologie met natuurkunde 
zes maanden, onmiddellijk kennis aan de en scbeikunde ; 
zusterfaculteiten. Binn!'n twee maanden na i . plan tkuncle en dierkunde met natuurkun-
ontvangst van dit bericbt of na bet besluit de en scbeib.-unde ; 
zelf (de vacant ien niet medegerekend) is elke j. plantlrunde en dierkunde met geologie ; 
der zusterfaculteiten gerecbt igd tep:en bet be- k. scbeikunde en plantkunde met natuur-
sluit in bero_ep te komen bij Onzen l\1i:nister van kunde. 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. Bin- § 29. De candidaa tsexa.mens, genoemd on
nen twee maanden · na bet instellen van bet der a en · b, geven toegang tot een doctoraal 
beroep kan bet besluit aan Ons t er vernieti- examen met boofdvak wiskunde ; de candidaats
ging worden voorged ra gen. examens, genoemd onder c, b en a, goven t oe-

§ 24. H ot ecrste gedeelte van bet doctoraal gang tot een doctoraal examen met boofdvak 
examen voor t andartsen is gelijk aan bet eerste sten-ekundo ; die, genoemd onder d, a, c en b, 
gedeelte van bet doctoraal examen, genoemd t ot een doctoraal examen met boofclva k natuur
in §§ 14 en 15. kunde ; die, genoemd onder e, f en k, tot een 

Bet tweecle gedeelte omvat de vakken, door doctoraal examen met boofdvak scbeikunde ; 
de facu lt eit aan t e wijzen en t e omschrijven. dat, genoemd onder g, t ot een doctoraa l examen 

§ 16 is O:{l dit exa.men van toepassing. met h oofdvak geologie ; dat, genoemd onder 
§ 25. HiJ, die met goed gevolg bet docto- h, t ot een doctoraa l examcn met hoofdva.k · 

raa l examen voor t andartsen beeft afgelegd, mineralogie ; die, genoemd onder i en j, tot 
erlangt de boedanigbeid van tandarts na a fleg- een doctoraa l examen met boofdvak plant
ging van bet practiscb t andheelkundig examen, kunde of dierkunde ; die, genOE'md oncler k, 
genoemd in de artikelen 8 en 18 der wet van / en i , t ot ecn cloctoraa l examen met hoofdvak 
25 December 1878, Staatsblad n°. 222, gelijk pbarmacie. Alie candidaatsexamens, genoemd 
die wet later is gewijzigd. in § 28, geven toegang tot een doctoraal examen 

C. Vrije studierichting in de geneeskunde. 1 

§ 26. H et candidaatsexamen is gelijk aan 
dat, geno!'md in §§ 12 en 13. 

§ 27. H et doctora.al examen omvat een 
zeker aanta l uit de in § 14 vermelde vakken, 
benevens een zeker aantal verdere vakken uit 
die der medische of eener andere facu lteit. 
De aanwijzing en de omscbrijving van deze 
vakken geschiedt door de faculteit. Zij geeft 
van zulk een besluit , hetwelk niet kan worden 
toegepast dan na verloop van zes maanden, 
onmiddellijk kennis aan de zusterfaculteiten. 
Binnen twee rnaanden na ontvangst van dit 
bericht of na bet besluit zelf ( de vacantien 
niet medegerekend) is elke der zusterfacultei
t en gerecbtigd tegen bet besluit in beroep te 
kom•:n bij Onzen Minister van Ontlerwijs, 
Kunsten en Wetenscbappen. Binnen twee 
maanden na bet instellen van bet beroep kan 
het besluit aan Ons t er verniotiging worden 
voorgPdragen. 

1 In aanmerking komen onder meer een 
studie met sociale gezondheidsleer als hoofd 
vak, een met psycbologie als hoofdvak, een 
met ziekt,ekundige ontlecdkunde als boofd
vak, een met ont leedkunde als boofdvak, een 
met pbysiologie als hoofdvak . 

in de faculteit der wis- en natuurkunde met 
boofdva k wijsbegeerte . 

§ 30. De faculteit is bevoegd een candidaats
examon af t e nemen in anclere of andersgerang
scbikte groepen van vakken, en t e bepalcn, tot 
hoedanig doctoraal examen zulk eencandidaats
examen toega ng verleent . Zij heeft van zulk 
een besluit, betwelk niet kan worden toegcpast 
dan na verloop van zes maanden, onmiddellijk 
kennis aan de zusterfaculteiten. Binnen twee 
maanden na ontvangst van dit bericbt of na 
bet hesluit zelf (de vacant ien niet medcgere• 
ken d ) is Pike der zu sterfacu lt citen gerechtigd 
kgen bet besluit in beroep t e komcn bij Onzen 
Minister va n Onderwijs, Kunsten en Weten
scbappen. Binnen twee maanden na bet in
stellen v:i,n . b_et beroep kan bet besluit aan Ons 
t er veriiiet1gmg worden voorgedragen. 

§ 31. H et dcctoraal examen omva t Mn 
boofdvak en twee bijvakken, op den voet dcr 
§§ 32 t ot en met 37. 

§ 32. H et boofdvak wordt door den can
didaat gekozen uit de volgende lijst : wiskunde, 
sterrekunde, natuurkundC' , scheikunde, plant
kunde, dicrkunde, minera logie, geologic, phcr
macie, wij sbegeerte. 

§ 33. Andere gelijkwaardige vakken kun 
ncn, zoodra de beh oefto zicb voordoet, op voor · 
siel der betrokken faculteit door Ons aan cl 
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lijst van§ 32 worden toegevoegd door· aanvulling 
van dit b Psluit. 

§ 34. De faculteit is bevoegd bij het docto
raal examen rekening te houden met de voor
keur van den candidaat voor een of mcer 
bepaalde onderdeden van het door hem geko
zen hoofdva k ; de omschrijving van deze onder
deelcn geschiedt door de faculteit. Wanneer 
de omvang van het aldus gekozen onderdeel 
of van de aldus gekozen onderdeelen naar het 
oordee) der faculteit beperking van de examen
stof noodzakelijk maakt, is zij bevoe~d het 
aantal bijvakken te verrninderen tot een. 

§ 35. De bijvakken worden door den can
didaat, onder goedkeuring der facult eit, ge
kozen uit de volgende lijst : wiskunde, sterre
kunde, natuurkunde, mechanica, geodesie, 
meteorologie, scheikunde, biochernie, toxi
cologie, levensmiddclenleer, agronornie, mine
ralogie, crystallographie, geologie, palaeonto
logic, geomorphologie, petrographie, plant
kunde, dierkunde, phytopathologie, erfelijk
heidsleer, microbiologie, vergelijkende ontleed 
kunde, vergr lijkende physiologie, ontleedkunde 
van den mcnsch, physiologie van den mensch, 
gezondbcidsleer, pha rmacie, pha rmacologi<", ge
schiedenis der natuurwet cnschappen, wijsbe
geertP, paedagogiek, psychologie, cultuurge
schiedenis. 

§ 36. De faculteit is bevoegd aan de lijst 
van § 35 andere vakken toe te voegen. Zij 
geeft van zulk een besluit, hetwelk niet kan 
worden toegepast dan na verloop van zes 
maanden, onrniddellijk kennis aan de zuster
faculteiten. Binnen twee maanden na ont
vangst van dit bericht of na het besluit zelf 
(de vacantien niet medegerekend) is elke -der 
zusterfaculteiten gerechtigd t egen het besluit 
in beroep t e komen bij Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenscha ppen. Bin
nen twee rnaanden na het instellen van het be
roep kan het besluit aan Ons ter vernietiging 
wordcn voorgedragen. 

§ 37. De candidaat, die het doctoraal exa
men a flegt, worclt op zijn verzoek ook in andere 
vakken geexarnineerd dan de voor zijn examen 
gekozene. De faculteit beslist over den uit 
slag van bet <'Xomen in elk clezer toegovoegde 
vakken nfzonderlijk. Voor de toepassing van 
artikel 20 gelden deze toegevoegde vakken als 
bijvakken. 

§ 38. Hij, die met goed gevolg bet docto
raal examen heeft afgelegd mPt hoofdva k 
pharmacio, erlangt de hoedanigh, id van apo 
theker na a fl 'gging va n hct apothekersexe men. 

§ 39. Het apoth ekersexamen omvat: 
1. practische kennis der artsenijbereidkunst: 
2. practische kennis aer scheikunde er, der 

plantkunde. 
§ 40. Het apothekersexa men wordt ge

s_plitst in een scheikundig en plantkundig ge
deelte en een pharma,ceutisch gedeelte. 

Voor toelating t ot het tweede gedeelt e wordt 
de verklaring gevo:rdercl van een binnen het 
Rijk bevoegd apoiheker, dat de candidaat gc
durende t en minste een jaar de uitocfening 
van de artsenijbereidkunst heeft gevolgd onder 
de leiding van zulk een bevoegde. Bijaldicn 
de canrl idaat in het bezit is van een getu igschrift 
van met goed gevolg afgelegd exa men van 
apothekersassistent, nls bedoeld bij artikel 20, 

l id 5, der wet van 25 December 1878, Staatsblad 

n°. 222, gelijk sedert gewijzigd,kan hij volstaan 
met de verklaring van een binnen het Rijk 
bevoegd apotheker, dat hij de uitoefening van 
de artsenijbereidkunst onder de leiding van zulk 
een bevoegde gevolgd heeft gedurende zef 
maanden, nadat hij met goed gevolg het exa
men van a pothckersassistent heeft afgelegd. 

De facultcit is bevoegd bij hot afnemen van 
het apothekersexamen rekening te houden 
met de voorkeur van den candidaat voor be
paalde vakken. 

§ 41. Voor het afnemen van het apothekers
exa men wordt, onverrninderd hct bcpaa lde 
bij artikel I 6, de faculteit versterkt met niet 
tot de hooglceraren of lectoren der universitoit 
behoorende deskundigen, daartoe aan t e wijzen 
door Onzen Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen, de faculteit gehoord. 

Deze deskunrligen hebben stemrecht. Zij ge
niet en uit 's Rijks kas vergoeding voor reis
en verblijfkosten, benevens een zitpenning. 

RUBRIEK V. EXAMENS TER VERKRIJOINO VAN 
HET DOCTOilAAT IN DE LETTEREN EN 
WIJSBEGEERTE. 

§ 42. E en candidaatsexamen kan worden 
afgelegd : a. in de klassieke taal- en letterkundc; 
b. in de Ncderlandsche taal- en letterkunde ; 
c. in de Romaansche taal- en letterkunde ; 
d. in de Germaansche taal- en Jetterkunde ; 
e. in de Slavische t aa l- en letterkundr ; /. in 
de Semitische taal- en letterkunde; g. in de 
Arische (Inclo-Iraansche) taal- en letterkundc ; 
h. in de Indone~ische taal- en letterkunde ; 
i. in de Chineesch-Ju pansche taal- en l~tter 
kunde ; j. in de geschiedenis; k. in de kunst
geschiedenis en archaeologie. 

§ 43. Andere candidaatsexumens 1 kunnen, 
zoodra de behoefte zich voordoet , op voorstel 
der betrokken facu lteit, die daarbij t evens 
het ontwerp-programma overlegt, door Ons 
word en ingesteld door aanvulling van <lit he
sluit. 

§ 44. H et candidaatsexamen omvat : 
a. Kuissieke taal- en 1,etterkunde. 
1. de interpretatie van Grieksche en Latijn

sche t eksten en, in verband daarmede, de 
hoofdlijnen van de geschiedenis der Grieksche 
en La tijnsche tah,n ; 

2. een overzicht van de staatkundige ge
schiedenis en van de cultuurge.schiedenis der 
oudbeid, met name van de Grieksche en Ro
meinsche staatsinstellingen, letteren, wijsbe
geerte en kunst ; 

3. de grondbeginselen der algemeene taal
wetenschap; 

b. Nederlandsche taal- en 1,etterkunde. 
1. de Nederlandsche taal in haar verschil

lende tiJdperken ; 
2. het Gotisch en, in verband daarmedc, 

de grondbcginselen der algemeene taalwet en
schap; 

3. een ove1·zicht der Nederlandsche letter-
kunde ; 

4. de vaderlandsche geschiedenis. 
c. Romaansche taal- en letterkunde. 
I. de Fransche taal (grondige kennis van 

de hedendaagsche t aa l en van haar spraakln1nst; 

1 In aanmerking komen bij voorbeeld candi
daatsexamens in de Kcltiiiche. in de Egypti11che 
taal- en letterknndc. 

35* 
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vaardigheid in het schriftelijk en mondcling I 2. het Sanskrit en de cultuurgeschiedenis 
gebruik der t aal) ; van Voor -Indie. 

2. het Vul~airla tijn en, in verband daarmede, i . Ghineesch-Japansche taal- en letterkunde. 
de grondbegmselen der algemeene taalweten- 1. het Chineesch en de Chineesche cultuur-
scha p ; geschiedonis ; 

3. de beginselen van het Oudfransch ; 2. de J apansohe schrijftaal, 
4. een overzicht der Fransche letterkunde, dan wel, t er keuze van den candidaat : 

in verband met do geschiedenis en de ontwikke- 1. het J apansch en de J apansche cultuur-
ling van het geestelij k !even . geschicdenis ; 

In plaats van het Fransch kan met goed- 2. de klassick-Chineesche schrijftaal. 
vinden der faculteit een andere Romaanscho j. Geschiedenis. · 
t aal gekozen worden, waarmede een overeen- 1 1 a lgemeene kennis der geschiedenis : oude, 
komstige wiJ ziging van het examenprogramma middcleeuwsche en nieuwe geschiedenis (a lge-
onder 1, 3 on 4 gepaard gaat . meene en vadorlandsche) ; 

d . Germaansche taal- en letterkunde. I 2. de beginselen der kunstgeschiedenis, die der 
1. de Duitsche, onderscheidenlijk de Engel- staatsinrichting of die der staathuishoudkunde, 

sche t aal (grondige kennis van de hedendaagsche ter keuze van den candidaat ; met goedvindcn 
t a.al- en van haar spraakkunst; vaa,rdigheid der faoulteit kunnen ook de beginselen van 
in hot schrift elijk en mondeling gebruik der t aal); een an<leren tak der geschiedenis dan de kun st-

2. het Gotisoh en, in verband daarmede, geschiedenis gekozen worden ; 
de grondbeginselen der a lgemeene taalwetcn- 3. de interpreta t,ie van Middelnederlandsche 
schap ; of zestiende- en zeventiende-eeuwsche Neder-

3. de beginselen van het Middelhoogduit sch, landsche t ekst en, of van soortgolijke t eksten 
onderscheidenlij k van het Middelengclsoh ; in een andere t a.a l, t cr keuze van den candidaat , 

4. een overzicht der Duitsche, onderschei- behoudens goedkeuring der facu lteit . 
denlijk der E ngclsohe let terkunde, in verband k. Kunatgeschiedeni.s en archaeologie. 
met de gesohiedenis en de ontwikkeling van 1. Algemeene kennis van de geschiedenis der 
het geestelij k !even. kunst , t . w. in haar verschillende t ijdperken : 

In plaa ts van hot Duit sch of va n het Engelsch de Oudheid , de Middeleeuwen en denieuwere t ijd ; 
kan met goedvinden der faculteit een Skan - 2. de geschiedenis, met name die van de 
dinavische t aal gekozen worden, waarmede een landen en t ijdper ken, die voor de kunst van 
overeenkomstige wij ziging van het examcn - belang zij n geweest; 
progra mma onder 1, 3 en 4 gepaard gaat. 3. de interpretatie van Middelnederlandsche 

e . Slavische taal- en letterkunde. of zestiende- en zevcntiende-eeuwsche Neder -
1. de Russisehe taal (grondige kennis van landsche tekst en, of van t eksten in een andere 

de hedendaagsche ta.al en van haar spraak- t aal, t er keuze van den eandidaat, behoudens 
kunst ; vaardigheid in het schriftelijk an mon- goedkeuring der faculteit. 
deling gcbruik der taa l) ; § 45. Het doctoraa,l exa men omvat een 

2. het K erkslaviseh (Oudbulgaarsch) en, in hoofdvak en twee bijva kken . 
verband daarmede, de grondbeginselen der § 40. Ten opziehte van de keuze der bij -
algemeene taalwetenschap ; vakken, waarvan er een ook uit de vakken 

3. de beginselen der Slavische ethnographie van andere facult eit en gekozen kan worden , 
of de beginselen eener andere Slavisehe dan wel en van hun combinatie met het hoofdvak is 
eener Baltische taa l, t er keuze van den candi- de candidaat vrij , behoudens de goedkeuring 
daat ; der focult cit en voor zoover niet in de volgende 

4. een overzicht der Russische letterkunde, bcpalingen uitdrukkelij k uitzonderingen wor
io v0 r band met de goschiedenis en de ont- den gelilll akt voor bepaaldo studien. 
wikkeling van het gPPstµJijk ]even. § 47. Wat bnt reft de keuze van het hoofd -

In plaats van het Russisch kan met goed- vak , gelden, voor zoover de st udien aangaat, 
vinden der faeulteit een andere Slavische taal waarvan hct candidaatsexamen is omschreven 
gekozen worden, waarmede een overeenkom- in § 44 ondcr a-k, de na volgende bepalingen : 
stige wijziging van het examenprogramma a . Klassieke taal- en letterkunde. 
onder 1 en 4 gepaard gaat . Als hoofdvak kan worden gekozen : 1. 

f. S emitische taal- en letterkunde. Grieksch; 2. Latijn ; 3. oude geschiedenis; 
1. een overzieht van de Semitischo philolo- 4 . klassicke a rchaeologie ; 5. oude wij sbegeerte . 

gie ; b . Nederlandsche taal- en letterkunde. 
2. kennis van het Arabisch met de daarbij H oofdvak is de Nederlandsche taal- en 

behoorende cultuurgesehiedenis of van het letterkunde, in den ruimsten zin . 
H ebreeuwsch met de daarbij behoorende cul - e. Romaansche taal- en letterkunde. . 
tuurgesehiedenis, t er keu ze van den candidaat ; H oofdvaJ. is de Fransche t aal- en letter-

3. het niet gekozene der vakken , genoemcl kunde, of de in de plaats daarvan bij het 
onder 2, dan we! Arameesch of Babylonisch- candidaatsexamen gekozen t aal- en letter -
Assyrisch, t er keuze van den candidaat . kunde, in den ruimsten zin. 

g. Arische (lndo-lraanache ) taal- en letter- d. Germaansche taal- en letterkunde. 
ku.nde . H oofdvak is hctzij de Duitsche, hetzij de 

1. het Sanskrit ; E ngelsche ta.al- en let terl,.-unde, of de in de 
2. de eultuurgesehiedenis van Voor -Indie; plaats daarvan bij het candidaat sexamen ge-
3. het Avestisch en Oudperziseh, of het kozen ta.al- en letterkunde, in den ruimsten zin. 

Grieksch, of de oude geschiedenis van Ncder - e. Slavische taal- en letterkunde. 
landsch -Indie, t er keuze van den candidaat . Hoofdvak is de Russisehe t aal- en letter-

h . lndonesische taal- en leJ.terkunde. kunde, of de in de plaats daarvan bij het 
1. het Arabiseh en de instellingen van den candidaatsexamen gckozen taal- en let t erkunde, 

I slam ; in den ruimsten zin. 
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f. Semitische taal- en letterkunde. , afleggen van een antler doctoraal examen dan 
. Als hoofdvak kan worden gekozen : 1. Ara- dat, aansluitende bij het vroeger afgelegde 

b1s~h ; 2. Heb:eeuwsch ; 3. Arameesch ; 4. Baby- i candidaatsexamen. De faculteit is in dat ge
lomsch-Assynsch. val bevoegd zich te vergewissen, dat de can

g. Arische (lndo-lraansche) taal- en letter- didaat voldoende voorbereidende kennis bezit 
kunde. voor de studie van het hoofdvak van het doc-

Als hoofdvak kan worden gekozen : 1. Sans- i toraal examen, dat hij wenscht af t e leggen. 
krit (Vedisch); 2. Pali; 3. Avestisch; 4. Middel- , § 50. Als grondslag voor een doctoraal 
en Nieuwperzisch; 5. volkenkunde van Voor- 1 cxamen met algemeene taalwetenschap als hoofd
Indie; 6. Voorindische godsdienstwetenschap; 'I vak kan elk der candidaatsexamens dicnen, 
7. Voorindische wijsbegeerte ; 8. Voorindische vermeld in § 42 onder a-i, alsmede elk ander 
archaeologie en \runstgeschiedenis; 9. oude ge- : nieuw in t e stellen candidaatsexamen van taal
schiedenis en arcbaeologio van Nederlandsch- '

1 
en letterkundigen aard. 

Indie; 10. Oudjavaansch. § 51. Als grondslag voor een doctoraal 
h. lndonesische taal- en letterkunde. examen met vergelijkende lndogermaansche taal-
Als hoofdvak ka,n worden gekozen : 1. Ma- wetenschap a ls hoofdvak kan elk der candi

leisch ; 2. J avaansch ; 3. een andere Indonesische daatsexamens dienen, vermeld in § 42 onder 
taal; 4-. vergelijkende volkenkunde van Ne- a-e en g, alsmede elk antler nieuw in te stel
derlandsch-Indie. Als verplichtc bijvakken Jen candidaatsexamen in een Indogermaansche 
worden geeischt : bij 1 als hoofdvak : a . een taal. Voor een doctoraal examen met verge
der talen van Sumatra ; b. de algemeene taal- lijkende taalwetenschap van een andere taa.l
kunde van Nederlandsch-Indie; b,j 2 als hoofd- /amilie als hoofdvak gelden, met wijziging van 
vak: a. de algemcene taalkunde van Neder - wat wijziging behoeft, tlezelfde bepalingen, 
landscb-Indie; b. archaeologie en oude geschie- ter beoordeeling van de faculteit. 
denis van Nederlandsch-Indie; bij 3 als § 52. Als grondslag voor het doctoraal 
hoofdvak: a. Maleiscb of J avaanscb, ter keuze exa,men in de kunstgeschie,deni,J en archaeologie 
van den candidaat; b. de algemeene taalkun- kan, behalve de candidaatsex::,,mens, vermeld 
de van Nederlandsch-Indie; bij 4 a ls hoofd- in § 42 onder k en j, ook dienen, behoudens 
vak: a. Maleisch of J avaansch of een der talen goedkeuring der faculteit, elk der candidaats
van Sumatra, ter keuze van den candidaat ; examens, vermeld in § 42 onder a-i, alsmede, 
b. de aardrijkskunde van Nederlandscb-Indie, onder grlijke goedkeuring, elk antler nieuw 
of archaeologie en oude geschiedenis van Neder- in te stellen candidaatsexamen van taal- en 
landsch-Indieof het adatrecbt van Nederlandscb Jetterkundigen aard. 
Indie, t er keuze van den candidaat. § fi3. Tot het a fleggen van het doctoraal 

i. Ghineesch-Japansche taal- en letterkunde. examen in de wijsbegeerte is bevoegd ieder, 
Als hoofdvak kan worden gekozen : 1. Chi- die met goed \sevolg een candidaatsexamen 

neesch en Chineesche cultuurgeschiedenis; heeft afgelegd m een der vijf faculteiten. 
2. J apansch en J apansche cultuurgeschiedenis. § 54. · Als hoofdvak van het doctoraal exa
Als verplicht bijvali: wordt geeischt: bij 1 als men in de wijsbegeerte kan worden gekozen: 
hoofdvak : Japansche cultuurgeschiedenis ; bij 1. t heoretische wijsbPgeerte ; 2. geschiedenis 
2 a ls hoofdvak : Chineesche cultuurgeschiede- der wijsbegeerte ; 3. psychologie; 4. paedago-
ni~. gick. De twee bijvakken zijn ter keuze van 

j . Geschie,denis. den candidaat, behoudens goedkeuring der 
Als hoofdvak kan worden gekozen : 1. oude faculteit; zij kunnen ook buiten de vakken 

geschiedenis (daaronder begrepen die van der litterarische faculteit worden gekozen. 
W est-Azie en Egypte); 2. Iniddeleeuwsche ge- W annecr als hoofdvak wordt gekozen de 
scbiedenis (al~emeene en vaderlandsche); 3. theoretische wijsbegeerte of de geschiedenis 
nieuwe geschiedenis (algemeene en vader- der wijsbegeerte, vergewist zich de faculteit, 
landsche). dat de candidaat voldoende kennis bezit van 

k. Kunstgeschie,denis en archaeologie. Latijn en Grieksch. 
Als hoofdvak kan worden gekozen : 1. Kunst - § 55. Zij, die in een der vijf faculteiten 

geschiedenis der Oudheid, daaronder begrepen een doctoraal examen hebben afgelegd met een 
die van W est-Azie en Egypte ; 2. kunstgeschie- of meer wijsgeerige vakken als hoofd- of bijvak, 
denis der Middeleeuwen; 3. kunstgeschiedenis zijn, ook buiten het geval van artikel 7, bij 
van den nieuweren tijd ; 4. kunstgeschiedenis het doctoraal examen in de wijsbegeertc, voor 
en archaeologie van eenig zelfstandig bescha- zoover de bijvakken betreft, vrijgesteld van 
vingsgebied buiten Euroi:;a. het onderzoek in het wijsgeerige vak of de 

§ 48. Indien, overeenkomstig de bepaling wijsgeerige vakken, waarin zij biJ dat vroegere 
van § 43, andere candida.atsexamens worden doctoraal examen met goed gevolg exa m.en 
ingesteld dan de in § 42 onder a-le genoemde, hebbcn afgclegd. 
worden de programma's voor de daarbij aan- § 56. De facultcit is bevoegd, bchalve de 
sluitende doctorale examens, met inachtneming doctorale emmens, in §§ 45--55 omschreven, 
van het bepaalde bij §§ 45 en 46, door de ook in anclere studievakken, die t ot de facul
betrokken faculteit ontworpen en aan Onzen t eit der letteren en wijsbegeerte behoo
Minister van Onderwijs, Kunst en en W eten- ren 1 , doctorate examens af te nemcn en 
schappen aangeboden ter aanvulling van dit t e bepalen, welke van de candidaatsexamens, 
besluit. vermeld in § 42 of afgelegd in andere facul-

§ 49. In bijzontlere gevallen kan de fa . t eiten dan de litterarische, als grondslag daar
culteit aan hem, die in het bezit is van een 
diploma van met goed gevolg afgtlegd candi
daatsexamen in de faculteit der letteren en 
wijsbcgeerte, toestemming verleenen tot het 

1 In aanmerking kom,en onder meer ethnolo 
gie, sociologie, theorie en geschiedenis der 
muziek . 
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voor kunnen dienen. Zij geeft van zulk een van den candidaat, hetzij taalkundig, hetzij 
besluit, hetwelk niet kan worden t oegepast staathuishoudkundig. 
dan na verloop van zes maanden, onmiddellijk § 63. H et taalkundig candidaatsexamen 
kennis aan de zusterfacultciten. Binnen twee omvat : 
maandcn na ontvangst van dat bericht of na I 1. de Maleische taal ; 
het b~sluit zelf (de vacantiiin niet medege-

1 
2. de J avaansche of een andere, in overleg 

rekend) is elke de · zusterfaculteiten gerechtigd met de litterarische faculteit te kiezen, Indo
tegen het besluit in beroep te komen bij Onzen nesische taal ; 
Minister van Onderwijs, Kunsten en W eten- 3. vergclijkende volkenkunde van Neder-
schappen . Binnen twee maanden na het in- landsch-Indiii; 
stellen van het beroep kan het besluit aan Ons I 4. instellingen van den Islam ; 
ter vernietiging warden voorgedragen. 5. oude en jongere geschiedenis van Neder -

landsch-Indiii. 
RUBRIEK VI. ExAMENS IN DE VEREENIGDE § 64. H et staathuishoudkundig candidaats-

FACULTEITEN DER RECHTSGELEERDREID EN examen omvat: 
DER LETTEREN EN WIJSBEGEERTE. \ 1. de staathuishoudkunde ; 
A Stud ' het Ned land h Ind' h 2. het staats- en administratiefrecbt der 

• ie van er sc · isc \ N ederlandsche koloniiin ; 
recht. · 3. het adatrecht van Nederlandsch-Indiii; 

§ 57. Het candidaatsexamon omvat : 4. de hoofdzaken van het Nederlandsch-
1. de historische vorming van de heden- I Indisch burgerlijk recht, hande1srecht en 

daagsche rechtsinstellingen, zoowel publiek- strafrecht; 
als privaa trechtclijke ; I 5. de oude en de jongere geschiedenis van 

2. het staatsrecht van Nederlandsch-Indie; Nederlandsch-Indiii. 
3. vorgelijkende volkenkunde van Neder- I § 65. H et doctoraal examen is voor hen, 

landsch-Indiii. die het t aa lkundig ca,ndidaatsexamen hebben 
Van dit examen is vrijgesteld hij, die met I afgelogd, een staathuishoudkundig doctoraal 

goed gcvolg het doctoraal exa men heeft afge- ' exa m:m en omvat alsdan : 
legd, genoemd in § 5. I l. ter keuze van den candidaat : hetzij de 

§ 58. H et doctoraal examen omva t : staathuishoudkunde, benevens thcorie en ge-
l. adatrecht van Nedorlandsch-Indie ; 

1 
schiedenis der statistiek; hetzij het staats-

2 . bet Nederlandsch-Indisch burgerlijk recht, · en adminiskatiefrecht van Nederland en zijn 
handelsrecht en strafrecht, met hoofdzaken I kolonien, benevens geschiedenis der staatsleer; 
van bet Nederlandsch-Indisch burgerlijk pro-

1 
2. de h oofdz'1ken van het niet gekozene der 

cesrecht en strafprocesrecht. 

1 

beide onder 1 gonoemde vakken, met weglating 
3. do J avaansche taal; van theorie en geschiedenis der statistiek en 
4. ter keuze van den candidaat een der van geschiedenis der staatsleer ; 

volgende vakken : l 3. t er keuze van den Ntndidaat een der vol-
a. wijsbegeerte des rechts; gentle vakken : 
b. internationaal privaatrecht; I a. adatrecht van Nederlandsch-Indiii; 
e. volkenrecht; , b. Nederlandsch-Indisch burgerlijk recht, 
d. staatsrecht van Nederland; I handelsrecht en strafrecht; 
e. administratiefrecht van. Nederlandsch- c. buitenlandsch koloniaal recht; 

Indiii ; d. volkenrecht ; · 
/. buitenlandsch koloniaal recht; e. archaeologie van Nederlandsch-Indiii; 
g. tropische staathuishoudkunde ; f. vcrgelijkende koloniale geschiedenis; 
h. theorie en gcschiedenis der statistiek; g. eenig antler, door den candidaat onder 
i. een andere Indonesische t aal dan de ver- goedkeuring der vereenigde faculteiten gekozen. 

plichte; va k uit do vakken der juridische, der litterari-
j. de instollingen van den Islam ; sche of eener andere faculteit. 
k. archaeologie van Nederlanrlsch-Indiii of § 66. Om tot het staathuishoudkundig 

geschiedenis van Nederlandsch-Indiii; doctoraal examen t e worden toegelat en, moet 
l. vergclijkende koloniale geschiedenis ; de candidaat t en genoege van de vereenigde 
m. eenig an tler, door den candidaat onder faculteiten bewijzen, da t hij na zijn candidaats

goedkeuring der juridische facult eit gekozen, exa men zich gedurende t en minste een jaar 
vak uit de va kken der juridische of eener andere met goed gevolg op een werkcollege of op 
faculteit. anderen voet heeft geoefend in het cursorisch 

§ 59. De candidaat, die het in § 58 genoemde lezen van Maleische en J avaansche (of, in 
exam n a fbgt, wordt op zijn verzoek ook in plaats van deze laatste, Bataksche, Makasa.ar
andere vakken geiixamineerd dan de voor zijn sche, Balische, enz.) stukken, wclke verband 
examen aangewezene of gekozene. De facul- houden met Indonesische gescb.iedenis, Indone
teit beslist over den uitslag van het examen sische volksbeschrijving of Indonesisch adat
in elk dezer toegevoegde va kken afzonderlijk. recht. 

§ 60. De candidaat ontleent aan zijn docto- § 67. H et doctoraal examen is ..-oor hen, 
raal examen de hoedanigheid van meester in die het staathuishoudkundig candidaatsex,i,men 
de rechten. I hebben afgelegd, een t aalkundig doctoraal exa-

§ 61. H et doctoraal exa men gecft uitslui- men en omva t alsdan : 
t end toegang tot de promotie in de rechtsge- l. t er keuze van den candidaat: hetzij de Ma-
leerdheid. · leische teal en haar lett erkunde, hetzij de J a

B. lndologische studie. vaansche taal en haar letterkunde dan we! 
die eener andere, in overleg met de litterarische 

§ 62. H et candidaatsexamen is, t er keuze facu lt eit t e kiezen, Indoncsische taal ; 
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2. de hoofdzaken van het niet gekozene der I het doctoraal cxamen worden verleend na het 
beide onder 1 genoemde vakken ; I afleggen van een aanvullingsexamen in de 

3. tor keuze van den candidaat een der vol- geologie. 
gentle vak½~n : I § 74. Het doctoraal examen feeft uitslui-

a. vergehJkende volkenkunde van Neder- I tend toegang tot de promotie in de wis- en 
landsch-Indie; J natuurkunde. 

b. instellingen van den Islam ; I B. Studie van soai/1le aardrijkskunde. 
c. archaeologie van Nederlandsch-Indie; I § 75. H et candidaatsexamen omvat : 
d. vergelijkende koloniale geschiedenis; 1. sociale aardrijkskunde ; 
e. gPschiedenis der staatsleer ; 2. volkenkunde ; 
f. buitenlandsch koloniaal recht ; 3. geschicdenis ; 
g. volkenrecht ; 4. natuurkundige aardrijkskunde; 
II. eenig antler, door den candidaat onder § 76. H rt doct oraal examen omvat : 

goedkeuring dcr vereenigde facultei.t en ge- 1. so•·ia le a.ardrijkskunde ; 
kozen, vak uit de vakken der juridische, der 2. vergelijkende volkenkunde ; 
litterarische of eener andere faculteit. 3. staathuishoudkunde ; 

§ 68. Om t ot het t aalkundig doctoraal exa- 4. sociologie ; 
men te worden toegelat en, moet de candidaat J. land beschrijving ; 
ten genoege van de vereenigde faculteiten be- 6. t er keu:w van den candidaat een der 
wijzen, dat hij na zijn candidaa tsexamen ge- volgendP ,·n kken: 
durende ten m,inste een jaar met goed gevolg a. plant en- en dierengeographie ; 
op een werkcollege of op anderen voet in b. kolnniale geographie ; 
vraagstukken van tropische staathuishoud- c. kartogra phie ; 
kunde of van koloniaal staatsrecht zelfstandig d. praehistorio ; 
heeft gewerkt . e. adatrecht van Nederlandsch-Indie; 

§ 69. De candidaat, die een der in § 65 f. eenig ander, door den candidaat onder 
en § 67 genoemde examens a flegt, wordt op goedkeuring dor vereenigde faculteiten geko
zijn verzoek ook in andere vakken geexamineerd zcn, vak uit de vakken der litterarische, dcr 
dan de voor zijn examen aangewezene of geko- wis- en natuurkundige of eener andere facul
zene. De vereenigde faculteiten beslissen over t eit. 
den uitslag van het examen in elk dezer t oege- § 77. H et doctoraal examen geeft uitslui-
voegde va kken afzonderlijk. tend toegang t ot de promotie in de letteren 

§ 70. Elk der beide doctorale examens geeft en wijsb•geerte. 
toegang tot de promotie hetzij in de rechtsge- C. Vrije studierichting in de aardrijkskunde. 
leerdheid, hetzij in de letteren en wijsbegeerte, § 78. Het candidaatsPxam~n is een der 
ter keuze van den candidaat. examcns, genoemd in § 42, §71, § 73 of § 75. 

§ 79. H et doctoraal examen omvat als 
RuBRIEK VII. ExAMENS IN D11 VEREENIGD'I hoofdvak de aardrijkskunde, en daarnevens 

twee bijvakken uit de vakken van een der 
vijf faculteiten, t er keuze van den candidaat, 
behoudens goedkeuring door de vereenigde 
faculteiten . 

ll'ACULTEITEN DER WIS· EN NATUURKUNDB 
EN DER LETTEREN EN WIJSBEGEERTE. 

A. Studie van natuurkundige aardrijkskunde. 
§ 71. H et candidaatsexamen omvat: 
1. natuurkun<lige aardrijkskunde ; 
2. geologie en mineralogie ; 
3. plant- en dierkunde ; 
4. anthropologie of sta.athuishoudkunde, ter 

keuze van den candidaat. 
§ 72. Het doctoraal examen omvat : 
1. na tuurkundige aardrijkskunde; 
2. sociale aardrijkskunde; 
3. volkcnkunde ; 
4. landbeschrijving ; 
5. t er keuze van den candidaat een der vol-

gende vakken : 
a. planten- en dierengeographie ; 
b. anthropolo~ie ; 
c. kartographie ; 
d. praehistorie ; 
e. sterrekunde ; 
f. eenig ander, door den candidaat onder 

goedkeuring der vereenigde faculteiten gekozen 
vak uit de vakken der wis- en natuu,kundige, 
der litterarische of eener andere faculteit. 

§ 73. De vereenigde faculteiten zijn bevoegd 
tot het doctoraal examen eveneens toegang te 
verleenen aan hem, die een der in §28 geno:,mde 
candidaatsexamens g, i en j in de faculteit der 
wis- en natuurkunde met goed gevolg heeft 
afgelegd. Aan hem, die een der a n<lere candi
daatsexam ns in die faculteit heeft afgelegd, 
kan door de vereenigde faculteiten t oegang tot 

§ 80. De vereenigde faculteiten zijn be
voegd bij dit doctoraal examen rekening te 
houden met de voorkeur van den candidaat 
voor een of meer bepaalde onderdeelen der 
aardrijkskunde (natuurlrundige, sociale, staat
huishoudkundige, historische aardrijkskunde). 

§ 81. H et doctoraal examen geeft toegang 
tot de promotie hetzij in de wis- en natuur
kunde, hetzij in de letteren en wijsbegeerte, 
ter keuze van den candidaat. 

Art. 5. Voor de in rubriek VI en rubriek VII 
van artikel 4 bedoelde taak wijzen de vereenigde 
faculteiten een voorzitter en een secretaris der 
vereenigde faculteiten aan. 

Art. 6. 1. Elke faculteit is, en de vereenigde 
faculteiten zijn, bevoegd vrijstelling te ver
leenen van het examen in een of meer vakken 
of onderdeelen van vakken, indien uit ~etuia
schriften, afgeg ven door !eiders van institu
ten aan een universiteit of door hoogleeraren 
en lect oren, die met het onderwijs in bedoelde 
vakken of onderdeelen aan een universiteit 
belast zijn, blijkt, dat de candidaat daarin op 
voldoende wijze zelfstandig heeft gewerkt . 

2. Elke faculteit is, en de vereenigde facul 
t eiten zijn, eveneens bevoegd op voorstel van 
den betrokken hoogleeraar den regel te stcllen, 
dat in bepaalde vakken of onderdeelen van 
vakken kan worden volstaan met een tenta
men. Aan dien regel kan een bepaling worden 
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toegevoegd omtrent den tijd, waarop, in ver- 1 deelen of vakken examen af te leggen. Van 
band met het tijdstip van het examen, het den goeden uitslag van dit nader examen blijkt 
tentamen moet zijn afgelegd. Heeft het ten- door aanteekening op het getuigschrift van 
tamen plaats met goed gevolg, dan wordt in het vroegere examen. 
het vak niet geexamineerd; wordt het t entamen Art. 9. 1. Onverminderd zoodanige bepalin
afgelegd met ongunstigen uitslag , dan is de gen van artikel 4, welke de splitsing van be
candidaat nochtans bevoegd zich te onderwer- paalde examens gebiedend voorschrijven, wor
pen aan het examen, dat dan mede loopt over den alle doctorale examens zoo noodig door 
het vak, waarin hem dit tentamen is afgeno- de faculteit of de vereenigdo faculteiten in twee 
men. gedePlten gesplitst . Daarbij kan de faculteit 

3. De in lid 1 en lid 2 bedoelde maatregelen of kunnen de vereenigde faculteiten , ""';; ~1.e 
kunnen, alleen of te zamen, bij een gegeven verdeeling van de vakken over de beide ge
examen slechts worden toegepast op t en hoogste deelten betreft, hetzij een a lgemeenen regel 
de helft der examenvakken; voor zoover hoofd- stellen, hetzij beslissen van geval tot geval. 
vak en bijvakken worden onderscheiden, kun- 2. De twee gedeelten van een door artikel 
nen zij slechts worden toegepast op bijvakken 4 of krachtens het t egenwoordig artikel ge
of op onderdeelen van het hoofdvak. Op splitst examen worden afgelegd met tusschen
vakken, welke aan een doctoraal examen wor- ruimte van ten minste vier en twintig uur en 
den toegevoegd op verzoek van den candidaat, t en hoogste veertien dagen, t elkens door de 
of waarin na het doctoraal examen een aanvul- faculteit of de vereenigde faculteiten t e bepalen. 
lend examen wordt afgelegd op den voet van I De tusschenruimte bij het artsexamen en die 
artikel 8, vinden zij nimmer toepassing . bij het apothekersexamen is onbeperkt. 

4. Bij het examen wordt aan de faculteit 3. De faculteit der geneeskunde is bevoegd 
over een zelfstandige werkzaamheid a ls be- den regel t e stellen, dat de tusschenruimte 
doeld in lid 1 een getuigschrift overgelegd en tusschen beide gedeelten van het doctor-aal 
over een t entamen als bedoeld in lid 2 monde- examen een duur zal hebben van zes maanden 
ling verslag uitgebracht. of zooveel minder als zij raadzaam oordeelt. 

5. R et in dit artikel bepaalde laat de be- 4. De faculteiten en de vereenigde facul -
voegdheid onverkort om tentamens af te nemen t eiten zijn bevoegd de tusschenruimte te ver
t er voorbereiding, niet t er outlasting, van een lengen in bijzondere omstandigheden. 
examen. 5. Ingeval niet beide gedeelten van een door 

Art. 7. 1. Hij, die, na een of meer der in artikel 4 of krachtens het t egenwoordig artikel 
artikel 4 genoemde examens met goed gevolg gesplitst examen binnen den bepaalden termij n 
t e hebben afgelegd, zich aan een der overige met goed ~Pvolg worden afgelegd, wordt aan 
examens in dezelfde faculteit, of voor deze hem, die brj het eerste gedeelte voldaan heeft, 
faculteit in vereeniging met een andere, onder- hiervan bij het einde van het tweede gedeelte 
werpt, is vrijgesteld van het examen in die een bewijs uitgereikt, t egen overlegging waar
vakken, waarin hij reeds op een der voorafge- van hij tot het tweede gedeelte afzonderlijk 
gane examens, in gelijke of hoogere mate dan weder wordt toegelaten. 
voor het nieuwe examen wordt gevorderd, be- Art. 10. 1. De examens worden mondeling 
wijzen van bekwaamheid heeft gegeven. afgelegd. 

2. Over vrijstelling wegens in een andere 2. In de faculteit der letteren en wijsbegeerte 
faculteit vroeger afgelegde examens beslist en in de vereenigde faculteiten der rechtsge
de faculteit, die het latere examen afneemt, leerdheid en der letteren en wijsbegeerte kun
behoudens het voor de wijsbegeerte bepaalde nen de taalexamens schriftelijk en mondeling 
in artikel 4, rubriek V, § 55. worden afgenomen. 

3. Hij, die examens heeft afgelegd voor de 3. In de faculteiten der geneeskunde en der 
vereenigde faculteiten, wordt tot examens in wis- en natuurkunde en itt de vereenigde facul
de faculteit der rechtsgeleerdheid of in die der t eit.E>n der letteren en wij sbegeerte en der wis
letteren en wijsbegeerte niet toegelaten dan en natuurkunde kunnen de examens voor zoo
indien hij in het bezit is van een getuigschrift, veel noodig practisch geschieden, of kan over
waaruit blijkt, dat hij be kwaam is tot de legging verlangd wor·den van bewijzen van 
st, die aan een universiteit in de rechts- pra.ctisch werken buiten de unive sit eit . 
geleerdheid of in de letteren en wijsbegeerte. 4. De faculteit is, cm de vereenigde facul
Overigens geldt de regel van lid 1 voor de t eiten zijn, bevoegd voor doctorale examens 
examens, die hij nader a fl 0 gt in een der facul- den regel te stellen, dat de ca.ndidaat een of 
teiten, welke de vereenigde faculteiten vorm- meer der vakken , waarover hct examen loopt, 
den bij zijn vroegere exa men. schriftelijk behandclc, teneinde mede naar 

Art. 8. 1. Zoowel doctoren in eenige facul- aanleiding van dit opstcl t e worden onder
t eit als zij, die tot de promotie zijn toegelaten, vraagd . 
zijn, behoudens het bepa-alde bij artikel 7, Art. 11. De duur der examens wordt, onder 
lid 3, bevoegd andere doctorale examens af goedkeuring van Onzen Minister van Ondcrwijs, 
te leggen in dezelfde faculteit. Van den goeden Kunsten en Wetenschappen, bepaald door de 
uitslag van zoodanig nader examen blijkt door faculteit of door de vereenigde facu lteiten. Van 
aanteekening van de met goecl gevolg geexa- deze goedkeuring wordt kennis gegeven aan 
mineerde nieuwe vakken op het getuigschrift de zusterfacultciten of aan de vereenigdc facul-
van hC't vroegere cloctoraal exa men . teiten elders. 

2. Hij, die ingevolge artikel 4, rubriek IV, Art. 12. 1. Alie mondelinge examens wor-

l 34, rubriek IV, § 40, lid 3, of rubriek VII, den in het openbaa.r gehoudcn, behalve die 
80, in bepaalde onderdeelen van vakken of in de faculteit der geneeskunde, wanneer de 

ijzonderlijk in bepaalde vakken is 1$eexami- faculteit om redenen van welvoeglijkheid anders 
neerd geworden, is bevoegd later a!snog in beslist. 
andere tot hetzelfde examen behoorende onder- 2. Zij worden afgenomen in het Neder-
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landsch of, bij gebleken noodzakelijkheid ter overeenste= ende met de notulen of het 
beoordeeling van de faculteit of van de v~ree- album der faculteit of der vercenigde facul-
nigde faculteiten, in een andere taal. teiten. 

Art. 13_. 1. Tot het afleggen van examens 2. Op de keerzijde van het getuigscluift 
wordt bu1ten de vacantien t e alien tijde gele- van met goed gevolg afgelegd doctoraal exa
genheid gegeven. men worden in het Nederlandsth en in het 

2. Onze Minister van Onderwijs, Kunsten Latijn de tot het examen zelf behoorende 
en W et~nscha ppen is bevocgd in bijzondere vakken vermeld, waarin geexamineerd is; in 
omstand1gheden op voorstel van de faculteit het geval van artikel 4, rubriek IV, § 36, of 
te vergunncn, da t een examen ook gedurende rubriek VII, § 80, kunnen ook onderdeelen 
de vacantie worde afgelegd. van vakken worden vermold. Op de keerzijde 

Art. 14. 1. Dag en uur van het examen wordt mede aangeteekend, voor wclke vakken 
worden bepaald door den voorzitter der facul- onderwijsbevoegdheid wordt toegekend. Op 
teit of der vereenigde faculteiten. het getuigschrift van met goed gevolg afge-

2. Zij worden bekendgemaakt door aan- legd apothekersexamen kunnen in het geval 
plakking op de daarvoor cloor den senaat aan van artikPI 4, rubriek IV, § 40, lid 3, ook de 
te wijzen plaats. bijzonderlijk geexamineerde vakken worden 

3. ¥,ondeling kan niet ?leer dan een persoon vermeld. 
te geluk worden geexammeerd. 3. Niet tot het examen zelf behoorende 

Art. 15. Om tot het examen te worden toe- vakken, waarin in overeenstemming met arti
gelaten, wordt overlpgging aan de faculteit of kel 4 op verzoek van den candidaat is ~eexa
aan de vereenigde faculteiten gevordcrd van mineerd, worden slechts dan vcrmeld, mdien 
het bewijs, dat de daarvoor gevorderde som de uitslag van het examen in dat toegevoegde 
is beta.a Id. vak gunstig geweest is. 

Art. 16. 1. Behalve voor wat de in artikel 4. De in artikel 8 o-cnoemde vermelding 
4, rubriek III, §" 18, en in rubriek IV, § 39 van later geexamineera'e vakken geschiedt 
genoemde arts- en apothekers-examens be- op de keerzijde van het getuigschrift op den 
treft, vergadert de faculteit tot het houden van voet van lid 2 en lid 3. 
mondelinge examens met ten minste drie Iedcn ; 5. H eeft de geexamineerde zich door meer 
ook de vereenigde faculteiten vergadcren te dan gewone bekwaamheid onderscheiden, dan 
<lion einde met ten minste drie leden, mits wordt dit in het getuigschrift aangeduid met 
b_<:ide faculteiten in dit geval vertegenwoordigd de woorden : cum 1.aude. Sta ken de stemmen 
Z!Jn. over deze bijvoeging, dan bliJft zij achterwege. 

2. De facu lteit is, en de vereenigde faculteiten Art. 18. Het getuigschrift van met gold 
zijn, bevoegd zich voor het afnemen van exa- gevolg afgelegd doctoraal exa men in de facul
mens te versterken met tot de universiteit be- teit der rechtsgeleerdheid geeft aan hem, die 
hoorende hoogleeraren buiten de faculteit of bij een zijner met goed gevolg afgelegde examens 
de twee faculteiten of met tot de universiteit is geexamineerd in het handclsrecht, in de 
behoorend lectoren. Van deze bevoegdheid staatsinrichting van Nederland of in de staat
moet gebruik worden gemaakt, indien in huishoudkunde, de .bevoegdhcid tot het geven 
eenig examen vakken zijn begrepen, die aan van onderwijs in het betrokken vak. 
d_e universiteit uitsluitend vertegenwoordigd Art. 19. H et getuigschrift van met goed 
z1jn door hoogleeraren buiten de faculteit gevolg afgelegd doctoraal examen in de facul
of de twee faculteiten of door lectoren. teit der geneeskunde geeft, op den voet va n 

3. Ook kan de faculteit of kunnen de ver- nadere wettelijke regeline;en, de bevoegdheid 
eenigde facu lteiten voor het afnemen van tot het geven van onderwiJs in de ontleedkunde, 
examens op haar verzoek versterkt worden de physiologie en, indien het betrokken vak 
met hoogleeraren of lectoren van een andere in het doctoraal examen is begrepen geweest, 
un iversiteit of van een hoogeschool, daartoe de gezondheidsleer. 
aan te wijzen door Onzen Minister van Onder- Art. 20. I. Het getuigschrift van met goed 
wijs, Kunsten en Wetenschappen. Deze hoog- gevolg afgelegd doctoraal examen in de facu l
leeraren of lectoren genieten nit 's Rijks kas teit der wis- en natuurkunde geeft de bevoegd
vergoeding voor reis- en verblijfkosten. heid tot het geven van onderwijs in de vakken, 

4. De in lid 2 en lid 3 genoemde hooglee- ingevolge artikel 17 daarop vermcld, en wel 
raren en lectoren worden gerekend als facul- op den navolgenden voet. 
teitsleden, doch het voorzittend lid moet be- 2. De bevoegdheid wordt in het algemeen 
hooren tot de examineerende faculteit of fa. toegekend : a. voor het hoofdvak, b. voor de 
culteiten. bijvakken, voor zoover deze behooren t ot de 

5. Omtrent den uitslag van een afgelegd vakken der faculteit. 
examen wordt bij mcerderheid van stemmen 3. Echter is Onze Minist er van Onderwijs, 
der stemhebbende aanwezigen beslist. Staken Kunsten en Wetenschappen bevorgd om, op 
de stemmen, dan wordt de geexamincerde I voorstel van een faculteit der wis- on na.tuur
beschouwd te zijn afgPwezen. I kunde, de zusterfaculteiten gehoord, t e be-

6 De afwijzing geschiedt voor ten hoogste I pa len, dat aan bepaalde groe~eringen van 
een jaar en geldt ook voor de overige univer- I hoofd- en bijva kken een ru imere of een minder 
siteiten. Van zoodanige afwijzin J$ en den tijd, 

1 
ruime onderwijsbevoegdheid zal worden verbon

waarvoor zij is gcschied, wordt bmnen vier en den dan volgen zou nit den regel van lid 2. Zoo
twintig uur door het voorzittend lid kennis danig besluit kan te alien tijdc, op voorstel 
gegcven aan de zusterfaculteiten. . van een faculteit, de zust"rfaculteiten gr hoord , 

Art. 17. 1. Ten bPwijze, dat bet examen door Onzen Minister worden ingetrokken. 
met goed gevolg is afgelegd, wordt een in het Art. 21. 1. H et getu igschr iit van met goed 
Latijn gesteld getuigschrift verstrekt, zakelijk gevolg afgelegd doctoraal examen in de facul-



1921 15 JU N I. 554 

teit der letteren en wijsbegeerte gee~ de be
voegdheid tot het geven van onderwijs in de 
va kken , ingevolge artikel 17 daarop vermeld , 
en we! op den navolgenden voet. 

2. De bevoegdb eid wordt in het a lgemeen 
toegekend: a. voor het hoofdvak; b. voor de 
bijvakken, voor zoover deze b•·hooren t ot de 
vakken der faculteit; c. voor a ·, vakken van 
het candidaatsexamen, voor zo, ,ver deze be
hooren tot de vakken der faculLeit . 

3. Echter wordt de onderwij sbevoegdheid 
voor Lat ij n en Grieksch slcchts gezamenlij k 
verlecnd. Zij wordt verkregen : a. door een 
doctoraal examen met een dezer t a len als 
hoofdvak en de andere als een der bij vo kken ; 
b. door een candidaatsexamen in de klassieke 
taal en letterkunde, gevolgd hetzij door een 
doctoraal examen als bedoeld in a rtikel 4, 
rubriek V, § 47 onder a, het zij door een antler 
doctoraal examen met een der klassieke ta len 
als bij vak. 

4. Voorts wordt de onderwijsbevoegrlheid 
voor een levende vreemde t 0,al, indien die taal 
als bijvak voor een doctoraal examenisgekozen, 
alleen dan verleend, wanneer de candidaat 
voldoende bewij zen levert van kennis der heden
daagsche taal en vaardigheid in haar schrifte
lijk en mondeling gebruik, t er beoordeeling 
van de faculteit . 

5. Indien het doctoraal examen in de wij s
bcgeerte is afgelegd na een candidaatsexamen 
in een andere faculteit dan die der letteren en 
wijsbageerte, wordt de onderwijsbevoegdheid 
slechts aan die bijvakken toegekend, welke 
behooren tot de studievakken van de facul
teit , waarin het candidaatsexamen is afgelegd, 
behoudens het bepaalde in lid 6. 

6. H et getuigschrift van met goed gevolg 
afgclegd doctoraal examen in de facu lteit der 
letteren en wijsbegeerte geeft aan hem, die b\i 
een zijner met goed gevolg ·afgelegde examens 
is gremmineerd in de staatsinrichting van 
Nedcrland of in de staathuishoudkunde, de 
bevoegdheid tot het geven van onderwijs in 
het bat rokken vak. 

Art. 22. 1. Het getuigschri~ van met goed 
gevolg afgelcgd doctoraal examen voor de 
verecnigde faculteiten der wis- en natuurkunde 
en der letteren en wijsbegeerte geeft, indien 
het de studie der natuurlrnndige aardrij kskunde 
betreft , de bevoegdheid tot het geven van 
onderwijs in de a.ardrijkskunde en , indien het 
de studie der sociale a.ardrijkskunde betreft, de 
bevoegdheid tot het geven van onderwij s in 
de aardrij kskunde on in de geschiedenis . 

2. Tevens wordt aan zoodanig getuigschrift 
onderwijsbevoegdheid ontleend voor de geko
zen vakken van dit examen, voor zoover deze 
behooren : in het eerste geval tot de vakken 
cler wis- en natuurkundige facu lt eit , in het 
tweede geval tot d ie der litterarische faculteit . 

Art. 23. 1. H et doctoraal examen in een 
der vijf faculteiten of in de vereenigde facu l
teiten behoeft niet aan dezelfdc universitcit 
t e worden afgelegd, als aan welke het candi
daat sexamen is gedaan. 

2. H Et candida.atsexamen in de godgeleerd 
heid behoeft niet aan dezelfde universiteit te 
worden afgelcgd, a!s aan wclke hct propae
deutisch examen is gedaan. 

3. H et artsexamen of het apothekersexa
men behoeft niet aan dezelfde universiteit te 

worden afgelegd, als aan welke het doctoraa l 
exam~n is gedaan. 

4. Het tweede gedeelte van een door art ikel 
4 of krachtens ar t ikel 9 gesplitst exam~n moet 
aan dezelfde universiteit worden afgelegd als 
het eerste gedeelte, bchalve wa t betreft het 
a rtsexamen en het apothekersexamen. 

Art. ·24. De :eromotie is, ter keuze van den 
doctorandus, pnvaat of publiek; de privat e 
geschiedt door en t en overst0,an van de in 
artikel 30 omschreven commissie uit den sen0,at, 
de pu blieke door en t en overstaan van den 
senaat. 

Art. 25. Om tot de promotie t e worden 
toegelaten wordt vereischt : 

1 °. het bewijs, da t met goed gevolg is afge
legd een doctoraal examen hetzij in de faculteit, 
waarin het doctoraat wordt begeerd, hetzij 
voor die faculteit in vereeniging met een andere; 

2°. het schriJven v0,n een proefschrifi met 
zes, niet op het onderwerp van het proefschrift 
betrekking hebbcnde, stellingen ; de candidaat 
in evenwel bevoegd andere, al dan niet met 
dat onderwerp verband houdende, stellingen 
daaraan toe te voegen. 

Art. 26. 1. Het proefschrift en de zes ver
plichte stellingen hebben betrekking tot de 
vakken der faculteit, waarin het doctoraat 
wordt begeerd. 

2. Het proefschrift bcstaat hetzij in een 
verhandeling over een onderwerp , hetzij in 
u itgewerkte opmerkingen over enkele onder
werpen. 

3. De taal, waarin het proefschrift en de 
stell ingen worden geschreven, is het Neder
landsch of, wanneer de wenschclij kheid daar
van, ter beoordeeling van de faculteit, mocht 
blij ken , een and ere taa l. 

Art. 27. 1. H em, die tot de priva te promotie 
verlangt te worden toegelaten, wordt door de 
facu lteit een van de hoogleeraren der faculteit 
aa11gewezen als promotor. 

2 H em, die tot de publieke promot ie ver
langt te worden toegelat en, wordt een van de 
hoogleeraren der universit eit a ls promotor ·aan
gewezen door den senaat , de faculteit gehoord. 

3. Het p roefschrift en de st ellingen worden 
a.an de goedkeuring van den promotor onder
worpen . Hij ziet mede toe, dat daarin niet s 
voorkomt, strijdig met de openbare orde of 
de goede zeden . 

4. Meent de promotor zij n goedkeuring te 
moeten onthouden,dankan de faculteitof,indien 
de candidaat een publieke promotie verlangt, 
de senaat, de goedkeuring verleenen . De 
faculteit of de senaat neemt daartoe van het 
proefschrift en de stellingen kennis en hoort 
den candidaat. 

Art. 28. 1. Zijn het proefschrift en de stel
lingen goedgekeurd, dan worden zij gedrukt 
en rondgcdeeld en op den dag en het uur, door 
den rector -magnificus te bepalen, verdedigd 
op de wij ze, vermeld bij artikel 30. 

2. De facu lteit of, bij publieke promoties, 
de senaat, is bevoegd vnj stelling te geven van 
de verplichting tot hot doen drukken van het 
proefschrift in zij n geheel of voor een gedeelte ; 
m dit geval wordt het proefschrift of het niet 
gedrukte gedeelte daarvan vermenigvuldigd 
op andere, door faculteit of senaat aan te geven, 
wijze. 

3. Dag en uur der promot ie worden bekend 
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gemaakt door aanplakking op de daarvoor van den senaat, op de door hem t e regelen wijze. 
door den senaa t aan to wijzen plaats. I Art. 35. H et ambtskostuum der hoogleeraren 

Art. 29. D~ promotie Vl'.ordt in het openbaar bij de promotie, evenals bij andere plechtige 
gehouden. ZJJ behoeft met plaats t e hebben gelegenheden, is de toga van zwart !aken en 
aan dezelfde universiteit, a ls aan welke de de muts van zwart fluweel. 
examens zijn a fgelegd. Art. 36. Dit besluit kan worden aangehaald 

Art. 30. 1. De P.rivat e promritie geschiedt onder den titel van ,,academisch statuut". 
na verdediging van het proefschrift en de stel-
lingen tegen de badenkingen van de hooglee- OVERGANGSBEPALINGEN. 
raren der faculteit als commissie uit d 0 n senaat . Art. 37. 1. De gelegenhoid om het pro-
HeeH de prom otie plaats na een doctoraal exa - paedeutisch examen in de godgeleerdbeid of 
m~n in de varaenigde faculteiten, dan hebben dat in de geneeskunde, voor het eerst of biJ 
de led9n van db d 'r twee facult , iten, welke h rrha ling, af te leggen op den ouden voet, 
niet a ls commissi fungeert, h et reoht om be- blijft gcopend tot de zomervaoantie van 1923. 
denking~n in t e brengen, alsm~de raadg ' vende 2. Hij, die v66r het in werking treden van 
stem. De rector-magnificus of een hem ver- <lit besluit met good gevolg het oude propae
vangend assessor bekleedt het voorzitterschap deutisch examen in de godgeleerdheid of dat 
en heeft stemrech t ; de secretaris van den se- in de geneeskunde heeft afgefogd, kan t er keuze 
naat of cen hem vervangend assessor voert I hetzij (<loch slechts tot de zomervacantie van 
de pen en beeft stemrecht . 

1

1924) bet oude candidaatsexamen doen of 
2. De pubEeke promotie geschiedt na ver- herha len, het zij het nieuwe candidaatsexamen 

dediging van het proefschrift en de stellingen doen. Op <lit candidaatsexamen intusschen 
tegen de b 0 denkingen van allen, die t ot bet I kan slecht s een der nieuwe doctorale examens 
inbrengen daarvan vergunning verkrijgen van volgen. 
den rPct or-magnificus. Art. 38. 1. De gelegenheid om het candi-

3. Da promotic, zoowel de privat e als de daa tsexamen in een der 'vijf faculteiten, voor 
publioke, duurt een uur. het eerst of bij berhaling, af t e leggen op den 

4. Staken de st emmen over de toekenning ouden voet, bliJft geopend tot de zomervacantie 
van den doctoralen graad, dan wordt die niet van 1923. 
toegekend. 2. Onvrrminderd het bij artikel L der wet 

5. De afwijzing geschiedt voor t en hoogste van 1 Maart 1920, Staatsblad n°. 105, voor 
een jaar en geldt ook voor de overige univer- • de staatswet enschap bepaalde, kan hij, die 
sit eit cn ; evl'nzoo geldt voor de openbare uni- v66r het in werking t rcden van <lit besluit 
versit eitcn de afwijzing bij de promotie aan met goed gevolg cen der oudc candidnatsexa
een bijzondere universit eit, voor zoover be- mens heeft afgelPgd, t er keuze hetzij (<loch 
treft de graden, verm:ild in een aanwijzing als slechts tot de zomervacantie van 1924) het 
bedoeld in ar t ikel 184 der hooger-onderwijswet. daarbij behoorende oude doctoraal examen 
Van zoodanige afwij zing en den t ijd , waarvoor doen of herhalen, hetzij een der daarop aan
zij is ges9hied , wordt binnen vier en twintig sluitende nieuwe doctorale examcns doen. 
uur door bet voorzit t end lid kcnn is gegeven 3. Onverminderd het bij de artikelen XLIX 
aan de senat en der overige universitPiten. en LI der wet van 1 Maart 1920, Staatsblad n°. 

Art. 31. D t aal, waarin de verdediging van 105, bep.-ialde, wordt aan geen der oude oandi
het proefschrift en de stellingen, alsmede de daatsexamens, afgclegd na de inwerkingtreding 
t ockenning van den doctoralen graa d geschie- van <lit besluit, onderwijsbevoegdheid ont
den, is bet Nederlandsch of, wanneer de wen- leend; aan de oude doctora le examens, afge
scbclijkheid dnarvan, t er beoordeeling van de legd na <lien datum, wordt geen ruimere 
facult<'it mocht blijken , cen andere taal. ondPrwijsbevoegdhcid ontleend dan die, welke 

Art. 32. 1. Hij, aan wien de doctora te graad verbondcn zou zijn aan het overeenkomstige 
is t oegekend , ontvangt t en bewij ze daarvan nieuwe doctoraal examen . 
een in het Latijn gesteld diploma, waarvan hct 4. In geval van twijfel, op welk nieuw doc
model wordt vastgest Id door Onz~n Minister toraal examen een oud candidaatsexamen aan
van Onderwijs, Kunsten en W etenschappen. sluit, alsmcde in geval van twijfel, of een be
Bij priva te p romoties wordt dit diploma ge- paa ld oud doctoraal examen met een of meer 
t eekend door den h0ogleeraar, die voorzit, en der nieuwe doctorale examens overeenkomstig 
den hoorgleeraar, die d ~ p, n voert; bij publi ke is, beslist de faculteit. Zij geeft van zulk een 
promoties door den rector-magnificu s en den besluit, hetwelk niet kan worden toegepast 
secretaris van den senaat . dan na verloop van zes maanden, kennis aan 

2. Indien bij de promot ie bewijzen van meer de zusterfaculteiten. Binnen twee maanden 
dan gewone bekwaamheid zijn gegeven, wordt na ontvangst van dit bericht of na het besluit 
in het diploma vcrml'ld, dat de doctorale graad zelf (de vacantien niet medegerekend) is elke 
cum laude is t oegekend. Staken de stemmen der zusterfaculteiten gerechtigd t egen het be
over dezp bijvoeging, dan blijft zij achterw<>ge. sluit in ~roep t e komen biJ Onzen Ministe_r van 

Art. 33. 1. Tot de promotie wordt buiten Onderw1Js, Kunsten en W etenschappen. Brnnen 
de vacan t ien t e a llen t ijde gelegenheid gPgeven . twee maanden na het instellen van het beroep 

2. Onze Minister van Onderwijs, Kunst en kan bet bcsluit aan Ons t er vernietiging worden 
en W et~nschappen is b2vocgd in biJzondere voorgedragen . 
omstan :ligheden op voorstel van de faculteit Art. 39. 1. Rij, die, hctzij v66r of na het 
of van den senaa t t e vergunnen , dat de promotie in werking t reden van dit beslui~, met goed 
ook gedurende de vacantie geschiede. gevolg hct oudc doctoraal examen m de recht~: 

Art. 34. 1. De n1t ikelen 24 t ot en met 33 wetenschap heeH afgelegd, kan t cr _keuze hetz1J 
gelden niet voor de promotie honoris causa. (doch slecht s tot de zomervacant1e 1924) h et 

2. Deze geschiedt door en ten overstaan faculteitsexamen voor den Indischen rechter-
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lijken dienst dan wel het Indologisch examen I gesteld van het onderzoek in zoodanige bij
afleggen, hetzij het nieuwe doctoraal examen vakken, alsmede in zooclanige onderdeelen 
in hct Nederlandsch-Indisch recht. van het hoofdvak, waarin de faculteit oor -

2. Hij, die, hetzij v66r of na het in werking deelt, dat hij reeds op het vroegere 
treden van dit besluit, met goed gevolg een examen voldoende bewijzen van bekwaamheid 
der oude doctorate examens in de staatsweten- heeft gegeven . 
schap heeft afgelegd, kan ter keuze hetz~j (doch Art. 43. Voor hem, die hetzij v66r of na 
slechts tot de zomervacantie 1924) het Indo- het in werking treden van dit besluit met goed 
logisch examen a fleggen, hetzij het nieuwe gevolg een der oudo doctorate examens heeft 
taalkundige doctors.al examen der lndologische afgelegd in een der vijf faculteiten, geldt de 
studie. bevoegdh eid om daarnevens nieuwe doctor::ile 

Art. 40. 1. Tot het in artikel 4, rubriek III, examens te doen op den voet van artikel 8. 
§§ 18-21, genoemde artsexamen wordt be- Art. 44. Hij, die hetzij v66r of na het in 
halve de in § 17 alclaar genoemdc, mede toege- werking treden van dit besluit met goed 
laten hij, die v66r 1 J anuari 1924 met goed gevolg een der oude doctorate examens heeft 
gevolg het theoretisch geneeskund.ig examen afgelegd in een der vijf faculteiten, kan promo
heeft afgelegd, bedoeld in artikel 6 der wet van veeren op den voet van <lit besluit, mits h.ij 
25 December 1878, Staatsblad n°. ~22. in de faculteit, waarin hct doctoraat wo1·dt 

2. Tot het in artikel 4, rubri k IV, §§ 39- begeerd, niet reeds gcpromoveerd is. 
41 genoemde apothekersexamen worp.t, behalve Art. 45. Hij, die hetzij v66r of na het in 
de in § 38 a ldaar genoemde, mede I toegelaten werking tredcn van dit besluit met goed gcvolg 
hiJ, die v66r 1 J anuari 1924 m~t goed gevolg bet oude doctoraal examen in de rechtswetcn
het theoretisch a_pothekersexamen heeft afge- sohap of in het hedendaagscho Romeinsch
legd, b:·docld biJ artikel 13 der wet van 25 H ollandsch recbt heeft afgelegd, kan niet mcer 
December 1878, Staatsblad n°. 222. op stellingen promoveercn, <loch ontlcent, zoo 
· Art. 41. 1. Rij, die v66r 1 J anuari 1924 het een doctoraal examen in de reohtswcten
mct goed gevolg hetzij het groota;mbt,enaars- schap was, aan zijn examen de hoedanigheid 
e:mmen voor den Indischen dienst, het zij bet van meester in de rechten; heeft hij dat examen 
e!-lldexi1men voor den Indischen administra- geclaan v66r bet in werking t reden va,n <lit 
t1even dienst heeft afgelegd, en na zijn examen besluit, dan erlangt hij die hoedan.igheid op 
m Nederlandsch-Indiii actief heeft gediend, den dag van inwerkingtreding van dit bcsluit. 
wordt toegelaten tot het doctoraal examen Art. 46. Dit besluit treedt in werking op 
der Indologisrhe studie. 19 September 1921. 

2. De in artikel 4, rubriek VI, § 66 en § 68, Onze Minister van . Onderwijs, Kunsten en 
gestelde eisch van ecn aan bet exn,men voor- W etenscha ppen is belast met de uitvoering 
afgegane eenjarige p ractische oefening, wordt van <lit besluit, hetwelk in bet Staatsblad zal 
voor hem ve1-vangen door den eisch van een worden geplaatst, en waarvan afschrift zal 
zoodanige oefening gedurende zes maanden . worden gezonden aan den Raad van State. 

3. Wenscht hij bet candidaatsexamen in R et Loo, den 15den Juli 1921. 
het Nederlandsoh-Indisch recht af t e leggen, WILHELMINA. 
dan is hij vrijgesteld van het examen in de De Minister van Onderwijs, Kunsten 
va kken, genoemd in artikel 4, rubriek VI, en Wetcnschappen, J . TH. DE VISSER. 
§ 57, onder 3 en 4. ( Uitgeg. 17 Juni 1921. ) 

Art. 42. 1. Hij, die bij bet in werking tre-
den van dit besluit in het bezit is van een 
akte van bekwaamheid A voor schoolonderwijs, 16 
in de Fransche, H oogduitsohe of Engelsche 
taal, naar aanleiding van artikel 4 der wet 
van 25 April 1879, Staatsblad n°. 87, wc,rdt 
(<loch slechts tot de zomervacantie van 1924) 
toegelaten tot het afkggen van het candidaats
examen in de Romaansohe of Germaansche 

Juni. 1921. BESLUIT, houdende nadere wij
zigir.g van bet Koninklijk besluit van 
2 Juli 18\!4 (Sfaafsblad n°. 8 ), waarbij 

taal en letterkunde na ten genooge van de 
faculteit bewijs t e hebben gelevcrd van vol
doende kennis van het Latijn, en is bij dat exa
men vrijgesteld van het onderzoek in die onder
doel:_n, waarin hiJ reeds op bet vroegere examen 
bew1Jzen van bokwaamheid heeft gegeven. 

2. Hij, die biJ bet in werking treden van dit 
besluit in het bezit is van een a ktevan bekwaam
heid B voor schoolonderwijs in de F ransche, 
Hoogduitsche of E ngelscbe taal- en letterkunde, 
naar aanli-iding van artikel 4 der wet van 
25 April 1879, Staatsblad n°. 87, of van een a kte 
van bekwaamheid voor schoolonderwijs in een 
andere levende taal, a ls bedoeld in artikel 77, 
lid 3, der wet van 2 Mei 1863, Staatsblad no. 50, 
wordt (<loch slechts tot de zomerv:1oantie van 
1924) toegelaten tot het a fleggen van een doc
toraal examen in de faculteit der lettcren en 
wijsbegeerte in de taal- en letterkunde, op 
zijn akte vermeld, en is bij dat examen vrij-

aan de Vereeniging tot Cbristelijke ver
zorging van krank,dnnigen in Nederland, 
gevestigd te Utr,cltt, vergunning is ver
leend te Zuidlaren een gesticht voor 
kr,rnk?.innigPn op te richten. S. 801. 

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

Binnenlandscbe Zaken van 9Juni l\J:.ll, n°. 4666, 
AfdeAling Ar111wezen ; 

He let op de wet vau 27 April 1884 (Staats
blad n°. 96) laatstPlijk, gewijzigd bij de wet 
van 27 November l " l!l (Staalsb/ad n°. 784); 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
met intrPkking v,m Onze besluiten van 

7 April 191 3 lSfaalsblad n° 1.!5) en van 
5 Augustus l\!18 (St«atsblad n°. 50H). te bepa
len, dst aan bPt eer~te lid van art. :.l van bet 
Koninklijk besluit vun ;! Juli 1894 (Staafsblad 
n°. 89). gelijk dat lid wordt gelezen ingevolge 
Ons bAs!uit vun 18 November l\ i0:3(8/aafsblad 
n°. 278), aan bet slot, de volgende zinsnede 
wordt toegevoegd : 

.,Bovend ien mogen in het gesticht geduren
de bet tijdvak, eindigende 1 Juli HJ31, nog 



557 16 JUNI. 1921 

38 mannen en 59 vrouwen verpleegd wordon". 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 

is belast met de uitvoering van dit besluit, 
dat in het Staatsblad zal worden geplaatst. 

Amsterdam, den 16den J uni 19:ll. 
WILHEL111N A. 

De Minister van Binnenlarid.•rhe Zaken• 
CH. RUYS DE Bll:ERENBROUCK. 

(Uitgeg. 4 Jt.li 1921.) 

16 Juni 1921. BESLUIT tot vernietiging 
van het besluit van den Raarl. der ge• 
meente Heerewaarden van 28 December 
19:.!0, strekkende tot het verleenen van 
eervol ontslag aan den ambtenaar ter se
cretarie aldattr, met ingang van 1 Janu
ari l\i2L. S. 802. 

WIJ WlLHb:Li\HNA, ENZ. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Binnenlandsche Zaken van 9 Mei l!:J21, n°. 
5189, afdeeling Hinnenhmdsch Bestuur, tot 
vernietiging van het besluit van den Raad 
der gemeente Beerewaarden, van 28 December 
19:.:!0, strekkende tot het verleenen van eervol 
ontslag uan den ambtenaar ter secretarie aldaar, 
met ingang van l Januari 19:21 ; 

Gezien Ons besluit van 20 Januari 1921 
(Staalsbl,id n•. 36), waarbij voormeld raads
besluit is geschorst tot 1 Augustus l\J:21 ; 

Uverwegende, dat ingevolge de bepalingen 
der Gemeentewet de benoeming en het ont
slag van de ambtenaren en bodienden bij de 
plaatselijke secretarie niet behoort tot de be
voegdheid van deu Gerneenteraad ; 

lJat mitsdien genoemd raadsbesluit der 
gemeente Heerewaarden in strijd. is met de 
wet; 

Gelet op artikel 153 dar Gemeentewet ; 
Den Raad van State gehoord (advies van 

31 Mei HJ:21, n•. 20); 
Gelet op het nader rapport van Onzen 

voornoemden Minister van 9 Juni ]!):.!1, 
n• . 71:23, afdeeling Binnenlandsch Bt'stuur; 

H.ebben goedgevonden en verstaan : 
Genoemd besluit van den Raad der gemeente 

Heerewaarden te vernietigen wegens strijd met 
de wet. 

Onze Minister van Binnenlandache Zaken 
is belast met de uitvoering van dit besluit, 
hetwelk in het S/ar,/sblad zal worden geplaatst 
en waarvan afschrift zal worden gezonden 
aan den Raad van State. 

Amsterdam, den 16den J uni 1921. 
WILHELMIMA 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
CH, RUYS D.E BEER"-NBROUCK. 

(Uitgeg. 13 Ju/; 1921.) 

16 J uni 19 <1. BESLUJT, houdende vrijdom 
van invoerrecht voor sigarettenpapier dat 
hier te lande gebezigd wordt voor de ver
vaardiging van sigaretten in sigaretten
fabrieken. S. 803. 

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

Filllln!\ien, van :27 Mei 1921, n°. l\/7, Accijnzen; 
Gezien artikel 2 der wet van 6 Mei 19:21 

(Staatsblad n°. 713) en Ons besluit van 19 Mei 

1921 (Staatsblad n•, 728), houdende vaststellinl!' 
van den dag waarop bedoelde wet in werking 
treedt ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
7 Jun 1 :21 no. 29) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen 
voornoemden Minister van 13 J uni HJ21, 
n°. 16H, Accijnzen ; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 
Art. 1. De sigarettenfabrikant, die vrijdom 

van invoerrecht verlangt voor sigarettenpapier, 
dat hier te lande zal worden gebezigd voor 
de vervaardiging van sigaretten in sigaretten
fabrieken, richt zich daartoe tot Onzen Minis
ter van Financien met opgaaf van de gemeente 
waar de fabriek is gelegen, de straat en het 
nurnmer, alsmede de kadastrale omschrijving 
van het pand waarin zij is gevestigd en de 

' soort van sigarettenpapier, die in de fabricage 
zal worden gebezigd, te weten; sigarettenpapier 
in den vorm van hulzen, in blaadjes, in vellen, 
op rollen of anderszins . 

De vrijdom kan door Onzen voornoemden 
Minister worden verleend onder de volgende 
voorwaarden en bepalingen. 

2. Bij den invoer van goederen, waarvoor 
de vrijctom wordt .verlangd, wordt de bestem
ming opgegeven in de aangifte, voorgeschi-even 
bij artikel lzO der algemeene wet van 26 
Augustus 18U (Staatsblad n•. 38). 

Op die aangifte wordt, nad.at voor het 
invoerrecht zekerheid is gesteld, een volgbrief 
afgegeven, waarin de bestemming wordt ver
meld. 

Het vervoer der goederen naar de fabriek 
geschiedt onder ambtelijke verzegeling. 

3. De iuslag in de fabriek heeft plaats 
onder toezicbt van ambtenaren der invoer
rechten en accijnzen. 

Dadelijk na dien inslag boekt de fabrikant 
het ingeslagen pa pier, ovureenkomstig de 
door den inspecteur der accijnzen te geven 
vvorschriften, in eendaarvoor bestemd register. 

De ambtenaren stellen op jen volgbrief eene 
verk laring nopens de ingeslagen hoeveelheid 
en de boeking in het hiervoren bedoelde 
register. 

4. De fabrikant is verplicht telkens wanneer 
de inspectenr der invoerrechten en accijuzen 
dit verlangt, te diens genoegen aan te tounen, 
•:!at de ingeslagen hoeveelheden inderdaad 
verbruikt zijn bij de vervaardiging van siga. 
retten in zijne fabriek of ongebruikt in zijne 
fabriek voorhanden zijn. 

5 . Uitslag van sigarettenpapier als zoodanig 
uit de fabriek is verboden, tenzij met toe
stemmiog door of vanwege Onzen Minister 
van Ji'inancien en onder daarbij te stellen voor
waarden. 

6. Onze Minister van Financien kan bij 
gebleken misbruik of poging da11rtoe, alsmede 
bij het niet nakomen der bepalingen vttstge
steld bij of ingevolge dit besluit, den fabrilt1mt 
voor bepaalder: of onbepaalden tijd de bevoegd· 
heid ontzeggen om sigarettenpapier met vrij 
dom van invoerrecht in te slaan. 

7. Dit besluit treedt in werking op den 
weeden dag na dien der dagteekaning van 

het Staatsblad, waarin het is geplaatst. 
Onze Minister van Financien is belast met 

:le uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
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Staafsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van t,txte. 

Amsterdam, den 16den .Tuni rn:.:!l. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financi/!11, DJC VRn:R. 
(lfit_qe_q . ll0 Juni l \J:.11. 

16 Juni 1921. MISSIVE van den Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, 
aan Gedeputeerde Staten der provincien 
betreffende uitlegging van artikel 195 der 
Lager-onderwijswet 1920. 

Van verschillende zijden is mij uitlegging 
gevraagd van bet bepaalde in artikel 195 der 
Lager-onderwijswet 1920 in verband met het 
bepaalde in artikel 193, eerste en tweede lid. 
De vraag is n.l. gerezen, of er ook gedurende het 
overgangstijdvak, vermeld in artikel 193, eerste 
en tweede lid, aanleiding bestaat voor het 
aanvragen en bet verleenen van de vrijstelling 
volgens het tweede lid van artikel 195. 

Ik heb de eer Uw College het volgende als 
mijne opvatting ten deze te doen kennen, en 
ik verzoek U dit ter kennis van de gemeent e
besturen in Uwe provincie te brengen. 

Artikel 195 der wet bevat den algemeenen 
regel, welke omtrent de invoering van het 
nieuwe vak i (lichamelijke oefening) is vast
gesteld. Artikel 1!)3, eerste en tweede lid, 
geeft eene uitzondering op dien regel. 

Deze uitzondering geldt gedurende vijf jaren 
na het inwerkingtreden der wet, d. i. tot 
1 Januari 1926. 

Bij die uitzonderings be paling is te let ten 
op tweeerlei beperking. Zij geldt alleen voor 
die scholen, waar tenminste de vakken a-le 
vermeld in art. 2 der wet van 1873 worden 
onderwezen ; dus ook vak f. ( de vrije- en orde
oefeningen der gymnastiek). Zij geldt alleen 
voor de bij de invoering der nieuwe wet be
staande scholen; derhalve niet voor die, welke 
tusschen 31 December 1920 en 1 Januari 1926 
zijn of worden opgericht. 

Uit een en antler volgt : 1 °. dat de gemeenten, 
welke voor de onder het eerste of tweede lid 
van artikel 193 vallende openbare scholen aan
spraak wenschen te maken op de vrijstelling 
volgens het tweede lid van artikel 195, deze 
eerst van 1 Januari 1926 af behoeven aan te 
vragen, en 2°. dat de vrijstelling voor scholeu, 
die niet onder artikel 193, eerste of tweede lid, 
vallen - zoo zij wordt begeerd - reeds thans 
gevraagd behoort te worden. 

Tot de scholen, welke niet onder artikel 193, 
eerste of tweede lid, vallen, behooren ook de 
scholen, waar geen ond'erwijs in het oude vak i 
gegeven werd op grond van de vrijsteUing 
volgens het tweede lid van artikel 16 der wet 
van 1878. Immers wordt in de overgangsbe
palingen van artikel 193 alleen gesproken van 
bet tweede, derde en vierde lid van artikel 
2bis der wet van 1878, maar niet. van het tweede 
lid van artikel 16 dier wet. De vrijste1ling 
volgens artikel 16 der wet van 1878 moet dus 
geacht worden met het inwerkingtreden der 
wet van 1920 te zijn vervallen. 

De .Minister van Onderwijs, 
1( unsten en W etenschappen, 

J. TII. DE VISSER. 
(B. S.) 

17 Juni 1921, Bir.su/rr tot nadere wij , 
z1gmg van het Koninklijk Besluit van 
18 Sep tern her l 906 (Stautsblad n°. 244), 
waarbij aan de Veree11iging tot Chris
telijke verzorging van krankzinni
gen in N,dei·fa,. ,t, gevestigd te Utrecht, 
vergunning is verleend op een terrein in 
de gPmeenten Donr,rer fh en Renkmn een 
g-Psticht voor kraukzinnigen op te richten. 
s. 804. 

W1J WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordrncht van Onzen Minister van 

Binnen landsche Zaken van 11 J un i 1921, 
n°. 47ll2, afdeeling Armwezen ; 

Gelet op d e wet van 27 Apri l 1884 ('>taat8· 
blad n°. !-113), laatstelijk gewijr.igd bij de wet 
van 27 November l!Jl!! (Sfautsbl11d n•·. 784); 

HPbhen goedgevonden en verstaan : 
met intrekking van Uus hesluit van 6 Augus

tus 1918 (Staatsblad n°. 608), te bepalen : 

Eenig artikel. 

Aar, het eer~te lid van art. 2 van Ons besluit 
van 18 September 1!!06 (Staat.,blad n°. :./44), 
zooals dat lid wordt gelezt·n ingevolge Ons 
besluit van 26 November l!H0 (S taalablad 
n•. 360) wordt, aan het slot, de volgende 
zinsnede toPgevoeK<l : 

,.BovendieJJ mogen in het gesticht gedurende 
bet tijdvuk, eindigende 1 Jul i 1!!31, nog 26 
mannen en 39 vrouwen verp leegd wordPn". 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is belast met de uitvoering van dit besluit, 
dat in bet S 1aatsblad zal worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den J 7den .Jun i 19:.1 1 
WILHELMINA 

D~ Minis/et· l!an B innentandschP Zaken, 
CH. RUYS DE BKERKNBROUCK. 

( Uitqeg. 4 J uli 1921. ) 

18 Juni 1921. BESLUIT tot het bepalen van 
den datum van inwerkingtreding van de 
Warenwet 1919 (Staatsblad n°. 581) voor 
de keuringsgebieden Dordrecht en Drenthe. 
s. 805. 

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

Arbeid van 16 Juni 1921, n°. 1229 D, afdeeling 
Volksgezondheid ; 

Gelet op artikel 36 der Warenwet 1919 (Staat,y. 
blad n°. 581); 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 
de artikelen van de Warenwet 1919 (Staats 

bl,ad, n°. 581) treden, voor zoover zij niet bij 
eerug vorig besluit in werking zijn gesteld, voor 
de keuringsgebieden Dordrecht en Drenthe in 
werking op 1 Juli 1921. 

Onze Miruster van Arbeid is belast met de 
uitvoering van dit besluit, dat in het Staat8-
blad zal worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den 18den Juni 1921. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, AALBERSE. 
(U·itgeg. 21 Juni 1921.) 

20 Juni 1921. BESLUIT tot aanwijzing van den 
termijn bedoeld bij art. 48 der Vleesch
keuringswet (Staatsblad 1919, n°. 524). 
8. 806. 
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WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van Onzen Miruster van 

Arbeid van 15 Juni 1921, n°. 286 E, afdeeling 
Volksgezondheid ; 

Gelet op artikel 48, eerste en tweede lid, 
der Vleeschkeuringswet, Staatsbl.ad 1919, n°. 524; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 
De termijn, binnen welken de raden van de 

gemeenten w11ar een keuringsdienst nog niet 
bestaat, de noodige verordeningen en instruc
ties en de raden, van de gemeenten , waar een 
keuringsdienst bestaat, de noodige aanvullingen 
en wijzigingrn van verordeningen en instructies 
11an de goedkeuring van Gedeputeerde Staten 
onderwerpen wordt gesteld op drie maanden, 
aanvangende op 1 Augustus 1921. 

Onze Minister van Arbeid is belast met de 
uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsbl.ad 
zal worden geplaatst. 

Het Loo, den 20sten Juni 1921. 

WI LHELMINA. 
De Minister van Arbeid, AALBERSE. 

(Uit,geg. 11 Juli 1921.) 

20 Juni 1921. BESLUIT tot aanwijzing, over
eenkomstig artikel 167 der hooger-onder
wijswet, van de afdeeling gymnasium van 
het Christelijk Lyceum te Zutphen. i::. 807. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

20 Juni 1921. ARREST van d · n Hoogen Raad. 
Bl\ikens i>:ijne geschiedenis bevut art. 94 

der A rheidswet alleen eene regeling der 
aansprakelijkheid voor den arheid, ,vrlke 
de persouen, die voor gezamen lijke reke
ning werkzaam zijn, zelf ver richten, en be
tr.,ft dit artikPI niet het geval, dat twee of 
meer personen die voor gezumenlijkA reke
ning werkzaamhedcn verricht,·n , anderen 
in hun loondienst laten arbe iden 

Bij art. 76 der A rbeidswet wordt eene 
bijzondere, van art. 61 Sr. afwijkende, rege
li ng gPgev<'n. 

(Sr. art. 51, Arbeidswet 1919 artt. 76, 94.) 

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

Raden : Mrs. H. Hesse, H. M. A. Savelberg, 
Jhr. P. L. van Mecuwen en B. Ort. 

10. A. G. v. G. ; 2°. B. S., requiranten van 
cassatie.ieder voorzooveel hem betreft tegen een 
regen hemgewezen vonnis van de Arr.-Rechtbank 
te Dordrecht van 23 Maart 192!, waarbij zij 
in hooger beroep, met vernietiging van een 
vonrus van het Kantongerecht te Gorinchem 
van 31 December 1920, zijn schuldig verklaard 
aan : ,,bet a.ls hoofd of bestuurder van eene 
ondernerning niet zorgen, dat in zijne onder
neming geen arbeid wordt ve.rricht in strijd 
met het bij de Arbeidswet 1919 (S. 624) be
paalde, gepleegd t en opzichte van negen per

Op de voordracht van Onzen Miruster van I sonen", en met toepassing van de artt. 68, 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 74 en 83 der voormelde wet en art. 23 Sr., 
10 Mei 1921, n°. 1226/3, afdeeling Hooger veroordeeld ieder in negen geldboeten van 
Onderw:ijs; f 10 met bepalin<>, dat iedere boete - ken-

Gelet op artikel 157 der hooger-onderwijs- nelijk bij ruet betaiing - vervangen zal worden 
wet · door eene hechtenis van t ien da.gen (gepleit 

D~n Raad van State gehoord (advies van door Mr. E. J. E. G. Vonkenberg, advocaat 
7 Juni 1921, n°. 28); te Gorinchem.) 

Gelet op het nader rap port van Onzen voor
noemden Minister van 16 Juru, n°. 2034, 
afdeeling Hooger Onderwijs ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
de afdeeling gymnasium van het Christelijk 

lyceum te Zutphen, uitgaande van de vereeni
ging tot stichting en instandhouding van een 
Christelijk lyceum voor Zutphen en omstreken, 
gevestigd te Zutphen, te rekenen van 1 Sep
tember 1920, voor een tij dperk van zes jaren 
aan te wijzen als bevoegd, om, met inacht
neming van de des betreffende wettelijke voor
schriften, aan hare leerlingen, die het onderwij s 
tot aan het einde hebben bijgewoond, een 
getuigschrift van bekwaamheid tot uruversi
taire studien af te geven, hetwelk met het 
getuigschrift, in artikel 11 der hooger-onder
wijswet vermeld, wordt gelijkgesteld. 

Onze 111inister van Onderwijs, Kunsten en 
Wotenschappen 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 20sten Juni 1921. 
WILHELMINA. 

De Minister van Onderwijs, K unsten 
en w etenschappen, J. TH. DE VISSER. 

(Uit,geg. 12 J uli 1921.) 

Conclusie van den Advocaat-Generaal Mr. 
Besier. 

Bij het bestreden vonnis is bewezen vcr
klaard, dat de beklaa.gden op 29 October j.1. 
(1920) te ongeveer 5½ uur des namiddags te 
Ameide als hoofden en bestuurders van de in 
perceel Lekdijk 292c a.ldaar gevestigde onder
neming, waarin het bedrijf van mandenmaker 
wcrd uitgeoefend, waarvoor op da.t tijdstip 
door 9 met name genoemde personen arbeid 
werd verricht, bestaande in het wat de nos. 1, 
2, 3, 4, 5 en 6 betreft vervaardigen van nieuwe 
manden, nos. 7, 8 en 9 in da.t van rueuwe hoe
pels in de werkplaats van da.t perceel, zijnde 
een bij hen, beklaagden, in gebruik zijnde 
ruimte, niet gezorgd heeft (lees: hebben), dat 
alstoen aldaar gemelde arbeid door genoemde 
personen niet verricht werd, zulks niettegen
staande de die personen geldende arbeidslijst 
a ls einde van den dagelijkschen werktijd op 
dien dag vermeldde 5 uur des namiddags. 
Te clier zake werden zij ieder veroordeeld in 
9 geldboeten elk van f 10 met bepaling, dat 
iedPre bnete vervangen Z(l,l worden door eene 
hechtenis van l'l dagen . 

Bij pleidooi zijn twee middelen van cassatie 
aangevoerd. Het eP.rste luidt : 

,,Schending, althans verkeerde toepassinu 
der artt. 1, 68, 74 lid 2, 83, 87 en 94 lid 1 en 2 
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der Arbeidswet 1919 (S. 624) 23 en 91 Sr., 
211, 214, 24.7 en 258 Sv." 

Tot toelichting is betoogd, dat de beklaagden 
voor gezamenlijke rekening in <_l_e onclerneming 
werkzaamheclen verrichtten, ZIJ het dan ook 
misschien al!een door als hoofden en bestuur
ders daarvan leiding te geven aan de in hun 
dienst zijnde personen of donr voor de onder
neming te reizen, dus werkzaamheden, die 
bij niet-toepassing van het bepaalde in art. 1 
1e lid onder c der Arbeidswet 1919, als arbeid 
in den zin dier wet zou zijn aan te merken, 
dat 7ij dus krachtens art. 94 als arbeiders 
moeten worden beschouwd, tenzij ingevolge 
de bepaling van het vierde lid van dat artikel, 
dus krachtens aanwijzing aan of door den 
Burgemeester en het cl.istrictshoofd, op hen 
de verplichtingen rustten van het hoofd of 
cl.en bestuurder der onderneming, hoedanige 
aanwijzing hier echter niet heeft plaats gehad. 
Daar nu alleen het hoofd of de bestuurder, 
niet de arbeider, krachtens de artt. 74 en 83 
strafrechtelijk aansprakelijk is voor het ver
richt worden in de onderneming van arbeid 
in strijd met de wet, zouden de beklaagden 
ten onrechte bij het bestreden vonnis met die 
aansprakelijkheid zijn belast. 

flpt komt mij voor, dat hier in art. 94 der 
Arbeidswet 1919 iets wordt gelezen, dat daarin 
niet is bedoeld en daitrin ook niet behoeft ge
lezen te worden. Bedoeld is het a.rtikel vol
gens de M. v. T . in de eerste plaa.ts om te 
zorgen, dat in ondernemingen, waarin personen 
voor gezamenlijke rekening arbeid verrichten, 
een bunner wordt aangewezen, die als hoofd 
of bestuurder voor de naleving der Wet aan 
sprakelijk is en voorts om tegen te gaan, dat 
arbeiders door zich met elkaar of met het 
bedrijfshoofd te associeeren, aan de bepalingen 
der wet onttrokken zouden worden. Het 
artikel beeft dus bet oog op het geval, dat een 
hoofd of bestuurder zou ontb:reken en alle in 
de onderneming medewerkenden gelijken rang 
zouden hebben; daarvan spreekt het, waar 
het aanvangt te stellen, dat ,,twee of meer 
personen voor gezamenlijke rekening werk
zaamheden verrichten." Dit geval deed zich 
hier echter niet, althans niet zonder meer, 
voor. Hier waren niet maar twee of meer 
personen, die voor gezamenlijke rekening 
arbeid verrichtten, doch meer personen, van 
welke twee hunne. werkzaamheclen voor ge
zamenlijke rekening verrichtten en de anderen 
die verrichtten in den dienst van die twee. 
Het artikel mist dus hier toepassing en eene 
aanwijzing van een hoofd of bestuurde,· was 
niet noodig, omdat de twee beklaagden reeds 
zonder aanwijzing samen hoofden of bestuur
ders waren. 

Het middel kan dus niet tot cassatie leiden 
Als tweede Iniddel is aangevoerd : 
,,Schending, althans verkeerde toepassin,u: 

der artt. 23, 51 en 91 Sr., 74 lid 2 en 3, 83, 
87 en 94 Arbeidswet 1919 (S. 624) 211,. 214, 
247 en 256 Sv." 

Tot toelichting hiervan is betoogd, dat de 
beklaagde S. ten tijde der overtreding niet 
thuis zou zijn geweest, dat hij alleen maar voor 
de zaak reisde en dat de overtreding dus buiten 
zijn toedoen zou zijn gepleegd. Krachtens 
art. 51 Sr. zou hij dus niet strafbaar zijn. Do 
feitelijke grondslag van dit betoog is weliswaar 

in het bestreden vonnis niet geheel vastgelegd 
en dientengevolge zou dus het middel nimmer 
kunnen leiden tot ontslag van S. van alle 
rechtsvervolging, <loch dit schijnt ook niet de 
bedoeling van het Iniddel te zijn. Daarbij 
wordt echter opgekomen tegen de onjuiste 
weerlegging, die de Rechtbank heeft gegeven 
aan het vermelde verweer, dat •ook reeds is 
gevoerd, toen de zaak door haar behancleld 
werd. 

De Rechtbank heeft n.J. betoogd, dat op 
de ingevolge art. 74 onder 2 der Arbeidswet 
1919 op het hoofd en den bestuurder rustende 
verplichtin~, alleen een uitzondering wordt 
gemaakt b1j datzelfde artikel onder 3, welke 
uitzondering ten deze zich niet voordoet, nu 
deze beklaagde, ook al mag worden aangeno
men, dat hiJ geen dee! nam aan den bedrijfs
arbeid, geen hoofd of bestuurder was van een 
andere onderneming, noch in dienst was van 
zoodanig hoofd of bestuurder, en dat een be
roep op art. 51 Sr. niet opgaat, daar dit artikel 
wegens de speciale bepaling van art. 74 onder 3 
der Arbeidswet hier toepassing mist. 

Met den tweeden eisch9r ben ik het eens, 
dat in dit betoog een onJuiste uitlegging aan 
art. 74 onder 3 wordt gegeven. Wanneer het 
zegt, dat de in het hier toegepaste lid 2 bedoelde 
verplichting van het hoofd of den bestuurder 
niet geldt ten aanzien van personen, die geen 
dee! nemen aan den bedrijfsarbeid, doch zelf 
hoofd of bestuurder zijn van een andere onder
neming, of in dienst zijn van zoodanig hoofd 
of zoodanigen bestuurder, bedoelt het n iet 
sommige hoofden of bestuurders geheel van de 
verplichting, in lid 2 bedoeld, t.e ontheffen, 
doch alle hoofden of bestuurders te ontbeffen 
van ·cl.ie verplichting, toegepast op arbeiders, 
die in de omschreven omstandigheden ver
keeren. Dit blijkt duidelijk uit rle M. v. T . 
op art. 14 der Arbeidswet 1911, waaraan 
art. 74 der Arbeidswet 1919 is ontleend. 

Niettemin komt de beslissing der Rechtbank 
ook op dit punt mij juist voor. De bijzondere, 
van art. 51 Sr. afwijkende regeling, welke zij 
ten onrechte in het derde lid van art. 74 zocht, 
is te vinden in art. 76 der Wet van 1919. De 
verplichting toch, in art. 74 2• lid op het hoofd 
of den bestuurder gelegd, is te zorgen, dat in 
zijne onderneming geen arbeid wordt verricht 
in strijd met de wet en daaraan wordt krach
tens art. 76 geacht te zijn voldaan, alleen 
wanneer het hoofd of de bestuurder aantoont, 
dat door hem de noodige bevelen zijn gegeven, 
de noodige middelen zijn verschaft en het 
redelijkerwijs te vorderen toezicht is gehouden 
om de naleving der wet te verzekeren. Dat 
S. ook maar ,iets in deze richting zo11 hebben 
gedaan, is in feitelijken aanleg niet beweerd, 
en dus was zijn verweer, alleen hierin besta.ande, 
dat hij steeds reisde en ook ten tijde der over
treding niet tbuis was, niet doeltreffend. 

Ook het tweede middel, zooals het is toege
licht, kan dus niet tot cassatie leiden en het 
beroep zou geheel moeten worden verworpen, 
ware het niet, dat de Rechtbank in een antler 
opzicht de ook in het tweede middel genoemde 
artt. 23 en 91 Sr. had geschnnden, waarop 
voorzooveel nondigambtshalve zal zijn te letten. 
Bij de oplegging der vervangende hechtenis 
toch heeft zij verzuimd te bepalen, dat deze 
de boete alleen bij niet-betaling zal vervangen. 
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Ik concludeer daarom, dat het bestreden 
vonnis zal worden vernietigd, voor zooveel de 
oplegging der vervangende hechtenis betreft 
en dat zal worden bepaald, dat iedere opge
legde boete bij gebreke van betaling zal worden 
vervangen door eene hechtenis van tien dagen. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Savelberg; 
Gelet op de middelen van cassatie, namens 

de requiranten voorgesteld bij pleidooi, 
I uidende : (zie cone!. Adv.-Gen. ; 

Gehoord, enz. ; 
0., dat bij het bestreden vonnis, met quali

ficatie en strafoplegging a.ls voormeld, wettig 
en overtuigend bewezen is verklaard, met der 
requiranten schuld daaraan, zulks overeen
kom~tig de telastelegging, dat enz. (zie cone!. 
Adv.-Gen.); 

0 ., dat de requiranten tot toelichting van 
het eerste middel, overeenkomstig hetgeen 
zij ook voor de R echtbank tot hun verdedigin!,i 
hebben aangevoerd, hebben betoogd, dat z\J 
voor gezamenlijke rekening werkzaamheden 
verrichten , welke bij niet toepassing van 
art. 1, eerste lid c der Arbeidswet 1919 als 
arbeid in den zin dier wet zijn aan te merken ; 

dat dientengevolge, naar hetgecn is bepaald 
bij art. 1)4, slechts op hem, die met toepassing 
van dat artikel als hoofd of bestuurder der 
onderneming is aangewezen, de bij art. 74 
onder 2 aan zulk een hoofd of bestuurder op
geleg,le verplichting rust ; 

dat mitsdien, waar bedoclde aanwijzing 
achterwege bleef, geen hunner krachtens 
art. 74 onder 2 mocht worden veroordeeld; 

0. daaromt rent : 
dat het beroep op de toepasselijkheid van 

art. 94 op de requiranten t en deze niet opgaat; 
dat toch dit artikel voorzoover h.ier van 

belang niet betreft het geval, dat twee of meer 
personen die voor gezamenlijke rekening 
werkzaamheden verrichten, anderen in hun 
loondienst laten arbeiden ; 

dat dit uit de geschiedenis der totstand
koming van het artikel blijkt ; 

dat toch volgens de memorie van toelichting 
daarvan het a,rtikel een tweeled:ig doe! heeft 
en we! in de eerste plaats om te zorgen, dat in 
ondernemingen, waar personen voor gezamen 
lij ke rekening arbeid verrichten, een persoon 
wordt aangewezen, die als hoofd of bestuurder 
voor de naleving van de voorschriften der wet 
aansprakelijk is en in de tweede plaats, om 
tegen te gaan, dat arbeiders, door zich met 
elkaar of met het bedrijfshoofd te associeeren, 
a.an de bepalingen, die de wet voor arbeid in 
loond:ienst stelt, onttrokken warden ; 

dat blijkens die toelichting bij art. 94 alleen 
gedacht is a.an eene regeling der aansprakelijk
heid voor den arbeid, welke de personen, die 
voor gezamenlijke rekening werkzaam zijn, 
zelf verrichten ; 

dat derhalve het eerste middel is ongegrond ; 
0., met betrekking tot het tweede middel : 
dat de requirant S. blijkens het bestreden 

vonnis tot zijn verdediging zich erop heeft 
beroepen, dat hij tijdens de overtreding niet 
thuis was en dat hij alleen maar voor de zaak 
reist, zoodat, waar dientengevolge de over
treding buiten zijn toedoen was gepleegd, 

19:ll. 

tegen hem ingevolge art. 51 Sr. geen straf 
mocht worden uitgesproken ; 

dat de R echtbank dit verweer heeft ver
worpen op grond, dat op de aansprakelijkheid 
krachtens art. 74 onder 2 der Arbeidswet 
alleen een uitzondering wordt gemaakt bij 
datzelfde artikel onder 3 en dat op grond dier 
spe.ciale regeling art. 51 Sr, h.ier toepassing 
miste; 

dat nu bij de toelichting van het middel 
wordt betoogd, dat de opvatting der R echt
bank over art. 74 onder 3 is onjuist en dat het 
beroep op art. 51 Sr., derhalve ook op een 
onjuisten grond is verworpen ; 

O. daaromtrent, dat wat er moge zijn van 
de gronden waarop de Rechtbank hare be
slissing, dat art. 51 Sr. ten deze geen toepas
sing kan vinden, deed steunen, die beslissing 
zelve geheel juist is te achten ; 

dat immers art. 76 der Arbeidswet bepaalt, 
dat aan de verplichting van het hoofd of den 
bestuurder wordt geacht te zijn voldaan, 
wanneer zij aantoonen, dat ter naleving hunner 
verplichting door hen de nood:ige bevelen zijn 
oegeven, de nood:ige rniddelen zijn verschaft 
~n het redelijkerwijze te vorderen toezicht is 
gehouden; 

dat hierbij eene bijzondere van art. 51 Sr. 
afwijkende regeling wordt gegeven, zoodat 
toepassing van dat artikel ten deze is uitge
sloten, terwijl de omstandigheden, waarop S. 
tot zijn bevrijding berocp heeft gedaan, aller
minst aan de eischen, bij art. 76 gesteld , vol
doen; 

dat derhalve ook het tweede middel niet tot 
cassatie kan leiden ; 

Verwerpt het beroep. (N. J.) 

20 Juni 1921. l\11ssrvE van den Minister van 
Onderwijs, K unsten en Wetenschappen, 
aan Gedeputeerde Staten der Provincien 
betreffende toepassing art. 26septies, 
tweede lid der voormalige wet tot regeling 
van het L .0. en van art. 3, zesde lid , 2en 
volzin van het K. B. van 16 Dec. 1920 
(Staatsblad 11°. 899). 

Ik heh de mededeeling ontvangen, dat 
sommige gemeente- en schoolbesturen ten aan

. zien van onderwijzers, die hij het reservekader 
onder de wapenen waren, en dus ni~t in ver
plichten krijgsd:ienst waren, in strijd met art. 
26septies, tweede lid der voormalige wet tot 
regeling van het lager onderwijs en art. 3! zesde 
lid, tweeden volzin, van het KomnkhJk Be
sluit van 16 December 1920 (Staatsblad n°. 899), 
hun geheelen militairen dien_sttijd (vermin<:1:erd 
met 8½. maand) als d:ienstt1Jd als onderw1Jzer 
in rekenmg brengen. 

Zelfs zou, volgens die mededeeling, door een 
college van Gedeputeerde Staten de aanvrage 
betreffende de Rijksvergoeding van het be
stuur eener bijzondere lagere school, dat ten 
opzichte van een onderwijzer, die bij het reserve
kader had gediend, zijn diensttijd aldus foutief 
had berekend, zijn goedgekeurd. 

Mitsdien heh ik de eer Uw College te ver
zoeken no~maals de aandacht van de gemeente
besturen rn Uwe provincie te vestigen __ op de 
uitlegging onder punt 6, gegeven b1J art. 
26septies, tweede lid, der voorm~lige_ wet -~ot 
regeling van het lager onderw1JS, m m1Jne 
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circulaire van 3 November 1919, n°. 8899; 
afdeeling Lager Onderwijs Algemeen, waarvan 
door Uwe tusschenkomst een exemplaar aan 
die gemeentebesturen is toegezonden. 

Tevens verzoek ik Uw College ook zelf in 
_voork_omende _gevallen met het daar vermelde 

1 rekenmg te w1llen houden. 

zich een oordeel te vormen als bedoeld in ar· 
tikel 9!) der ln validitcit swet, observatie in 
eene ziekeninricbting nood,g acht, wordt deze 
observatie niet !anger voortgezet dan voor 
de vorming van dat oordeel noodig is. De 
Ver1ekeringsraad kan omtrcnt drn duur der 
observatie en omtrent rlen aard der inricbtingen, 

De Minister van Onderwijs, 
K unsten en W etenschappen, 

J. TH. DE VISSER. 
(.B. S.) 

21 J uni 1921. BESLUIT, houdende nadere wij . 
ziging van het Koninkl ijk beslu it van 1:1 
Januari 18!!2 (Staut.•blud n°. 22), waarbij 
aan de Vereen iging tot Christelijke ver
zorging van krankzinnig6n in Noderland , 
gevestigd te Utrech/,verguuning is verleend 
op het landgoed ,. Bloemendaal" to Loos
dttinm, een gesticht voor kr,mkzinnigen 
op te richten. S. 808. 

WIJ Wll,Hl!:L..\LlNA, ENZ . 
Op de voordracht van Onzen Minister 

van Binnenland sche Zaken van 16 Juni l\!21, 
n•. 4879, !lfdeeling Armwezen ; 

Gelet op de wet van 27 April 1884 (Staafs· 
blad n°. 1-16), laatRtelijk gewijzigd l,ij de wet 
van 27 November 11:119 (Staaf:Jblud u0 • 784); 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
met intrekking van On s besluit van 24 Juni 

1918 (Stautsblad n°. 432), te beµalen : 
Eenig artikel. , 

Aan het eerste lid van artikcl 2 van het 
Koninldijk besluit van la ,Januari 1892 S/aats
blad n•. 22), gelijk dat lid wordt gelezen in• 
gevolge Ons besluit van 17 F ebruari l\i21J 
(St11atsblad n°. 80), wordt. aan bet slot . de 
volgende zinsnede toeg,-voegd : ,.Bovendien 
mogen gedurende het tijdvak, eindigende 1 
Juli 1931, in bet gesticht nog 53 mannen en 
68 v rou wen verpleegd worden " . 

Ooze l\linister van Binnenlandsche Zaken 
is belast met de uitvoering van dit bes luit, 
dat in bet Stnatsblad zal worden geµlaatst. 

Het L oo, den 2lsten Jani rn:n. 
WlLHJ£LMIN A. 

De Minister ·van Hi1111 en/undsche Zaken, 
CH. RUYS DE 8EERl£NBROUCK. 

(Ui tge_q. U Jttli 1921 

22 Juni 1921. BESLIDT ter uitvoering van 
artikel 100, tweede lid,der Invaliditeitswet. 
s. 809. 

WIJ WILHELMINA. ENZ, 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Arbeid van 16 Juni 1921, n°. 2242, afdeeling 
Arbeidersverzckering ; 

Gezien artikel 100, tweede lid, der Invalidi
teitswet; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen a!s volgt : 
Art. 1. Alvorens aan het bestuur der Rijks

verzekeringsbank een voorstel te doen, als 
bedoeld in artikel 99 der Invaliditeitswet, doet 
de Raad van Arbeid den verzekerde genees
kundig onderzoeken en overtuigt zich in hoe
verre deze bereid is zich in eene ziekeninrichting 
te doen opnemen of eene voorgestelde genees
of heelkundige behandeling te. ,,ndergaan. 

2. Indien de Raad van Arbeid, ten einde 

waarin ohservatie zal plaats hebben, algemeene 
voorschriften gevcn. 

3. De rapporten cler geneeskundigPn omtrent 
een door hen ingestel~ genecskunclig onclerzoek 
warden ingericht volgens bet bij dit besluit 
gevoegde ruodel. Bij bet gcneeskunclig rapport 
wordt gevoegd een exemplan r van de evencens 
bij rlit besluit beboorende vragenlijst. Daarin 

, behoeven alleen die vragen te worden beant
woord, welke van belang zijn voor de beoor
deeling van den toestand van den verzekerde 
voor zoover de kennis daarvan noodig is tot 
vorming van het oordeel, waarop het voorstel 
volgens artikel 99 moet berusten en voor 
zoover het antwoord op die vragen niet reeds in 
het rapport gegeven is. 

4. Bij bet voorstel aan het bestuur der 
Rijksverzekeringsbank wordt het genees
kundig rapport met de bijbehoorende vragen 
lijst gevoegd, evenzoo de geneeskundige ver
klaringen, die door den verzekerde mochten 
zijn overgelegd en de door dezen onderteekende 
verklaring zijner bereidwilligheid tot mede
werking bij de voorgestelde opneming of genees
of heelkundige bebandeling. 

5. Het voorstel aan bet bestuur der Rijks
verzekerings bank moet bevatten: 

l 0 • de gemotiveerde mededeeling, dat naar 
de meening van den Raad de grneeskundige 
behandehng, die voor den verzekerdc uit 
anderen hoofde beschikbaar is, naar den aard 
en het stadium der ziekte onvoldoende geacht 
moet worden : 

2°. opgave ·van den aard der voorgestclde 
genees- of heelkundige behandeling of van den 
aard van de inrichting, waarin verpleging voor-. 
gcsteld wordt, a lsmede van den vermoedelijken 
duur dier behandeling of verp!cging ; 

3°. de verklaring, dat blijvende invaliditeit 
dreigt te ontstaan en dat van de voorgestelde 
bebandeling voorkoming claarvan door den 
Raad van Arbeid wordt verwacbt. 

6. !ndien het bestuur der Rijksverzekerings
bank van oordeel is, dat cen voorstel van een 
Raad van Arbeid onvoldoende is toegelicht 
of berust op een onvoldoend geneeskundig 
onclerzoek, kan het nadere inlichtingen of een 
nader onderzoek vragen. 

Indien de Raad aan dit verzoek geen gevolg 
wenscht te geven , trekt h\j zijn voorstel in. 

7. lndien het bestuur der Rijksverzekerings
bank zich met het voorstel niet kan vereeni
gen, doet bet aan den Raad mededeeling der 
redenen daarvan. 

Het bestuur der Rijksver~ekeringsbank kan 
aan een besluit om aan een verzekerde gcnees
of heclkundige behandeling t e doen verleenen 
of hem in eene inrichting te doen verpkgen, 
voorwaarden omtrent den aard der behandeling 
verbindcn. Het besluit bevat, echter geen be
paling omtrent een termijn voor den duur der 
behandeling of verpleging. 

8. De Raad van Arheid wijst den genees
kundige aan, aan wien de behandeling zal 
worden opgedragen of de inrichting, in welke 
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de verzekerde zal worden opgenomen. Hij artikel 19 der Ongevallenwet 1901, zoolang 
houdt daarbij rekening met de wenschen van nog geen afzonderlijk tarief voor deze behande
den verzekert!e en van het bestuur der Rijks- ling is vastgesteld. 
verzekeringsbank, voor zoover met bepaalde De Raad van Arbeid deelt aan een genees-
redenen bestaan om daarvan af te wijken. kundige, wien eene behandeling wordt opge-

Bij de keus van eene inrichting wordt de dragen, mede, dat hij zich daarmee belastende 
voorkeur gegeven a!tn een van die, in welke geacht zal worden die te verleenen tegen dat 
het bestuur der Rijksverzckeringsbank zich tarief. 
de beschikking over een zeker aantal bedden I Een exemplaar daarvan wordt hem op zijn 
verzekerd heeft. verzoek kosteloos door den Raad verstrekt. 

Indien het voldoen aan den wensch van den 1 13. De Raad van Arbeid draagt zorg op de 
verzckerde tot verpleging in eene bepaalde hoogte te blijven van het reeds verkregen resul
inrichtin~ of in eene bepaalde k1asse eener taat eener nog niet afgeloopen verpleging of 
inrichting invloed heeft op de verp!egings- behandeling. Hij zendt hiervan maandelijks 
kosten, zal voor rekening van het Invalidi- bericht aan het bestuur der Rijksverzekerings
teitsfonds geen hooger bedrag worden betaald bank. 
dan : I Het bestuur der Rijksvcrzekeringsbank be-

a. bij verplcging in eene inrichting, die zich slist niet tot bet doen eindigen eener behande
bereid verklaard heeft verzekerdcn voor reke- I ling of verplegin~ dan na den Raad van Arbeid 
ning van het Invaliditeitsfonds tegen een be- daarover te beboen gehoord. 
paald tarief op te nemen, bet bedrag volgens Onze Minister van Arbeid is belast met de 
dat tarief ; uitvocring van dit besluit, hetwelk in het Staats-

b. bij verpleging in eene inrichting, die niet blad zal worden geplaatst. 
eene zoodanige bereidverklaring heeft afge- Het Loo, den 22sten Juni 1921. 
legd, het hoogste bcdrag, waartegen eene over- WILHELMINA. 
eenkumstige ziekeninrichtin~ zich tot vcr- De Minister van Arbeid, AA1.BERSB. 
pleging bereid verklnard heett. ( Uitgeg. 6 .Tuli 1921.) 

MODEL van het rapport bedoeld bij artikel 3 
van het Koninklijk besluit van 22 Juni 1921 
(Staatsblad n°. 809). 

Het meerdere komt ten laste van den ver 
verzekerde ; aan dezcn en aan het bestuur der 
ziekeninrichting wordt v66r de opneming door 
den Raad van Arbeid medegedeeld welk be
drag per dag voor verpleegkosten voor rekening 
van bet Invaliditeitsfonds zal komen. RENTEK.AART 

9. De Raad van Arbeid kan, met inacht- N° .... .. .. .. ... .. ........ . 
neming van de voorwaarden, welke aan de 
.beslissing van het bestuur der Rijksverzeke
rinasbank werden verbonden, ook nadat eene 
behandeling of verpleging is aangevangen, 
voorschrijven welke middelen ter voorkommg 
van bet ontstaan van blijvende invaliditeit 
zullen worden aangewend. Wenscht de_ ver
zekerde zich aan zulk een voorschriit met te 
onderwerpen en bl(jft de Raad van Arbeid van 
de noodzakelijkbeid daarvan overtu igd, dan 
gee~ de Raad daarvan bericht aan het bestuur 
der Rijksverzekeringsbank en kan de beha~de
ling of verpleging door bet bestuur der Ruk.~
verzekeringsbank op voorstel van den Raad 
worden gestaakt. Zoo bet bestuur der Rijks
verzekeringsbank besluit niet tot staken over 
te gaan, deelt het dit onder opgaaf van redenen 
aan den Raad mede. 

10. Het bestuur der Rijksverzekeringsbank 
is bevoegd de kosten eener behandeling of ver
pleging geheel of gedeeltelijk ten laste van het 
invaliditeitsfonds te brengen m gevallen, 
waarin ,'eze reeds voor rekening van derden 
was aangevangen. . 

Evenzoo is het bevoegd ook m andere ge
vallen, indien derden bereid zijn die kosten 
gedeeltelijk te .betalen , deze verder voor reke
ning van het mvahdite1tsfonds te brengen: 

11. Van iedere verpleging of behandelmg 
wordt, zoodra zij is aangevangen, door den Raad 
van Arbeid bericht gegeven aan het bestuur 
der Rijksverzekeringsbank en aan den Ver
zekeringsraad. 

12. Voor de genees- of heelkundige behande
ling en voor het uitbrengen van rapporten door 
geneeskundigen, die geen ambtenaar aan .~en 
Raad van Arbeid zijn, geldt het tanef der R1Jks
Terzekeringsbank, vastgesteld op grond van 

Op heden den ............................ .. ...... heb(ben) ik 
(wij) ondergeteekende(n) in opdracht van den 
Raad van Arbeid te ........................ .. .... in verband 
met art. 99 der Invaliditeitswet geneeskundig 
onderzocht ........................... oud ............ jaar, 

wonende te.. . .................... :~~~a.t
1 

N° . ............. . 

Op grond van <lit onderzoek bericbt(en) ik 
(wij) dat naar mijn (ons) oordeel 

1 °. de onderzochte lijdende is aan .... 
W•·I . 

20. -- gevaar bestaat voor het mtreden 

bl .$eend . 1·di . van 1Jven e mva I te1t. 
we! 

3°. de verzekerde niet behoort te worden 

111 ·111 . 
overgelaten aan de haar rut anderen hoofde 

ten dienste staande geneeskundige behandeling· 
b t Ill • 

4°. voor haar gewensch\ 1s 

geneeskundige bebandeling 
den geneeskundige ..... .. . 

door opname ter .verpleging in ... 
gegrond 

50_ \,--; .1~ u.itzicht bestaat dat het onder 
geen 

1 o. genoemde gevaar door de voorgestelde be
handeling zal worden afgewend. 

Dit oordeel berust op de volgende gronden1. 

1 Het rapport moet verder bevatten : · 
10. eene nauwkeurige beschrijving van 

den toestand van de(n) onderzochte ; 
bierbij zal uit den aard der zaak op den 
voorgrond treden, hetgeen betrekking 
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heeft op bet lijden waardoor bet doen va.n j 
een voorstel volgens art. 99 der Invalidi
teitswet in a.anmerking zou kunnen komen ; 
daa.rnaast zal echter moeten blijken dat 
ook voldoende rekening is gehouden met 
den verderen toesta.nd van den onder
zochte, voor zoover die, mede in verband 
met de voorgeschiedenis der ziekte, van 
belang is ter motiveering van de uitspraken 
hierboven onder 1-3 vermeld. 

Behalve van mededeelingen van den 
onderzochte zal gebruik te maken zijn van 
inlichtingen van andere zijde verkregen. In 
de eerste pla-ats komen hierbij in aanmer
king inlichtingen van den behandel " den 
geneeskundige. Hierbij 7-al in aanmerking 
te nemen z1jn eenerzijds dat die inlich
tingen niet altijd kritiekloos zullen zijn te 
aanvaarden, anderzijds, dat de genees
kundigen bier niet zooals de ingeschreven 
geneeskundigen der Rijksverzekeringsbank 
volgens de bepalingen der Ongevallen wet 
tot bet geven van inlichtingen verplicht 
zijn. 

2°. Me<ledeeling welke geneeskundige be
handeling den verzekerde uit anderen 
hoofde (ziekenfonds enz.) ten dienste staat 
met gemotiveerde verklaring in hoeverre 
d eze naar den aard en bet stadium der 
ziekte voldoende geacht kan worden. 

3°. Eene duidelijke omschrijving der 
wenschelijk geachte therapie met opgave, 
door welken geneeskundige (in welke in
richting) voorgesteld wordt de behande
ling te doen verleenen. 

In de bij bet rapport in te zenden vragenlijst 
moeten alle vra~en worden beantwoord die 
voor de beoordeeling van het onderhavige geval 
van belang zijn, voor zoover zij niet reeds in 
het rapport voldoende beantwoord werden. 

Voor zoover eenigszins mogelijk moeten voor 
de namen van alle organen, afwijkingen en 
ziekten Nederlandsche termen worden gebruikt. 

Behoort bij Koninklijk besluit van 22 Juni 
1921 (Staatabl.ad n°. 809). 

Mij bekend, 
De Minister van Arbeid, AALBERSE. 

VRAGENLIJST als bedoeld in artikel 3 van het 
Koninklijk besluit van 22 Juni 1921 (Staats
blad n°. 809), belworende bij rapporten vol
gens art. 99 der I nvaliditeitawet. 

RAAD VAN ARBEID TE ..... 
Naam: Renteka-art no .. 
Voornamen: 
Woonplaats : 
Leeftijd: Datum van onderzoek 
Beroep: 
Vroegere beroepen : 
·(Waarom van beroep veranderd ?) 

VRAGEN: 
,(aan den onderzochte te stellen) 

1. Hebt gij ooit geleden aan een 
of meer der volgende ziekten? 

a. Langdurig hoesten? 
b. Borstvliesontsteking (pleuritis)? 
e. Asthma? 

-d. Bloedopgeven? 
e. Hartkloppingen? 
/. Maag- of ingewandsziekten? 

I ANTWOOR
DEN: 

g. Stoornissen bij bet slikken of 
bij de outlasting? 

h. Ontsteking van den blinden 
darm? 

i . Zware hoofdpijn? 
;_. Oorettering? 
k Zenuwlijden? 
!. Overspanning? 

m. Toevallen? 
n. Jicht? (Hoeveel aanvallen?) 
o. Gewrichtsrheumatiek? 
p. Stoornissen in de urineloozing? 
q. Syphilis? 
r. Andere geslachtsziekten? 

Zoo gij a.an een der bovenge
noemde ziekten geleden hebt : 
1 Wanneer? 
2. Hoelang? 
3. Hoe was bet verloop? 

8. Aan welke andere ziekten hebt 
gij geleden? (1, 2, 3, als boven) 

t. Hebt gijeen ernstige verwonding 
gehad of een opera.tie onderga.an? 

u. In geval van syphilis : 
1. Wanneer hebben zich de 

eerste verschijnselen vertoond? 
2. Hoe en waar deden zij zich 

voor? 
3. Hoelang was kuurduur? 

Welke kuur of kuren hebt 
gij daarvoor gevolgd? 

4. Wanneer hebben zich voor 
het la-atst verschijnselen van 
syphilis vertoond? Welke 
waren deze? 

5. Wanneer hebt gij de laatste 
behandeling ervoor onder
gaan? 

2. a Maakt gij gebruik van alco
holische dranken? 

b. Hoeveel dagelijks? 
c. Van bedwelmende middelen? 

Welke? 
d. Zijt gij ingeent en gerevacci

neerd? 
e. Zijt ~ij afgekeurd voor den 

militaJTen dienst, voor eenige 
betrekking vooreen 7.iekenfonds, 
voor een levensverzekerings
ma.atschappij? 
Waarom? 
Wnnneer? 

/. Hebt gij in de tropen gewoond? 
Wanneer? 
Hoelang? 

g. Aan welke ziekten hobt gij daar 
geleden? 
Wanneer? 
Hoelang? 

h. Hebt gij een kuur gevolgd? 
Waar? 
Wa.arvoor? 
Wanneer? 

i. Wie is Uw tegenwoordige ge
neesheer? 
Wie bee~ U vroeger behandeld? 
Waarvoor? 

j. Zijn er, voor zoover U bekend, 
onder Uw naa te bloedverwan
ten, die geleden hebben of lijdenl 
aan tuberculose, kanker, ziels
ziekten, suikerziekte, vallende 
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ziekte, jicht, beroerte? 
l:. Kwam zelfmoord of poging 

daartoe in Uw familie voor? 
l. Zijt gij gehuwd? . 

Is Uw echtgenoot(e) gezond? 
Heeft zij miskramen gehad? 

3. Bij een vrouw : 
a.. Is de menstruatie geregeld en 

ongestoord? 
b. Bestaat er zwangerschap? 

Sedert wanneer? . 
Hoeveelste? 

e. Hoe verliepen vorige bevallin
gen? 

d. Hebt ~ij miskraam gehad? 
Hoe dikwijls? 
De hoeveelste zwangerschap 
betrof dit? 

e. Lijdt gij of hebt gij geleden aan 
een aandoening der geslachts
organen? 

22 J tJ NI. 1921 

OBJECTIEF ON DERZOEK. 

5. a. Kent gij deze(n) persoon? 
1. Sedert hoelang? 

2. Hebt gij hhem ooit behan
aar 

de!d? 
3. Wanneer? 
4. Waarvoor? 

5 W t 
.. . zijn 

. ee gJJ 1ets omtrent haar 

tegenwoordigen gezond-
he idstoestand? 

b. Schijnt deze persoon U gezond? 
1. Is het uiterlijk in overeen

stemming met den leeftijd 
van jaar? 

ANT· 
WOORDKN. 

4. IN LEVEN: OVERLEDEN: 

c. Is de algemeene bouw stevig, 
de houding krachtig, de lengte 
( c.M.) in verband met de 
zwaarte ( K.G.) niet op
vallend boven of beneden de 
middelmaat? ,;, 

:::? d 'O i:: d ,cl -~ l'tj .,;;. <I) :~ :::? <ll 1::1 'O 'O .., ~ = :::?;.5' :::? -<I) 1::1 1;j ~ ~ '"'.:: 
~ 0 <I) ~ <I) ., 0 <I) I> >-:, I> <I).., ~ 0 0 

C, 

Vader. 

Moeder. 

Breeders. 

,_ 
Zusters. 

Echtgenoot( e ). 
. 

I 

Kinderen. 

A = . l>'O 
0 

~o ='CJ = A 
~~ 

0 

--

d. Is de stem helder? 
e. Zijn er opvallende afwijkingen 

aan haar, huid of nagels? 
f. Bestaan klierzwellingen? 
g. Bcstaat misvorming van het 

skelet? 

6. a. Maakt de verzekerde den in
druk psychisch normaal te zijn? 

b. Bestaan stoornissen in : 
1. motiliteit (paresen, paralysen, 

tremoren)? 
sensi bili tei t? 

c. Is de patella-reflex verhoogd of 
ver!aa$d? 

d. Kan h1j loopen en stllstaan met 
gesloten oo~en? 

e. Zijn er afw1jkingen aan : 
1. het gezichtsorgaan? Welke? 
2. gezichtsscherpte (zonder gla

zen) 
3. het gehoororgaan? Welke? 
4. de gehoorscherpte? 

/. Zijn de pupillen gelijk? 
Reageeren zij normaal op : 
1. licht? 
2. convergeeren? 

g. Is er otorrhoe? 

7. a. Is de thorax goed gebouwd? 
b. Welke is zijn omvang, gemeten 

over de papilla mammae (bij 
vrouwen boven de mammae) bij 
zijdelings uitgestrekte armen ; 
1. bij diepste inademing. 
2. ., ., uitademing. 

Schema voor bortsonder
zoek (borstzijde ). 

e. Zijn de ruimten boven en onder 
de claviculae ingevallen? Welke? 

d. 1. ·zet de borstkas zich beider
·zijds gelijkmatig en voldoen
de uit? 

. . . c.M. 

. .. c.M. 
Schema 
voor borst
onderzoek 
(rugzijde). 
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2. Hoe ver verplaatst zich de 
longlevergrens bij ademha-
ling? •• . c.M. 

3. Verwekt diepe ademhaling 
hoest? 

4. Welk is het getal der adem
halin~en per minuut,? 

e. Vindt giJ bij percussie der borst 
kas eenige afwijking? 
Zoo ja, welke ? 

/ . Vinrlt gij bij auscultatie der 
borstkas ecnige afwijking? 
Zoo ja, welke ? 

y. Acht gij Iongen en pleurae ge
zond? 

8. a. Waar is de hartstoot tc 
voelen? 

b. I s hij zichtbaar? 
r. 1. \Vaac is de bovengrens der 

ha rtdofheid? 
2. Waar de rechtergrens? 
3. Waar do linkergrens? 

d. Vindt g ij bij auscultatie van 
het hart eenige afwijking? 
Zoo ja, welke? 

e. H oe. is de pols? 
1. frequent ie? 
2. rhytmus? 

I 
vulling? 

3. aard spanning? 
hardheid? 

/. Acht gij het hart gezond? 
g. Bestaat arteriosclerose? 
h. bestaan 1. varices 

2. haemorrhoiden van be
teekenis? 

i. Is er vermoeden op een aneurys
ma? 

f. Is er reden voor bloedsdruk
meting? 

·g. a. Valt er in mond-, neus- of 
keelholte iet s abnormaals waar 
te nemen? 

b. Welken omvang heeft de buik, 
over de navel gemeten, in staan-
de houding ? ... c.M. 

c. Bestaat vetzucht ? 
d. 1s d" buik ergens p ijnlijk b ij 

druk? 
e. ZiJn afwijkingen aan maag,lever, 

milt of andere buikorganen te 
bespeuren ? 

/ . I s er ee11 breuk? Wordt die ge
makkel IJk door een band inge
houdcn ? 

0. Zijn er afwijkingen aan de 
kd,· maten? 

a. Gewrichtszwelling? 
b. Abnormale of beperkte bewe-

gelijkheid? 
c Afwijkingen van spieren en pezen '? 
d. Contract uur of a bnormale stand ? 
e. Oedemen? 

ll. Hoe is van de urine : 
a. 1. het specifiek gewicht? 

2. de reactie ? 
3. de helderheid ? 
4. de kleur? 

b. Bevat zij : 
1. eiwit? 
2. suiker? 
3. andere abnormale bestand

deelen? 
4. Volgens welke methoden 
hebt gij onderzocht? 

c. Best aat vermoeden op een ver
nau wing der urethra of den 
andere ziekelijke afwijking der 
organa urogenitalia ? 

12. Bij een vrouw : 
a. Vermoedt gij zwangerschap? 
b. Vermoedt gij een aandoening 

der geslachtsorganen ? '·'' • 
c. Vermoedt gij een vernauwing 

of misvormmg van het bekken? 
d. Zijn de mammae gezond? 

13. I s er grand om aan te nemen of 
t e vermoeden, dat eenige ziekte 
of eenig gebrek in de voorgaan
de vragen niet genoemd, aan
wezig is? Zijn er redenen om het 
bestaan van constitutioneele 
syphilis aan te nemen ? 

14. Heeft in den laatsten t ijd waar. 
schijnlijk verhoogde tempera. 
tuur bestaan? ( ,~ 
Zoo ja, is iets omtrent het ver
loop te ontdekken ? 

15. Acht gij het door U verrichte 
onderzoek voldoende voor het 
st ellen van een juiste diagnose en 
prognose? 

16. Zoo neen, welke aanvulling 
wordt door U noodig geacht? 
q. door welken geneeskundigen 
Bpecialist? \ ·', 
b. in welke inrichting? 

17. Welke diagnose van bestaande 
afwijkingen i;wordt door _ U ge
steld? 
Op welke gronden ? 

18. Acht gij de(n) verzekerde _op 
grand van Uw onderzoek m 
valide in dPn zin van artikel 72 
der Invaliditeitswet? 
Acht gij ter beantwoording van 
bovenstaande vraag aanvullini 
van het geneeskundig onderzoek 
door dat van een loonkundige 
gewenscht? 

19. Indien gij invaliditeit aanwezig 
acht, hoe lang bestaat deze naar 
Uwe meening, met name korter 
of !anger dan een half jaar? 

20. Bestaat vooruitzicht, dat de ar
beidskracht binnen afzienbaren 
tijd zoodanig zat verbeteren, dat 

!1.1~ ophoudt invalide'!'t e"7°ziin'! 
ZJJ -· . o 

21. Bestaat volgens Uw meening 
gevaar voor het ontstaan van 
invaliditeit? 
Zoo ja, op welke gronden? 
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22. 

23 J 1J NI. 1921 

Welke middelen tot herstel kun-1 
nen worden aangewend? 

·, Art. II. Artikel 3 wordt vervangen do01 
een nieuw artikel, luidende : 

23. 
- ----

Hoe groot acht gij de kans van, 
slagen der genoemde behande
ling? 

........... ...... , den .................................... 192 . 
De geneeskundige(n) 

Behoort bij Koninklijk beslmt van 22 Juru 
1921 (Staatsblad n°. 809). 

Mij bekend, 
De Mini$ter van Arbeid, 1\ALBERSE. 

22 J uni 1921. 1\1:rssIVE van den Miruster van I 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, j 
aan de betrokken gemeentebesturen be
treffende : ouder-commissies art. 20 L. 0. 
Wet 1920. I 

Mjj is de vraag gesteld of art. 20 der Lager 
Ondenvijswet 1920 ook geacht moet worden 
betrekking te bebben op de leerschool, verbo~- 1 
den aan eene Rijkskweekschool voor onderw1J 
zers. 

Het komt mij voor, dat die vraag bevestigend 
moet worden beantwoord, omdat bet naar ik 
meen we! degelijk in de bedoeling heeft gelegen 
bij het vaststellen van dit wetsartikel om daar
onder alle openbare lagere scholen te doen 
vallen, waarop de Lager Onderwijswet 1920.van 
toepassing is, d'us ook de lee~cbolen blJ de 
Rtjkskweekscbolen v~or onderw1Jzers en ~nder
wiJzeressen en da R1Jks lagere scholen m de 
kolonien der Maatschappij van Weldadighei.d. 

De Minister van Owlerwi;Js. 
K unsten en W etenschappen. 

Voor den Minister, 
De Secretaris-Generaal, DUPARO. l.S-G. 

(B. S.) 

23 J uni 1921. BESLUIT tot wijziging van het 
Reglement voor de Mjddelbare Koloruale 
Landbouwscbool, vastgesteld bij Konink
Iijk besluit van 3 Augustus 1912 (Staats
blad n°. 274) en gewuzigd bij Koninklijk 
beslmt va.n 8 Juni 1915 (Staatsbladn°. 235). 
S 810 

Wu WILHELMINA, E NZ. 
Op de voordracht van Onzen Minister va~ 

Landbouw, Nijverbeid en Handel van 28 Mei 
1921, Directie van den Landbouw, n°. 8922, 
eerste Afdeeling ; 

Overwegende dat wijziging van bet Regle
ment voor de ~iiddelbare Koloniale Landbouw
scbool, vastgestel bij Konink.lijk beR!mt van 
3 Auo-ustus 1912 (Staatsblad n°. 274 en ge
wijzigd bij Koninklijk besluit van . 8 Juni 1915 

(Staatsblfld n°. 235), wenscheliJk 1s ; 
Den Raad van State gehoord (advies van 

14 Juni 1921, n°. 33) ; 
Gelet op het nader rapport v.a.n Onzen. voo~

noemden Minister van 21 Juru 1921, Directie 
van den Landbouw, n°. 10252, eerste Afdeeling; 

Hebben goedgevonden en vcrst-a.a.n : 
te bepalen: 
Art. I. Aan artikel 2 wordt toegevoegd 

eene nieuwe alinea, lmdende: 
,,Bij beschikking van Onzen. Mi~ister kunnen 

voor hen die het getmgschrift, m art1kel 73 
genoemd,' hebben bebaald en .zich voor eene of 
meer der cultures in het buzonder wens_cben 
te bekwamcn, vervolgcursussen worden mge
steld". 

Aan de Middelbare Koloniale Landbouw-
school wordt onderwijs gegeven in: 

a. wiskunde ; 
b. natuurkunde; 
c. scheikunde; 
d. plantkunde ; 
e. dierkunde ; 
/. Nederlandsch; 
g. Engelsch ; 
h. Duitsch; 
i. Fransch; 
t.· aardrijkskunde ; 
k geschicdenis; 
l. tE'chnisch teekcnen, eenvoucli~e bouw 

constructiPs en werktuigen, hout- en 
metaalbewerking; 

ni. algemeene lam.lbouwkunde : 
n. tropiRche culturen; 
o. veeteelt; 
p. bouttef'lt ; 
q. landmeten en waterpassen ; 
r. Maleisch ; 
s. Javaansch; 
t. Soendaneesch ; 
u. land- en volkenkunde van Indiii; 
v. administratie op cultuurondcrnemingen; 
w. gezondheids- en verbandleer ; 
x. lichaamsoefeningen. 

Door Onzen Minister kunnen vakken aan de 
bovenstaande worden toegevoegd. 

De voor volledig onderwijs ingeschreven 
leerl in"en zijn verplicht Mn van de onder h. 
en i., ~lsmede een van de onder s. en t . genoem
de vakken te volgen, ter keuze. 

Bij bet onderwijs wordt zooveel mogelijk 
rekening gehouden met de bestemming der 
leerlingen. 

Art. III. In artikel 7 komen tusschen de 
woorden ,,uit" en ,.vijf" te staan de woorden 
,,ten minste". r~ 

Art. IV. In artikel 54 wordt tusschen de 
tweede en derde een nieuwe alinea aangebracbt, 

.idende : 
,.Zij, die overleggen het cliploma van te zijn 

geslaagd voor het eindexamen eener Hoogere 
Burgerschool met vijfjarigen cursus, kunnen 
zonder examen worden toegelaten tot de tweede 
klasse. Geeft hun aantal daarLoe aanleiding, dan 
kan met machtiging van Onzen Minister voor hen 
een afzonderlijke tweede klasse wordeningericht" 

Art. V. In artikel 55 worden de woorden 
V66r Kerstmis" vervangen door de woorden 

"Bij het eerste rapport". 
•• Art. VI. In artikel 58 wordt het woord 
,,tacht.ig' '. --;~rvangen door de woorden .,honderd 
en twmt,g . 

Art. VII. De artikelen I, II, IV, V en VI 
van dit besluit zullen van kracht worden met 
ingang van het schooljaar 1921/1922, het 
artikel III twintig dagen na. de pla.atsrng van 
het beslmt in het St.aatsblad. 

Onze Minister van Landbouw, Nijverheid 
en Handel is belast met de uitvoering va.n dit 
besluit hetwelk in het Staatsblad zal worden 
gepla.atst en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den Raad van State. 

' s-Gravenhaae, den 2:1~ten Juni 1921. 
0 

WILHEL:\HNA. 
De Min. van Landbouw, Nijverheid en Handel , 

H. A. VAN lJSSELSTEIJN. 
( Uitgl!{J. 7 J uli 1921.) 
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23 Juni 1921. BESLUIT tot bepaling van b et I 23 
tijdstip, waarop de wet van 2 Mei 1921 I 
(Staa.tsblad n°. 700) in werking zal treden. 
S. 8ll. 

Juni 1!121. BESLUtT, houdende machtiJ!'ing 
tot uitgifte van SC"hatkistbiljPt ten en schat
kiatpromessen, volgen• do wet v11n 4 April 
18~0 (Sfanfbalad n°. I\:.!) , laatstelijk gewij
zigd bij die van 26 Juli l!ll8 (Sf1tatablRd 
n°. 4!l!l) en de wet van I\ December 1881 
(Staulsblad n°. 185). S. 813. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
I 

Op de voordracht van Onzen Minister van · 
Arbeid van 20 Juni 1921, n°. 2674, afdeeling I 
Arbeidersverzekering ; 

Gelet op artikel XCV, eerste lid, van de wet 23 Juni 1921. KomNKLIJK BESLUIT. 
van 2 Mei 1921 (Staa.tsblad n°. 700) ; I Belooningen voor tijdelijke lesuren kun-

Hebben goedgevonden en verstaan: nen niet als vaste inkornsten worden aan-
te bepalen, dat bovenaangehaalde wet in j gemerld,, ook al zijn deze tijdelijke lesuren 

werking zal treden met ingang van 1 October !anger dan vier Jaren onafgebroken aan 
1921. I vaste uren verbonden geweest. 

Onze Minister van Arbeid is belast met de WIJ WILHELM] A, ENZ. 
uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad Beschikkende op het bezwaar van Mevrouw 
zal worden geplaatst. J. S. Schaafsma geboren van Oostendorp be-

's-Gravenhage, den 23sten Juni 1921. I treffende de vaststelling van haar pensioens-
WILHELMJNA I grondslag als onderwijzeres in de handwerken 

De MiniBter van Arbeid, AALBERSE. Den Raad van tate, Afdeeling voor de Ge-
· I bij het herhalingsond1mvijs te Utrecht ; 

(Uitgeg. 6 Juli 1921.) schillen van Bestuur, gehoord, advies van 
8 Juni 1921, n°. l0F,; 

23 Jimi 1921. Bii:sLUIT tot nadere • regeling 
van den aftrek voor tarra bij de toepas~ inll" 
van het tarief vNn invoerrechten. S. 812. 

WIJ WILH.ELMIN A, ENZ. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Financien van 3 Juni 1921, n°. 200 (lnvoer
rechten); 

Gelet op artikel 10 der wet van 15 Augustus 
186:.! (Str,afablod n°. 170), zooals dit is gewijzigd 
en ai.ngevuld bij artikel ll der wet van 6 Mei 
1921 (SflAafablad n°. 719) ; 

Ven Raad van State gehoord (advies van 
14 J uni 19:.!l , n°. 30 ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 21 J uni 19:.!l , n°. 16:.! 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financien van 20 Juni 1921, n°. 165, afd. 
Pensioenen ; 

0., dat Onze Mini~ter van Financien bij 
beschlkking van 27 Januari 1921, n°. 97420, 
overeenkornstig het advies van den Pensioen
raad voor de gemeente-ambtenaren den pen
sieonsgrondslag van J. S. Schaafsma geboren 
van Oostendorj? al~ onderwijzeres bij het her 
ha1ingsonderwiJS te Utrecht te rekenen van 
1 Januari 1919 heeft vastgesteld op f 416; 

(lnvoerrechten) ; 
Hebben goedgevonden 

palen : 

dat Burgemeester en Wethouders van Utrecht 
daarop Onzen Minister hebben verzocht den 
pensioensgrondslag van de belanghebbende te 
rekenen van 1 Januari 1919 vast te stellen 
op f 832 op grond dat haar, behalve de vaste 
ook tijdelijke lesuren zij n opgedragen en zij 

en verstaan te be- gedurende 4 jaren in het ononderbroken genot 
van de belooning voor die tijdelijke lesuren is 
geweest; Eenig a,·tikel, 

Beboudens de bevoegdteid van den a11ngever 
om het invoerrecht te voldoen nuar het tezijnen 
koste ambtelijk op te nemen netto gewicbt 
wordt ter berekening van dit recbt voor naar 
hetgewicht belaste goederen, verpukt in zakken, 
balen of andere ombulsels van papier of doek, 
op het bruto gewicht de volgende aftrek voor 
tarra toegepast : 

Voor kurk . . . 
Voor amandelen, 

gepeld ..•.. 
on11:epeld . . . . . 

dat Onze Minister • an Burgemeester en Wet
houders heeft bericht dat aan hun verzoek 
niet kon worden voldaan ; dat de bezoldiging 
voor .,tijrl.uJi1 ke" lee LI en ni t op n• ,n,l van de 
door hun college genoemde omstandigheid ge
acht kon worden het tijdelijk karakter te hebben 
verloren ; dat die I ezoldiging onafhankelijk 
van den duur van het genot daarvan, eene 

6 pet. niet vaste inkomst blijft, die niet valt under 
het begrip ,,wedde" hedoeld in art . 2 H der 
Pensioenwet voor de gemeente-ambtenaren 
1913 en z~j dus niet in den pensiornsgrondslag 
behoort te worden op$:enomen ; Voor vleesch •. 

V oor zout .. .... . . 
Voor alle andere niet onder een dezer 

3 
2 
1 
1 

tariefposten vallende goederen . . . 2 ,. 
Onze .Minister van J<'inancien is belost met 

de uitvoering van dit besluit, betwelk in het 
Sfaafablad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezcmden aan den l{aad 
van 8t>1te. 

's-Gr11venhage, den 23s ten J uni 1921. 
WILHELMINA. 

De M inister van Financien , D E VRlES 
( Uitgeg. 6 Juli 1921.) 

dat, nad:it de ziensw1j re van Onzen Minister 
aan de belanghebbende was medegedeeld, deze 
haar verlangen heeft te kennen gegeven dat 
omtrent cle beschikking tot vaststelling van 
haar pensioensgrondslag het gevoelen worde 
ingewonnen van de Afdeeling van den Raad 
van State voor de geschillen van bestuur, 
aanvoerend"l dat naar hare meening de t.ijde
lijke uren die vier ja en onafgebroken aan 
vaste uren verbonden zijn geweest, volgens 
art. 2 letter H 3 lid der Pen~ioenwet voor de 
gemeente-ambtenaren 1913 aanspraak kunnen 
geven op pensioen ; 

0 ., dat, krachtens art. 18, Jc lid der Pen
sioenwet voor de gcmeente-ambtenaren 1913 
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voor een gemeente-ambtenaar het bedrag 
zijnet' wedde berekend over een jaar, als pen
sioensgrondslag wordt vastgesteld terwijl blij
kens art 2 onder H der wet onder wedde wordt 
verstaan de onder welke benaming ook aan 
een gemeentelijke betrekking verbonden vaste 
inkomsten; 

dat belooningen toegekend voor tijdelijke 
lesuren daaronder niet kunnen worden begrepen 
en daaraan niet afdoet dat de belanghebbende 
deze tijdelijke inkomsten !anger dan vier jaren 
hee~ genoten ; 

Ge,zien de genoemde wet ; 
Hebben goedgev0nden en verstaan : 

te verklar-en dat het br.zwaar van ,T. S. 
Schaafsma geboren van O0stendorp betreffende 
de va~tstellmg van haar pensioensgrondslag at1 
onrlerwijzeres in de handwerken bij het her
halingsonderwijs te Utrecht ongegrond 1s. 

Onze Minister van Financien 1s bela8t, enz. 
(A. B.) 

23 Juni 1921. KONINKLIJK BESLlJIT. 
Crisistoelagen, in welken vorm ook 

toegekend, dragen een tijdelijk karakter ; 
bet is practiscb onuitvoerbaar met juist
beid t e onderscbeiden in welke gevallen 
zulk een toelage het karakter draagt niet 
van een tijdelijken bijslag doch van een 
voorloopige weddeverhooging, die later 
in een vaste zal overgaan ; een zoodanige 
toelage beboort derhalve niet in den pen
sioensgrondslag te worden opgenomen. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. . 
Beschikl.ende op bet bezwaar van M. Ort 

betreffende de regeling van zijn pensio~ns
grondslag als commies ter gemeente-secretarie 
te Utrecht; 

Den Raad van State, Afdee'ing voor de Ge
schillen van Eestuur, gehoord, advies van 
8 J uni 1921, n°. 107 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financien van 20 Juni 1921 n°. 135, afd. Pen
sioenen; 

0. dat bij besluit van den raad der gemeente 
Utrecht van 28 Juni 1918 aan alle in dienst der 
gemeentf' zijnde vaste ambtenaren en beambten 
met ingang van 1 Juli 1918 eene crisisverhooging 
is toeg-ekenrl ; 

dat Burgemeester en Wethourlers bij besluit 
van 19 Juh 1918 te rekenen van 1 Juli 1918 aan 
M. Ort eene crisisverhooging hebben toegekcnd 
van f 180, terwijl zij tevens te rekenen van 
dienzelfden datum zijn voorloopigen pensioens
grondslag hebben vaRtgesteld op f 1980; 

dat Onze Minister bij beschikking van 
21 April 1920, Afd. Pensioenen n°. 63468 met 
ingang van 16 October 1915, 1 Januari 1917, 
1 Januari 1918 en 1 Juli 1918 den pensioens
grondslag van M. Ort heeft vastgesteld onder
scheidenlijk op f 1200, f 1400, f 1800 en f 1908 ; 

dat vervolgens Onze Minister bij beschikk:ng 
van 6 April 1921, n°. 80620, nader gelet op de 
door Burgem~ester en Wethouders van Utrecht 
verstrekte gegevens, de regaling van den 
pensioensgrondslag, ingaande 1 Juli 1918, heeft 
ingetrokken en met ingang van 1 J anuari 
1919 en 15 Maart 191!) den pensioensgronct
slag vastgesteld op onderscheidenlijk f 2175 
en f 2750; 

dat Burgemeester en Wethouders Onzen 

Mimster hebben medegedeeld dat het op een 
misverstand moet berusten dat rle reeds 
vastgestelde grondslag van 1 Juli 1918 wordt 
ingetrokken ; dat immers aan bet gemeente
per~oncel met ingang van 1 Juli 1918 eene ver
hooging van salaris is toegekend in afwachting 
van een algemeene jaarwedde en loonsber
ziening ; dat de omstandigheid dat aan die ver
hooging de naam van crisis verhooging is gegeven 
echter geenszins insluit dat ziJ g , cht moet 
worden eene tijdelijke te zijn geweest ; dat 
hunnerzijds steeds op desbetreffende vragen van 
wege den Pensioenraad voor de gemr.ente
am btenaren is geantwoord, dat de met ingang 
van 1 Juli 1918 toegekende salarisverhooging 
een vast karakter droeg en in den pensioens
grondslag beboorde te worden opgPnomen . 
zooals toen ook voor een zeer groot aantal 
ambtenaren is geschied; dat het een vooruit
loopen was , op de voorgenomen salarisher
ziening en dat de toen toegekende verboo
gingen dan ook bij de toekenning van de nieuwe 
salarissen zijn in mindering gebracht ; 

dat Onze Minister Burgemeester en Wet
bouders heeft geantwoord, dat hij den pensioens
grondslag niet kan herzien ; dat crisistoelagen 
in welken vorm ook toegekend, een tijdelijk 
karakter hebben; dat deze toelagen derhalve 
niet in den pensioensgrondslag kunnen worden 
opgenomen; dat het practisch onuit-voernaar 
~s met juistbeid te onderscheiden in welke ge
vallen zulk eene toelage het karakter draagt 
niet van een tijdelijken bijslag doch van eene 
voorloopige weddeverhooging, die later in 
eene vaste zal overgaan ; 

dat vervolgens de belanghebbende zijn ver
langen heeft- te kennen gegeven, dat het ge
voelen van de aMeeling van den Raad van 
State voor de geschillen van bestuur mocht 
worden ingewonnen, aanvoerende dat hij de 
meening van Burgemeester en Wethouders aan
gaande de weddeverhooging aanvaardt ; 

0 ., dat op de door Onzen Minister aange
voerde gronden moet warden aangenomen, 
dat de bovenbedoelde crisistoelage van tijde
lijken aard is en derhalve niet behoort tot 
de aan de gemeentelijke betrekking verbonden 
vaste inkomsten ; 

dat mitsdien de regeling van den pensioens
grondslag ingaande 1 Juli 1918 te recht is in
getrokken; 

Gezien de Pensioenwet voor de gemeente
ambtenaren 1913; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te verklaren dat het bezwaar van M. Ort 

te Utrecht tegen zijne pensioensgrondslagen, 
zooals die door Onzen Minister van Financien 
zij n vastgesteld o gegrond is. 

Ooze Minister van Financiiin is belast, enz. 
(A. B.) 

27 Juni 1921. BESLUIT tot wijziging van 
het Koninklijk besluit van 5 October 1867 
(Staatsblad n°. 104), houdende bepalingen 
ter uitvoering van artikel 396 Wetboek 
van Koophandel. S. 814. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de gemeenschappelijke voordracht van 

Ooze Ministers van Justitie en van Landbouw, 
Nijverheid en Handel, van den 3den November 
1920, 2de a.fdeeling A, n°. 824 ; 
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Den Ra.ad van State gehoord (advies van I Nijverh eid en Handel zijn belnst met de uit-
7 December 1920, no. 51); voering van dit hesluit , hetwelk in hetStaatsblad 

Gelet op het nadere gemeenschappelijke zal warden gPphtRtst. 
rapport van Onze voornoemde Ministers, van H et L oo, den 27sten Juni 1(121. 
den 19den April 1921, 2de afdeeEng A, n°. 860, I WILHJJ:LMI N A. 
en van 20 Juni 1921, n°. 3213, afdeeEng Nij- DP. Minister ·van Mnrine. n. i , \V. F. PoP. 
verheid; I De M inister vanLa11dl,ottw,Nijv,r/i,i rl en Handel. 

Hebben goedgevonden en verstaan: H . A . VAN I .J s>11<:L~TKIJN. 

Eenig art-ikel. 
Aan artikel 1 van het K oninklijk besluit van 

den 5den October 1867 (S taalsblad n°. 104) 
wordt een tweede lid t oegevoegd, luidende nls 
volgt: 

,,Degene, t e wiens overstaan krachtens het 
eerste lid van dit artikel de monstering behoort 
te gcschieden, is bevoegd zich bij onvermijde
lijke verhlndering wegens ambtsbezigheden te 
doen vervangen door dengene, die daartoe tot 
waterschout-plaatsvervanger door Onzen Mi 
nister van J ustit ie is benoemd." 

Onze Ministers van Justitie en van Landbouw, 
Nijverheid en Handel zijn belast met de uit
voering van dit besluit, hetwelk in het Stn.al-•
blad zal warden geplaatst en waarvan afschrift 
za l worden gezonden aan Onzen Minister van 
Marine en aan den Raad van State. 

Het Loo, den 27sten Juni 1921. 
WI LHELJ.'1:IN A. 

De Minister van Justilie , HEEMSKERK. 
De Min. van Landbouw, Nijverheid en Handel, 

H. A. VAN l JSSELSTEIJN. 
( Uitgeg . 12 Juli 1921. ) 

27 Juni 1921. BESLUIT, houdende vergunn ing 
Ran de Kon •nklijke NPderlandsche Zeil
en Hoeivereen ig ing te A msterdam, tot het 
voeren van de door haar aangenomen 
v lag en standaard. S. 815. 

WJJ W I L HELMI NA, ENZ. 
Op de gemeenschappelijke voordracht van 

Ooze :Mi nisters van .M arine , 11d interim, en 
van Landhouw, Nij ve rheid en H »ndel, van den 
14den ,J uni l!Jil, Afd. 8 ., n°. 64 . en 22 Juni 
1921, Afdeeling Nijve rheid n• . 3779; 

Gezien het Konink lijk besluit van 9 April 
185;! n°. 6:l, houdende bPpalingen bctrPffende 
de ve rgunn ing a,m de Nederlandsche z ~il - en 
Roeivereeniging te Am.•terd,im tot het voeren 
van den titel ,,Koninklijke" en vergun ning 
tot bet voeren van de daa rbij vastgestelde 
vlag en stRndaard ; 

Overwegendi>, dat bet wenschelijk is ten 
aanzien vau het daarin beµaalde bet reffende 
de vlag en standaard nieuwe regelen vust te 
stellen ; 

H ebben goedgevonden en ver~taan : 
Onze goedkeuring te verleenen aan de door 

de Koninklijke N ~dei-l andsche Zeil - en Roei
vereen iging te Amst,rda,n aangenomen vlag . 
zijn de de Nederlandsche vlag, wu,irin op een 
ru it vormi~ blauw veld , in het midden van 
bet wit, de kroon met Ons naa mcij fe r en aan 
den dobr baar aangenomen standaard , zij nde 
een d riehoekige witte st,rndaa rd, waarin op 
een ru it vormig blauw veld de kroon met Ons 
naamcij fer, met bepaling dat uitsluitend de 
tot de voorschrevene veri>eniging beboorende 
jachten en vaartu,gen he t rech t ,.ullen hebben 
dez8 vlag en dezen standaard te voeren . 

Ooze .Ministers vanMarine en van L nndbouw, 

UitgP-g. 11 Juli 19il.) 

27 J uni 1921. BESLUIT, hondende bepalin
gen betreffende commissien van aanslag 
voor de inkomstenbelasting. S. 8lli. 

Wu WILHELMI A, ENZ. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Financien van 21 J uni 1921, n°. 118, Directe 
Belastingenf; 

Gezien artikel 66, 3de lid, der Wet op de 
I nkomstenbelasting 1914, alsmede Onze be
sluiten van 20 l\Iaart 1915 (Staatsb lad n°. 159), 
24 Februari 1921, n°. 13, 29 Maart 1921, n°. 
35 en van 8 April I 921, n°. 53 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Art. 1. In den als Bij lage II bij Ons boven

genoemd besluit van 20 Maart 1915 (Staats
blad n°. 159) gevoegden stoat , zooals die ge
wij zigd is, laatstelijk bij Ons besluit van 23 
October 1919 (Staatsblad n°. 613) warden de 
volgende wijzigingen aangebracht: 

1 °. hctgeen voorkomt onder het opschrift 
,,Directie Amsterdam", wordt gelezen als 
volgt: 

A lkmaar, l ate afdeeling. 
Alkmaar. Gemeente Alkmaar. 

(aan t e duiden als: 
Alkmaar A). 

Alkmaar. 
(aan te duiden als : 

Alkmaar B). 

H et overig gedeelte der 
inspectie. 

20. hetgeen voorkomt onder bet opschrift 
,,Directie Breda" , wordt gelezen als volgt : 

Breda, late afdeeling. 
Breda. Gemeente Breda. 

(aan t e duiden als : 
Breda I ). 
Breda. H et overig gedeelte der 

(als voren II). inspectie. 
Z ierikzee. 

Zierikzee. Kantoren Zierikzee, Re-
nesse. Brouwershaven 
en Nieuwerkerk met 
uitzondering van de 
gemeente St. Philips
land. 

St . Maartensdijk. Het overig gedeelte der 
inspectie. 

30_ hetgeen voorkomt onder het opschrift 
,,Directie Maast richt", wordt gelezen als volgt : 

R oermond. 
R oermond. Kantoor R oermond ( bui-

Weert. 

Venlo. 
(aan te duiden als: 

Venlo I.) 

t engemeenten) en de 
gemeentenRoermond , 
Beegden, H eel en 
Panheel, Wessem, 
Haelen, Neer, Bug-
genum en Nunhem. 

Het overig gedeelte der 
inspectie. 

Venlo . 
Gemeente Venlo. 



571 27 J UN I. 1921 

Venlo. Het overig gedeelte der 
( als voren II). inspectie. 
4°. te vermelden onder het opschri:(t ,,Direc

tie 's-Hertogenbosch" : 
's-Hertogenbosch, Isle afdeeling. 

's-Hertogenbosch Gemeente 's-Hertogen-
(aan te duidfn als : bosch. 

's-Hertogenbosch I.) 
's-Hertogenbosch H et overig gedeelte der 
( als voren II). inspectie. 

's-H ertogenbosch, 2de afdeeling. 
Oss. Kantoren Oss, Lith en 

Berlicum. 
Ravenstein. H et ov, rig gedeelt e der 

i.nspectie. 
Gennep. 

Gennep. Kantoren Gennep en 
Venray. 

Boxmeer. Het overig gedeelte der 
inspectie. 

2. Dit besluit wordt geacht in werking te 
zijn get reden met 1 Mei 1921. 

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

Het Loo, den 27sten Juni 1921. 
WILHELMINA. 

De Minister van Finanrii!n , DE VRIES. 
( Uitgeg. 11 Juli 1921.) 

27 J uni 192L. BESLUTT, tot gedeeltelijke 
vernietiging van nrtikel 135a der algemeene 
politieverordening der gemeente Sneek. 
s. 817. 

WIJ WILHELMINA. ENZ. 
Op de vourdracht van onze Ministers van 

Arbeid en van Binne11landsche Zaken van 
23 Maart 1921, n•. 875G, afdeeling Volks
gezondheid, en van 29 iHaart 1}121, n°. 1!986, 
afdeeling Binnenlandsch Bestuur; 

Overwegende, dat de raad der gemeente 
Sneek in ?.ijn vergaderiog van 31 Mei 19i0 
heeft besloten in de algemeene politiever
orden ing dier e;emeente, vastgestuld bij raarls 
besluit van 12 Januari 1904. n°. 4, Jaatstelijk 
gewijzigd bij dat van 16 December 1918, n°. 
1, twee nieuwe artikelen in te voegen. 
waarvan het eerste aldus luidt : 

Art 136a. Het is verboden de localiteiten, 
waar,;oor door burgemeester en wethouders 
vergunning voor den verkoop van sterken 
dr., nk in bet klein of verlof voor d<•n verkoop 
van alcobolhoudende drank, anderen dan 
sterken drank is verleend, stflrke dranken of 
alcoho houdeude dranken, anderen dan sterke 
dranken, te verkoopen, aan te bieden, af te 
leveren, toe te dienen of te verstrekken en 
aan de hou <ers der localiteiton om te gedoogen, 
dat deze dranken in een localiteit, als in dit 
utikel bed,1eld, worden gebrui',t : 

a. op Zuterdng, voor zooveel deze niet is 
een der beide Kerstdagen en op den Oude
jaarsdag, voor zooveel deze niet valt op een 
Zondag, na des middags twaalf uur; 

b. op 7.on- en algemeen erken<le Cbristelijke 
feestdagen, op den Nieuwjaarsdag en oµ de 
dagen, waarup voor Sneeken Wij111britsAradeel 
de loting voor de militie plaats heeft geduronde 
den geheelen dag. 

Onder algemeen erkende Christelijke feest
dagen worden begrepen : 

de Christelijke Tweede Paaschdag, de He
melvaartsdag. de Christelijke Tweede Pinkster
dag en de beide Kerst,iagen ." 

Overwegende, dat deze bepaling o. a. inhoudt 
een verbod om in vergunn ingslocalitei ten 
str rke dranken te verkonpen, aan te bieden, 
af te leveren, toe te dienen of te verstrekken 
en aan de houders der loc~liteiten, 0111 te ge
doogAn, dat dtlze dranken in een localiteit als 
in dit artikel bPdoeld. worden gebruikt ge
durende den geheelen Znndag ; 

Overwegende, dat artikel 7, lste lid, 4°. der 
Drankwet o. m. bepaalt., dat bij plaatselijke 
vero rdening do gemeenteraad, onverminderd 
zijne bevoegdheid krachtens artikel 1% der 
Gerneentewet dag:on kan bepalen, waarop, 
wegAns omstandigheden op grond van welke 
misbruik van eterken drank te vree7.en is, 
in de gemeente of in bepaalde wijken of 
buurten voor het publiek toegankelijke loca
liteiten, waarvoor vergunning is ver!Pend, 
gesloten moeten zijn ged11rende den geheelen 
dag; 

Overwegende, dat evenwel de raad bij het 
gehruik maken van dez3 bevoegdheid de be
palingen vao artikel 7 niet krachteloos kan 
ma!rnn, daar anders de wet een innerlijke 
tegenstrij,ligheid 7.0U bevatten. wat niet mag 
worden aangenomen ; . 

Overw<'gende, dat artikel 7 der Drankwet 
tocstaat een sluitin~sgPbod gedurende bepaalde 
dagen en dus ook gedurende den Zondag uit 
te vaardigen, indien in een gPmee11te omstan
dighcdon aanwezig zijn op grond van we! ke 
misbruik van sterken drank te vrPezen is en 
dat derh11lve een verkoopsverbod gedurende 
den geheelen Zondag, dut in zijn practische 
uitwerking met een sluitingsgeborl nagenoeg 
overeenkomt, alleen dan wettig kun worden 
geacht, wanneer in de betrokken gemeente 
omstandigherlen aanwe?.ig 7.ijn uls bedoeld bij 
artikel i. lste lid der Urankwet; 

Overwegendo, dat artikel 7, lste lid 4°. 
der Orankwet, blijkens de Memorie van Toe
lichting vooral het oog heeft op natiouale 
feestdagen of lotingsdagP.n voor de nationale 
militie, waarop de bevolking in een bij7.0ndere 
stemming verkeort, waarin 7.ij zich eerder 
dan op andere dageu aan misbruik van sterken 
drank zal overgeven; 

Overwegende, dat met dergelijke dagen de 
Zondag als wekelijks t ~rugkeerende rustdag 
niet zonder meer gelijk mag worden gesteld, 
en dat derhalve om een verkoopsverhod van 
sterken drank gAdurende den geheelen Zondag 
t.e rechtvaardigen, omstanrl igheden moeten 
kunnen worden aaugevoerd, die onafhankelijk 
van het karakter van de?.en dag aid zoodanig 
de vrees voor verhoogd dmnkmisbruik wet
tigen; 

o,·erwegende, dat de vraae; of dergelijke 
ornstandigheden in de gemeente Sneek bestaan, 
door den Gemeenternad in zijn vergadering 
van 7 l\lla11.:·t 192l bij meerderheid van stem
men ontkennend is beantwoord; 

Overwegende, dat derhalve artikel 136a der 
algemeene politieverordening van Sneek, voor 
zooveel dit artikel een verbod van verkoop, 
en?.. van sterken drank gedurende den ge
heelen Z11ndag inhoudt, is genomen in strijd 
met de w~t; 

Gelet op artikel 163 der Gemeentewet ; 
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Den Raad van State gehoord (advies van 
31 Mei 1921, n°. 26) ; 

Gelet oµ bet nader rapport van Onze Mi
nisters van Arbeid v11n 15 Juni 19:.!l, n°. 
1344G, afdeelinl? Volk~gezondheid, en van 
Binnenlandscbe Zaken van 2:.! ,Juni 19:.!l, n° . 
7844, afdeeling Binnenlandsch Bestuur ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
artikel 135a der algemeene politieverorde

ning der gemeente t-neek, zooals dit artikel 
is vastgesteld bij besluit van den gemeenteraad 
vnn 31 Mei 19·W n°. 15, voor zoover dit ar
tikel een verbod inboudt om gedurende den 
gebeelen Zondag in vergunningslocaliteiten 
sterken drank te verkoopen, aan te bieden, a! 
te leveren, toe te dienen of te verstrck ken, en 
aan vergunningbouders te gedoogen, dat deze 
dranken in een localiteit, als in dit artikel 
bedoeld, worden gebruikt, te vernietigen we
gens strijd met de wet. 

Onze Minister van Arbeid is belast met de 
uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad 
zal worden geplaatst en in afscbrift zal wotden 
gezonden aan den Raad van State. 

Het Loo, den :.!7sten J uni 19:.!1. 
WILHELMINA. 

De Minister van A r l,eid, AALBERSE. 
De Minister van B innenlrrndsche Zaken, 

C H. R uYS DE 81£!1:RH:NB R0UCK. 
( Uit_qeg. 13 Juli 19:.!1.) 

27 J uni 1921. BESLUIT tot nadere wijziging 
van het Algemeen Reglement Dienst en 
van bet Algemeen Reglement Dienst 
Locaalspoorwegen. S. 818. 

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

Waterstaat van 21 Mei 1921, La. L., afdeel;ng 
Spoorwegen ; 

Gelet op artikel 27 der wet van 9 April 1875 
(Staatsblad n°. 67), bet laatst gewijzigd bij de 
wet van 9 Juli 1915 (Staatsblad n°. 321) en op 
<i.rtikel 4 der Locaalspoor- en Tramwegwet; 

Den Raad van State gehoord (advies van 31 
Mei 1921, n°. 22) ; 

Gezien bet nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 21 Juni 1921, n°. 353, 
a,fdeeling Spoorwegen ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
I. Het Algemeen R eglement Dienst, vast

sesteld bij Koninklijk besluit van 26 Juni 1913 
(Stwublad n°. 315) en bet Algemeen R eglement 
Dienst Locaalspoorwegen, vastgesteld bij Ko
ninklijk besluit van 3 Juni 1915 (Staatsblad 
no. 230), welke reglementen bet laatst werden 
gewijzigd bij Koninklijk besluit van 29 Decem
ber 1920 (Staatsblad n°. 920), te wijzigen als 

· volgt: 
Te rekenen van 1 Juni 1921 af wordt aan 

artikel 94 een derde lid toegevoegd, luidende: 
,,3. Tot het in werking treden van de zomer

dienstrege!ing van bet jaar 1922 bee~ de Mi
nister voorts de bevoegdheid om voorwaarde
lijk ontheffing te verleenen van de artikelen 86, 
letter b, 87, 89, 91, Perste Lid, en 92, eerste lid, 
ten aanzien van beambten en bedienden, op 
stations, halten of locomotieven werkza.i.m" . 

II. Te bepalen, dat dit besluit in werking 
treedt met ingang van den tweeden dag na dien 
der dagteekening van het Staa'8blad, waarin 
bet is geplaatst. 

Onze Minister van Waterstaat is belast met 
de 1titvoering van dit besluit, hetwelk in bet 
Staatsblad geplaatst en in afachrift aan den 
Raad van State medegedeeld zal worden. 

Het Loo, den 27sten Juni 1921. 
WILHELMINA. 

De .Minister van 1V nterstaat, A. A. H. W. KoNIG 
( Uitgeg. 11 J uni 1921.) 

27 Juni 1921. ARREST van den Hoogen Raad. 
Zoowel uit den tekst als uit de plaatsing 

van art. 62 der H aagsche Al~. Politie
verordening volgt, dat aan alle m dat art. 
opgenomen bevelen der politie alleen be
hoeft te worden voldaan, indien deze ge
geven worden in het belang der openbare 
orde en veiligheid". Deze omstandigheid 
vormt een element der overtreding van 
genoemd artikel en moet dus in de dag
vaarding worden opgenomen. 

(Gemeenteverordeningen 's-Gravenhage art. 62 ; 
Gemeentewet art. 135.) 

Voorzitter: 
Jh.r. Mr. W. H. de Savornin Lohman. 

Raden: Mrs. H. Hesse, H. M. A. Savelberg, 
Jhr. P. L. van Meeuwen en B. Ort. 

De Officier van Justitie bij de Arr. -Rtlcht
bank te 's-Gravenhage, requirant van cassatie 
tegen een vonnis dier Rechtbank van 4 April 
l!l21 (N. J. 1921 biz. 638, Red.) wa11.rbij in 
hooger berorp bet vonnis van den Kanton
rechter te 's-Gravenhage van 25 November 
Hl20, gewezen ten laste van M. C. T., werd 
bevestigd voor zoover daarbii is bewczen
vcrklaard bet aan den beklaagde bij inleidende 
d11.gvaarding telastegelegde on zijne schuld 
daaraan, <loch voor het overige werd vernie
tigd en de beklaagde werd ontslagen van alle 
rechtsvervolging. 

Conclusie van den Advocaat-Generaal Mr. 
Tak. 

De Algemeene Politie-verordening voor 
's-Gravenhage bepaalt in art.. 62, geplaatst in 
Afdeoling II a.ls opsohrift dragencl ,, van de 
politie op het rijden" : ,,Restuurders van rij
of voertuigen, handkarron en rijdinen zijn 
verplicht de maatrflgelen door de politie, in 
bet b ehng cle r openbare orde en ve\ligheid, 
voor bijzonder/3 geval!en voorgoschreven, stip
telijk na te komen en zijn voorto verpliclit 
aan de bevelen der politie van op te rijden, 
langzaam te rijden, in eene bepaalde richting 
te rijden of bun rij- of voertuig of handkar t e 
verplaatsen, onmiddellijk te voldoen." 

Dit voorschrift, tegen overtreding waarvan 
art. ll5a eenc geldboete van ten hoogste f 25 
of hechtenis van ten hoogste zes dagen be
dreigt . moet krachtens art. 81 ook door be
stuurders van motorrijtuigen en rijwielen 
worden inachtgenomen. 

Ten aanzien van gerequireerde nu verklaarde 
de Arr.-Rerhtbank a lhicr op 4 April j.1., in 
aansluiting van dt>n Kantonrecbter, wettig en 
overtuigend bewezen : ,,dat hij op 16 Septem
ben 1920 des namiddags omstreeks 1.45 nre 
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heeft gereden met een door hem bestuurd I toen, nadat de agent van politie J. Vermeer 
rijwiel in de Vleerstraat te 's-Gravenhage en hem door het opstekeu van zijn stok had be
toen. nada.t de agent van politie J. Vermeer volen om op te houden, niet omniddellijk aan 
hem door het opst eken van zijn stok bad he- da.t bevel heeft voldaa.n : 
volen om op te h,mden, niet onmiddPllijk a.an dat <le Rechtbank den gerequireerde te dier 
dat bevel heeft voldaan." zake heeft ontslagen van alle rechtsvervolging 

Zij m:1tsloeg hem __ evenwel va1;1 alln rechtR- op grond, ~at art. 62 der ~lg. Pol itieverorde
vervolgrng, rlaar ZJJ van meemng wa-s, dat ning voor s-Gravenhagc, b1J art. 81 van toe
bovengenoemde bepaling twee verplichtingen passing verklaard op bestuurders van rijwielen 
naast elkaar bevat, gescheiden door ,,voorts", en t.egen welks overtreding a.rt. 115a straf 
waafvan de laatste gPen verbindende kracht bf'dreigt, bindende kracht mist en alzoo bet 
zou hebben, omdat zij niet enkel geldt voor telastegelegde en bewezenverklaar<l.e niet straf
de openb:ue straat, maa.r in hare algemeen- baar is krachtens voormelde artikelen, terwijl 
hcid ook elders. het ook niet elders is stra.fbaar gcsteld ; 

De Officier van Jnstitie acht die opvatting 0., dat art. 62 luidt: 
onjuist en stelt a]s cassatiemiddel daartegen: ,,Bestuurders van rij- of voertuigen, hand-
.,Schenrling door verkeerde toepassing van ka.rren en rijdieren zijn verplicht de ma.a.t
art. 62 van de Algemeene Politie-verordening regelen door de politic, in bet belang der 
van de Gemeente 's-Gra.venhage." openbare orde en veilighP.id, voor bijzonrlere 

De inhoud zijner toe\icbtende memoriP. laat gevallen voorgeschreven, stiptel\jk na te komen, 
zich gemakkelijk gissen. Het rejeverband en en zijn voorts verplicht aan de bevelen der 
-le interpretatie - zoo pleit hij - wijzen op p0litie om op t e rijden, op te houden, langzaam 
een voorschrift, zoodat de openbare orde en tc rijden, in eene bepaalrl.e richting te rijden 
veiligheid het geheel beheerscht. of hun rij- of voert,uig of handkar te verplaatsen, 

Ik kan hem hierin niet volgen en gelukkig onmiddellijk te voldoen" ; 
noemt hij ze!f de redact.ie ,,minder gclukkig". dat de Rechtbank dit a.rtikel niet verbinclend 

Wei gee£ ik hem gelijk, waa.r hij beweert, oordeelt, omdat het de in zijn tweede onderdeel 
dat de tedoeli~g van den ;Raad is gewees~, om gestelde verplichti?g oplegt ook dan w'.'nneer 
de grenzen z1.1ner wette~JJ ke bevoeg~he1d . tc- die bestuurders z1ch met op straat, m be_t 
eerbiedigen, maar van dit streven bhJkt met openbaar be~inden, en de openbare orde daarb1.1 
duidelijk uit de gebezigde woordktmze. in geen enkel opzicht is betrokken, zoodat dezc-

De Kantonrecbter is het eigenlijk hiermede verordening verder reikt da.n de regelings
eens, al heeft hij eene veroordeeling uitgi'- bevoegdbeid hij art. 135 der Gemeentewet 
sproken. Immers bij qualificeerde bet he- a.an den gemeentelijken wetgever toegekend 
wezene als : ,,Het te 's-Gravenhage a.ls be- met betrekking tot de da.arbij aangeduide 
stuurder van een rij"iel aan de bevclen van onderwerpen en de huishouding der gemeente, 
de politie om op te houden, niet on_middellijk d!l.ar toch een dergelijk voorsch~ift niet kav 
voldoen", en ontkent dus, dat ZJJ moeten z1Jn in het bela.ng van de zedehJkbe1d of de 
worden gegeven ,,in het helang der openbare gezondheid en ook niet betreft de hujshouding 
orde en veiligheid", evenal,t ook in de <lag- der gemeente, - overwegenae de Rechtbank 
vaarding daarover wordt gezwegen, omdat voorts, ,,dat wel is waar het voormeld artikel 
de atelier daarvan dit kennelijk geen consti- is op~enomen in de afdeeling IT der Algemeene 
tutief element vond. PolitJeverordening tot opschrift voerende ,, van 

Dit laatste is in elk geval ook in het stelsel de polit,ie op bet rijden", maa.r dat al mocht 
van requirant een bezwaar tegen het ver- daaruit de bedoeling van rlen Gemeenteraad 
krijgen van een antler dictum daar, gelijk ik blijken orn bij dit, in die afdeeling voorkomende, 
ree{s zeide, de telastelegging niet zegt, rlat voorschrift uitsluitend eene regeling te gcven 
bet opheffen van den politiest-ok ten teeken met betrekking tot openbare straten en wegen 
van het, bevel om stil te houden geschie<lde en in bet belang van de openbare orde, deze 
,,in het belang der openbare orde en veilig- Lepe_ rking in den dujdeHjken tekst van bet 
heid", terw\jl dit niet uit de tlaarin opgeuomen artikel niet is neergelegd" ; 
feiten voortvl0eit, zoodat de overtred.ing on- 0., dat de requirant hiertegen in hoofdzaak 
volledig is weergegeven en daarop derhalve aanvoert , dat art. 62 niet op zoodanige wijze 
geen straf past. in twee onderdeelen is gescheiden, dat deze 

Ik concludeer mitsdien tot verwerping van rnoeten geacht worclen p]k afzonderlijk een 
het beroep. op zich zelf staand onderwerp of punt te 

regelen, docb bet tegendeel volgt uit bet rede
De Hooge Raad, enz. ; verband en de interpunctie van de eene en 
Gehoord het verslag van den Raadsheer Ort; onafgebroken zinsnede waarin h<'t voorschrift 
Gelet op het middel van cassatie, door den van het art,ikel is vervat. zoodat uit het gebruik 

requirant voorgesteld bij memorie, luidende: der formule ,,in bet belang der openbare orde 
(zie cone!. Adv.-Gen.); en ve'ligheid" in bet- be!lin van bet. voorschrift, 

Gehoord, enz. ; duidelijk blijkt de bcdoeling van den <Yemeen-
0., dat bij bet in zoover door het bestreden I telijken wetgevP-r om in het geheele artikel geen 

vonnis der Recht.bank bevestigd vonnis van I antler voorschrift dan een in zoodani,r belang 
den Kantonrechter te 's-Gravenhage, in over- , te geven ; 
eenstemming met de aanklacht, wettig en 0. , dat deze zienswijze juist is en de Hoogc
overtuigend bewezen is verklaard, met ge- Raad dan ook door de woorden van bet artikel 
requireerde's schuld daaraa.n : dat hij 16 Sep- ,,en zijn voorts verplieht" voldoende ziet uit
tember 1020 des namiddags omstreeks 1.45 ure gedrukt de l:edneling van den gerneentdijken 
heeft gereden met een door hem bestunrd wetgever, dat onk rle na <lie woorclen omsche
rijwiel in de Vleerstraat te 's-Gravenhage, en ven verplicbting a!leen "or<lt op<£e1egrl kn 
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aanzien va.n de bevclen, in bet belang der 
openbare orde en VE'iligheid gege ven; 

dat ook de plaatsing van het artike! in het 
,,Hoofdstuk van rle straatpolitie" en de aard 
der daarin aangeduide bevelen e'er politie, er 
op wijien, dat de woorden ,,in het bclang der 
openbflre orde en veiligheid" mede op ctie 
bevelen doelen ; 

dat derbalve, waar de Gemeenteraad de 
bevoegdhBid tot zoodanige regeling aan art. 135 
der Gemeentewet ontleent, aan art. 62 voor
noemd verbindende krac!:it niet kan worden 
ontzegd; 

dat het middel ecbter niet tot cassatie kan 
leiden ; 

dat immers het tehstegelegde en bewezen
verklaarde feit niet inhoudt, dat de agent van 
politie bet daarbij vermPlde bevel, om op te 
houden gaf in bet belang der openbare ·orde 
en veiligbeid, zoodat bet feit niet vie! onder 
het bercik van art. f,2 juncto 81 cler Verorde
ning en dus, nu <lit feit ook niet elders straf
baar is gesteld. de R ecbtbank den gerequi
reerde te dier zake terecht heeft ontslagen 
van • !le rechtsvervolging ; 

Verwerpt het beroep. (N. J.J 

bekend te maken door bijvoeging van <lien 
tekst in zijn gebeel bij dit besluit. 

De Minister van Arbeid is belast met de 
uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad 
zal worden geplaatst. 

H et Loo, den 28sten Juni 1921. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, AALBERSE. 
(Uitgeg. 11 Juli 1921.) 

TEKST DER WET van den 2den Januari 
1901 (Staatsblad n°.l), houdende wettelijke 
verzekering van wer klieden tegen geldelij ke 
gevolgen van ongevallen in bepaalde bedrij
ven, (in werking getreden met uitzondering 
van de bepaling, vervat in artikel l, op l 
.!'uni 1901, terwijl de bepaling, vervat in 
a'rtikel l, in werking is getreden op l Febrn
·ari 1903) zooals die wet is gewijzigd bij de 
wetten van 3 Febrnari 1902 (Staatsblad 
n°. 14), 13 Januari 1908 (Staatsbladn°. 2-1 ' , 
13 Februari 1909 (Staatsblad no. 46), 12 
Juni 1909 (Staatsblad n°. 146), 30 Juni 
1909 (Staatsblad n°. 204), 30 Juni 1909 
(Staatsblad n°. 205), 1 Juli 1909 (Staats
blad n°. 249), 15 Juli 1910 (Staatsblad 
n°. 228), 11 Februari 1911 (Staatsblad n°. 
62), 14 Januari 1918 (Staatsblad n°. 20), 
26 Juli 1918 (Staatsblad n°. 499), 11 April 
1919 (Staatsblad n°. 167), 9 October 1920 
(Staatsblad n°. 780) en 2 Mei 1921 (Staats
blad n°. 700). 

HOOFDS1'UK I. 
lnleidende bep'l-lingen. 

28 Juni 1921. BESLUIT ter bekendmaking van 
den tekst der wet van 2 Januari 1901 
(Staatsblad n°. 1) zooals die wet is gewij 
zigd en aangevuld bij de wetten van 3 
Februar 1902 (Staatsblad n°. 14), 13 Janu
ari 1908 (Staatsblad n°. 24), 13 Februari 
1909 (Staatsblad n°. 46), 12 Juni 1909 
(Staatsblad n°. 146), 30 Juni 1909 (Staats
blad n°. 204), 30 Juni 1909 (Staatsblad Art. 1. De werklieden in de verzekerings
n0. 205), 1 Juli 1909 (Staatsblad n°. 249), plichtige bedrijven zijn volgens de bepalingen 
15 Juli 1910 (Staatsblad no. 228), 11 dezer wet verzekerd tegen geldelijke gevolgen 
Februa.ri 1911 (Staatsblad no. 62), 14 van ongevallen, hun in verband met hunne 
Januari 1918 (Staatsblad n°. 20), 26 Juli dienstbetrekking overkomen. 
1918 (Staatsb-lad n°. 499), 11 April 1919 2. I. Onder werkgever verstaat deze wet 
(Staatsblad n°. 167), 9 October 1920 (Staats - ieder, natuurlijke of recbtspersoon, die anderen 
blad n°. 780) en 2 Mei 1921 (Staatsblad no. in diepst beeft voor de uitoefening van eenig 
700). S. 819. verzelteringsplichtig bedrijf. 

WrJ WILHELMINA, ENZ. 2. Onder werkman verstaat deze wet ieder, 
Op de voordracht van Onzen Minister van die in dienst van den werkgever 'n <liens onder

Arbeid van 22 Juni 1921, n°. 2675, afdeeling neming in een verzekeringspl ichtig bedrijf 
Arbeidersverzekering: tegen loon werkzaam is. Voor de toepassing 

Gelet op artikel XCIV der wet van den 2 van deze wet worden, hoewel zij geen loon ont-
Mei 1921 (Staatsbl.ad n°. 700) ; vangen, als werklieden beschouwd : 

H ebben goedgevonden en verstaan: 1°. volontairs, leerlingen en dergel\jke per-
den tekst der· wet van 2 Januari 1901 (Staats- sonen, die in verband met bun opleiding nog 

blad n°. 1), zooals die wet is gewijzigd en aan- geen loon ontvangen; 
gevuld bij de wetten van 3 Februari 1902 2°. personen beneden den leeftijd van 21 
(Staatsblad n°. 14), 13 Januari 1908 (Staats- jaren; 
blad n°. 24), 13 Februari 1909 (Staatsblad n°. 3°. personen, die wegens werkzaamhed~n 
46), 12 Juni 1909 (Staatsblad n°. 146), 30 Juni in dienst van den werkgever verricht, van der-
1909 (Staatsblad n°. 204), 30 Juni 1909 (Staats- den uitkeeringen in aeld ontvangen. 
blad n°. 205), 1 Juli 1909 (Staatsblad n°. 249), 3. l. Onder verzekeringsplicbtige onderne-
15 Jui, 1910 (Staatsblad n°. 228), l l Februari ming verstaat deze wet eene onderneming, waar-
1911 (Staatsblad n°. 62), 14 Januari 1918 (Staats-

1 
in een verzekeringsplichtig bedrijf wordt uit

blad n°. 20), 2G Juli 1918 (Staatsblad no. 499), I geoefend. 
11 April 1919 (Staatsblad n°. 167), 9 October : 2. Ihdien een publiekrechtelijk lichaam door 
1920 (Staatsbl0:d n°. 780) en 2 Mei 1921 (Staats- , in zijnen dienst zijnde personen zoodanige werk
blad n°. 700). m een doorloopende genummerde · zaambeden doet verrichten, dat die personen 
reeks van boofdstukken en artikelen, met door- ingevolge artikel 1 verzekerd zouden zijn, 
loopende lettering van onderdeelen van arti- indien zij die werkzaamheden in dienst van 
kelen en met nummering van de leden der een pri ,·aat persoon verrichtten, wordt bet 
artikelen, samengevat en, met wijziging <lien- publiekrecbtelijk licbaam ten aanzien dier werk
overeenkomstig van de aanhaling daarin van zaamheden geacbt een verzekeringsplicbtig 
ar-tikelen of gedeelten van artikelen, algemeen bedrijf nit te oefenen. 
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4. 1. Indien een natuurlijk of rechtsper- ' aan dat van een gelijksoortigen arbeider, die 
soon door in zijn dienst zijnde personen bij ' op bedoelden dag een jaar werkzaam is in 
algemeenen maatregel van bestuur te noemen dezelfde of in eene naburige onderneming en 
werkzaamheden doet verrichten, en die per- I niet een gedeelte van dat jaar door ziekte ver
sonen ingevolge artikel 1 verzekerd zouden zijn, I hinderd is geweest te arbeiden, indien dezen 
indien die werkzaamheden in een onderneming op dien dag een ongeval was overkomen. 
een zelfstandig bedrijf vormden, wordt hij in Is op den dag van het ongeval geen gelijk
de gevallen, bij algemeenen maatregel van soortige arbeider gedurende een jaar werk
bestuur aan te wijzen, voor de toepassing zaam in dezelfde of in eene naburige onder
dezer wet ten aanzien dier werkzaamheden neming, dan wordt het dagloon van den werk
geacht in een afzonderlijke onderneming een man gerekend te hedragen een driehonderdste 
verzekeringsplichtig bedrijf uit te oefenen. gedeelte van het loon. dat gedurende het aan 

2. Zijn de personen, door wie de werkzaam- den dag van het ongeval voorafgaande jaar 
heden, in het eerste lid be, :oe d, worden ver- gemiddeld is verdiend door gelijksoortige 
richt, ter zake van die werkzaamheden krach- arbeiders in hetzelfde of in een soortgelijk be
tens een andere ongevallenwet verzekerd, dan drijf in dez.elfde gemeente of in naburige 
blijft dat lid buiten toepassing. gemeenten. Over den tijd, wanrin de getrof-

5. 1. Onder loon verstaat deze wet elke fene t en gevolge van werkstaking of uitsluit-ing 
uit-keering, welke de verzekerde als vergoeding in dit jaar niet gewerkt heeft, wordt het loon 
voor zijnen arbeid of gedurende staking van der gelijksoortige arbeiders over dien t\jd 
den arbeid van zijnen werkgever ontvangt. gerekend zooveel te bedragen als, naar ver
Voor de berekening van loon volgens deze wet houding, overeenkomt met het loon, hetwelk 
worden medel,';erekend ontvangsten van der- door hen gemiddeld is verdiend in de aan de 
den, welke van invloed zijn op de vaststelling s .aking of uitslniting voorafgaande dertien 
van het loon. weken. 

2. Indien het loon gedeeltelijk of geheel III. Bij algemeenen maatregel van bestuur kan: 
bestaat in huisvesting, verstrekkingen in natura, 1 °. van het onder I en II van dit artikel 
of wel in beide, wordt de geldswaarde daarvan b9paalde worden afgeweken ten aanzien van 
geschat volgens de waarde ter plaatse van ver- de werklieden of van een g-edeelte der werklie-
strekking. den in daarbij te noernen bedrijven, 

6. Het loon van werklieden, die voor den a. welke volgens hunnen aard slechts gedu-
werkgever ook werkzaamheden of diensten rePde een zekeren tijd van het jaar worden 
verrichten, welke niet tot het verzekerings- uitgeoefend ; 
plichtig bedrijf behooren, wordt, voorzoover b. wttarin bij het aangaan van arbeidsover. 
het is verdiend op dagen, waarop de werkman e~nkornsten met werklieden gewooulijk reke
in de onderneming van z\jn werkgever tevens mng wordt gehouden met bdgeen dezen, w,l!,,.11 , 
in het verzekeringsplichtig bedrijf heeft ge- werkzaambeden in dienst van den werkgever 
werkt, voor de toepassing van deze wet geacht verricht, van derden ontvangen ; 
geheel in het verzekeringsplichtig bedrijf te c. waarin werklieden gewoonlijk hetz(j bi.i 
zijn verdiend tusschenpoozen, hetzij slechts weinige dagen 

7. 1. Deze wet verstaat onder dagloon : het of gedeelten van dagen in het jaar, hetzij slechts 
loon, dat een werkman, toen het ongeval hem een gedeelte van den dag werkzaam zijn ; 
trof, gemiddeld per dag verdiende in de onder- d. waarin werklieden gewoonlijk ge lijktijclig 
neming, waarin het ongeval plaats greep. of achtereenvolgens op een zelfden dag werk-

2. Voor de berekening van het dagloon zaam zijn in ondernemingen van verschillende 
gelden de volgende bepalingen : werkgevers, waarin een zelfde bedr(jf of ver-

I. Indien de werkman reeds een jaar werk- wante bedrijven als in den algemeenen maat
zaam was in die onderneming, wordt het loon, regel van bestuur genoemd, worden uitgeoe
door hem van zijnen werkgever ontvangen fend ; 
gedurende het aan het ongeval voorafgaande 2°. worden bepaald, dat bedragen, welke
jaar, gedeeld door het aantal dagen, waarop ingevo!ge de onder 1°. bedoelde re~elingen 
door hem in dat jaar voor den werkgever is als dagloon worden beschouwd, bij de premie
gearbeid, doch door ten hoogste 31:l. berekening ala werkelijk verdiend loon zullen 

Heeft gedurende dat jaar in de onderneming worden aangemerkt. 
staking van arbeid plaats gehad, dan zullen 8. Het dagloon van werklieden beneden 21 
voor de toepassing van deze wet de dagen, jaren en bet dagloon van werklieden, die ge
waarop niet gearbeid is, maar waarvoor de noemden leeftijd hebben bereikt doch in ver
werkman van zijnen werkgever loon heeft band met hun opleiding nog geen loon of niet 
ontvangen, als arbeidsdagen worden beschouwd. bet loon van een volslagen werkman ontv.angen, 
Indien dit loon minder heeft bedragen dan het wordt gesteld : 
in de week v66r de staking bedroeg, wordt a. voor de vaststelling van bet bedrag eener 
bet geacht geltjk te zijn aan bet loon, dat in rente aan den getroffene op niet minder dan 
die dagen gemiddeld is verdiend door gelijk- het bedrag, waarop volgens de bepalingen van 
soortige arbeiders in hetzelfde of in een soort- het voorgaande artikel het dagloon van d0n 
gelijk bedri_j£ in dezelfde gemeente ofin naburige minst betaalden vc,hlagen arbeider van het
gemeenten. zelfde l!eslacht, in hetzelfde vak of in het-

II. Was de werkman op den dag van het zelfde bedrijf, zou worclen vastgesteld; 
ongeval nag geen jaar werkzaam in d ie onder- b. voor de vaststelling van het bedrag eener· 
neming, of was hij ten minste gedurende zeven voorloopig toegekende rente, van begrafenis
dagen in dat jaar door ziekte of ongeval ver- kosten en van renten aan de nagelaten betrek
hinderd zijn gewoon loon te verru.enen, d~.n kingen van den getroflene op het onder a 
wordt zijn dagloon gerekend gehJk te z13n bedoelde bedrag, doch op -niet meer dan een 
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gulden vijftig cent, tenzij het dagloon, volgens 
de bepalingen van het voorgaande artikel 
onder I en II berekend, of krachtens den alge
meenen maatregel van bestunr, bedoeld onder 
III, van het voorgaande art,ikel, vastgesteld 
meer dan Mn gulden vijftig cent bedraagt, in 
welk geval het dagloon op het aldus berekende 
of vastgestelde bedrag wordt vastgesteld; 

c. voor de vaststelling van het bedrag eener 
t ijdelijke uitkeering op het loon, dat de getrof
fene in de kalenderweek, waarin het ongeval 
plaats vond, in de onderneming van zijn werk
.gever per dag verdiende. 

9. On !er ,.Onze(n) Minister" verstaat deze 
wet: ,.Onze(n) Minister, met de uitvoering van 
deze wet belast". 

10. 1. De bepalingen dezer wet zijn ook 
van toepassing : 

a. op den werkgever, wiens onderneming 
in Nederland gevestigd is, voor zooveel hij 
zijn bedrijf in het buitenland uitoefent, t en 
a.anzien van den werkman, dien h~j daarvoor 
gebruikt, zoo deze zijne woonplaats hier te 
lande heeft; 

b. op de sub " bedoelden werkman, die in 
het buitenland door een ongeval wordt getroffen. 

2. De bepalingen dezer wet zijn niet van 
toepassing : 

1°. op den werkgever, die zijn bedrijf in 
Nederland uitoefent doch wiens onderneming 
buiten Nederland is gevestigd, ten aanzien 
van den werkman, dien hij daarvoor hier te 
lande gebruikt en die hier te lande niet zijne 
woonplaats heeft, indien in het land, waar 
de onderneming is gevestigd, eene verp!ichte 
verzekering tegen ongevallen bestaat, welke 
niet van toepassing is ten aanzien van den 
·werkman, die in Nederland zijne woonplaats 
heeft en die voor eene in Nederland gevestigde 
-onderneminp, in het land, waar de eerstbedoelde 
onderneming is gevestigd, het bedrijf uitoefent ; 

2°. op den werkman die, in dienst van den 
sub 1 bedoelden werkgever, <liens bedrijf in 
Nederland uitoefent en aldaar niet zijne woon
plaats heeft, indien in het land, waar de onder
neming van zijn werkgever is gevestigd, eene 
verplichte verzekering tcgen ongevallen be
·staat. welke niet van toepassing is ten aanzien 
van den werkman, die in Nederland zijne woon
plaats heeft en die voor eene in Nederland ge
vestigde onderneming in het land, waar d<" 
eerstbedoelde onderneming is gevestigd, het 
bedrijf uitoefent. 

HOOFDSTUK II. 
V erzekeringsplichtige bedrijven. 

11 . Verzekeringsplichtig zijn alle bedrijven, 
voor zoover zij niet bij deze wet van den ver• 
zekeringsplicht zijn vrijgesteld. 

12. Niet-verzekeringsplichtig zijn de be
drijven van landbouw, veehouderij , tuinbouw 
en boschbouw, het bedrijf van personen- of 
goederenvervoer met schepen, welke niet in 
den regel hetzij de rivieren en binnenwateren 
bevaren, hetzij van eene plaats hier te lande 
naar eene andere plaats hier te lande varen, 
•en het visschersbedrij f, uitgeoefend buiten 
rivieren en binnenwateren, als regel buiten 
bet gezicht der Nederlandsche kust. 

13. 1. Wanneer een ondernemer, die het 
bedrijf van personen- of goederenvervoer niet 

vallende onder artikel 12, uitoefent, door in 
zijnen dienst zijnde personen g"ederen, welke 
hij per schip heeft vervoerd of moet vervoeren, 
doet laden, lossen, stapelen, wegen, meten, 
vervoeren of wegbergen, wordt voor de toepas
sing van deze wet het schippersbedrijf ten 
aanzien van deze werkzaamheden geacht ook 
het laden, lossen, stapelen, wegen, ineten, ver
voeren of wegbergen van goederen te omvatten. 

2. Wanneer een onde.rnemer, die het bedrijf 
van personen- of goederenvervoer uitoefent 
met schepen, vallende onder artikel 12, en die 
hier te lande den zetel zijner onderneming of 
een agent heeft, door in zijnen dienst zijnde 
personen goederen, welke hij per schip heeft 
vervoerd of moet vervoeren, hier te lande doet 
laden, lossen, stapelen, wegen, meten, vervoe 
ren of weg bergen, wordt hiJ voor de toepassing 
van deze wet ten aanzien van die werkzaamhe
deh geacht een verzekeringsplichtig bedrijf uit 
te oefenen. 

HOOFDSTUK III. 

Van den omvang der schadeloosstellingen en de 
berekening daarvan. 

14. 1. De bank verleent den verzekerde, 
wien een ongeval overkomt in verband met 
zij n dienst be trekking als schadeloosstelling 
genees- en heelkundige behan,deling of ver
goeding daarvoor volgens regelen, bij alge
meenen maatregel van bestuur te stellen. 

2. Onder geneeskundige behandeling is be
grepen het verRtrekken van kunstmiddelen, 
voorkomende op de door Onzen Minister vast 
te stellen lijst, welke noodig zijn voor het herstel, 
het behoud of de bevordering van de geschikt
heid tot werken, voor zoover die geschiktheid 
ten gevolge van het ongeval is verminderd, 
benevens onderricht in het gebruik dier kunst
middelen. 

15. 1. lndicn het ongeval, in artikel 14 
bedoe d, ten gevolge heeft, dat de verzekerde 
den derden dag na het ongeval, naar het oor
deel van den door het bestuur der bank aange
wezen geneesheer, niet in staat is in de onder
neming van zijn werkgever zijn gewone werk 
te verrichten, ontvangt hij van de bank boven
dien eene tijdelijke uitkeering, gerekend van 
den dag na het ongeval af, zoolang de bedoelde 
ongeschiktheid voortduurt, maar uiterlijk tot 
den drie en veertigsten dag. 

2. Deze uitkeering bedraagt voor elken dag, 
de Zondagen niet medegerekend, zeventig 
percent van des verzekerden dagloon. 

16. 1. Indien het ongeval, in artikel 14 
bedoeld, ten gevolge heeft, dat de verzekerde 
zes weken na den dag van het ,ongeval gedeelte
lijk of geheel ongeschikt is tot werken, ont
vangt hij van de bank als verdere schadeloos
stelling eene geregelde uitkeering, rente ge
naamd, gedurende den tijd van zijne gedeel
telij e. of geheele ongeschiktheid tot werken, 
te rekenen van den dag na het ongeval. · 

2. Deze rente bedraagt per dag, de Zonda
gen niet medegerekend : 

a. in geval van geheele ongeschiktheid tot 

I 
werken zeventig percent van des verzekerden 
dagloon; 

b. ingeval van gedeeltelijke ongeschiktheid 
tot werken een deel der sub a genoemde rente 
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in verhouding tot de verloren geschiktheid rente per dag, tot ten hoogste het bedrag van 
tot werken. het dagloon, waarnaar deze is berekend. 

3. Is den verzekerde krachtens artikel 15 2. In geval van een derde of verder ongeval 
eene tijdeLijke uitkeering toegekend, dan gn.at wordt het vorige lid analoog toegepast. 
de in het eerste Lid bedoelde uitkeering in op I 21. 1. De rente, in artikel 19 sub 2 genoemd, 
den dag na dien, over welken hij voor het bedraagt per dag, de Zondagen niet medege-
laatst recht had op eene tijdelijke uitkeering rekend : • 
krachtens artikel 15. a. voor de vrouw, met wie de overledene ten 

4. De in het eerste lid bedoeltie uitkeering tijde van het ongeval gehuwd was, tot haren 
kan over de eerste zes weken na den dag van dood of haar opvolgend huwelijk dertig percent 
het ongeval per werkdag nooit meer bedragen van des overledenen dagloon ; 
dan hetgeen den verzekerde als tijdelijke uit- b. voor den man, met wien de overledene 
keering per werkdag ter zake van dat ongeval ten tijde van bet ongeval gehuwd was, indien 
had kunnen zijn toegekend. deze zijn kostwinner was, tot zijnen dood 

5. \'oor de vaststelLing van de in dit en in of zijn opvolgend huwelijk zooveel als de 
het vorige a,tikel bed,,elde schadeloosstellingen overledene in den regel tot zijn levensonder
komt het dagloon, hetwelk meer dan acht houd bijdr eg, doch niet meer dan dertig 
gulden bedraagt, voor dat meerdere niet in percent van haar dagloon ; 
aanmerking. c. voor elk wettig kind van den overledene 

17. Is de verzekerde tengevolge van het vijftien percent, en, bijaldien dit kind ouder
ongeval in een althans voorloopig blijvenden loos is of wordt, twintig percent van het dag
toP.stand van hulpbeboevendheid, die geregeld loon van den overledene; 
oppassing en verzorging noodig maakt, dan d. voor elk natuurlijk kind, dat door den 
wordt de rente, indien zij met het oog op de overledene, wettiglijk erkend was ten tijde 
omstandigheden, waarinde verzekerde verkeert, van het ongeval, vijftien percent, en, bijaldien 
niet voldoende is voor <liens onderhoud, voor dit kind ouderloos is of wordt, twintig percent 

.den duur dier hulpbehoevendbeid tot ten van het dagloon van den overledene; 
hoogste bonderd percent van zijn dagloon e. voor <le ouders of bij ontstentenis van 
verhoogd deze voor de grootouders van den overledene, 

18. 1. Voor de toepassing van deze wet indien deze hun kostwinner was, zooveel als 
wonlt een werkman geheel of gedeeltelijk hij in den regel tot hun levensonderhoud 
ongeschikt geacht tot werken, indien hij bijdroeg, doch niet meer dan dertig percent 
gehecl of gedeelte'ijk ongeschikt is geworden van zijn dagloon en we! tot een bepaald aange
tot arbeid, die voor zijn krachten en bekwaam- wezen datum of den dood van den langstle
heid is berekend, en die met het oog op zijn vende ; . 
opleiding en vroeger beroep hem in billijkheid /. voor elk ouderloos kleinkind van den 
kan worden opgedragen t.er plaatse waar hij overledene, indien deze zijn kostwinner was, 
arbeid verricbt of bet laatst verricht heeft of zo• veel als hij in den regel tot diens levens
op ecn naburige soortgelijke p laats. onderhoud bijdroeg, doch niet meer dan twintig 

2. Bij de vaststeUing van de ongeschikthei<l percent van zijn dagloon ; 
tot arbeid wordt, zooveel doenlijk, rekening g. voor de schoonouders van den overledene, 
gehouden met de door dezc arbeidsongesuhikt- indien deze bun kostwinner was, · zooveel als 
heid veroorzaakte verminderde gelegenheid tot hij in den regel tot bun levensonderhoud bij
het verkrijgen van arbeid als bedoeld in het droeg, doch niet meer dan dertig percent van 
vorige lid. zijn•dagloon en wet tot een bepaald aangewezen 

19. 1. lndi1>n de verzekerde ten gevolge van datum of den dood van den langstlevende; 
een ongeval, hem in verband met zijn dienst- het recht voor de schoonouders op rente houdt 
betrekking overkomen, overlijdt, keert de eveneens op in de gevallen, bedoeld sub l en 2 
bank de navolgende schadeloosstellingen uit: van artikel 377 van het Burgerlijk Wetboek. 

l 0 • voor begrafeniskosten : 2. Het bepaalde in bet laatste lid van artikel 
a. indien de begrafenis is bekostigd door een 16 is van toepassing. 

of meer der nagelaten betrekkingen van den 22. 1. Indien de in het vorige artikel sub a 
overledene, die aanspraak op een rente hebben, bedoelde weduwe een huwelijk aangaat, houdt 
dertigmaal bet dagloon van den overledene; zij op rentetrekster te ~ijn. maar zij ontvangt 

b. indien de begrafenis door andere dan de als afkoopsom barer rente een bedrag in eens 
onder a bedoelde personen is bekostigd, de van tweemaal hare jaarrente. 
kosten der begrafenis, doch niet meer dan der- 2. Deze bepaling geldt eveneens voor den 
tigmaal bet dagloon van den overledene; weduwnaar, bedoeld in het vorige artikel 

2°. een rente aan de nagelaten betrekkingen sub b. 
van den overledene, te rekenen van den dag 23. Een kind of kleinkind trekt de hem toe-
na dien van het overlijden. gekende rente tot zijn voleindig .e zestiende 

2. Het bepaalde in het laatste lid van artikel levensjaar. 
16 is van toepassing. 24. l. De renten, toegekend aan de perso-

20. 1. Indien in het geval, bij het vorige nen, bedoeld in artikel 21,_zullen te zamen niet 
artikel voorzien, de verzekerde, toen bet onge- meer bedragen dan zest1g p rcent van des 
val hem trof, in het genot was van een rente overledenen dagloon, met dien verstande dat 
ter zake van vroeger hem overkomen onge- de personen, bedoeld in artikel 21 sub g, a.Ileen 
vallen, wordt het dagloon, waarnaar de in aanspraa k hebben op eene rente, indien de 
het vorige artikel bedoelde schadeloosstellin- personen, bedoeld in het,elfde artikel sub a, 
gen moeten warden berekend, indien dit gerin- b, c, d, e en /; de personen, bedoeld sub /, 
ger is dan dat, waarnaar vorenbedoelde re~te indien de personen, bedoeld sub_ a,. b, c, d en 
is berekend, vermeerderd met het bedrag dier I e; de personen, bedoeld sub e, mdien de per-

1~~1. 37 
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sonen, bedoeld sub a, b, c en d, alle hunne 
voile rente hebben "ntvangen. 

2. Indien de personen, bedoeld in artikel 
21 s11 b a, b, c en d, te zamen meer dan zestig 
percent van des overledenen dagloon zouden 
ontvangen, dan zal elke rente eene evenredige 
vermindering ondergaan. 

3. lndien van de kleinkinderen, als bedoeld 
in artikel 21 sub /, meer dan Mn in ]even 
,zijn en elk kleinkind niet zijn voile rente kan 
ontvangen, zal de rente van elk kleinkind eene 
evcnredige vermindering ondergaan. 

25. L. Indien het bestuur der bank van oor
deel is, dat de arbeidsgeschiktheid van een 
getroffene, aan wien voorloopig of blijvend 
een rente is toegekend, door midd I van eene 
opleiding kan worden verhoogd, is het bevoegd 
den getroffene op diens verzoek of op verzoek 
van zijn wettelijken vertegenwoordiger zoo
danige opleiding voor rekening van de bank 
te geven. Bij algemeenen maatregel van be
stu ur worden omtrent de verleening dezer 
opleiding de noodige regelen gegeven. 

2. Een ongeval, den getroffene overkomen 
in verband met de in het vorig lid bedoelde 
opleiding, geldt voor de toepassing van deze 
wet als uitvloeisel van bet ongeval, in verband 
met welks gevolgen de opleiding wordt gegeven. 

3. Voor een getroffene, die een in het eerste 
lid bedoelde opleiding ontvangt in een verze
keringsplicbtige onderneming. is door den werk
gever geen premie verschuldigd. 

26. 1. De verzekerde, die opzettelijk het 
.ongeval beeft veroorzaakt, en diens nagelaten 
betrekkingen hebben geene aanspraak op 

· eenige schadeloosstelling, in de voorgaande 
artikelen vermeld, 

2. Indien het aan een verzekerde overkomen 
ongeval te ,v:jjten is aan diens dronkensohap, 
wordt de tijclelijke uitkeering. bedoeld in artikel 
l5, tot op de helft verminderd. 

3. Hij, die, tot de nagelaten betrekkingen 
van den overledenc beboorende, opzettelijk 
of in dronkenscbap het ongeval heeft veroor
zaakt, dat het overlijden ten gevolge had, beeft 
geene aanspraak op eene rente. 

27. 1. Het bestuur der bank is bevoegd, 
zoo dikwijls als het zulks noodig oordeelt, 
den door een ongeval getroffene op te roepen 
of te doen oproepen, alsmede hem ter plaatse, 
door of vanwege het bestuur te bepalen, te 
ondervragen of te doen ondervragen en door 
een of meer deskundigen, door het bestuur 
daartoe aangewezen, te doen onderzoeken. 
De medische adviseur en de controleerend
geneeskundigen der bank zijn bevoegd, ook 
zonder opdracht van het bestuur, een getroffe
ne op te roepen, te ondervragen en te onder
zoeken. 

2. Indien een getroffene na tijdig opgeroepen 
te zijn niet verscbijnt of indien een getroffene 
weigcrt, betzij door of van wege bet bestuur, 
door den mediscben adviseur of den contro
leerend geneeskundige gestelde vragen te 
beantwoorden, betzij zicb door de(n) door bet 
bestunr aangewezen deskundige of deskundigen 
of door den medisoben adviseur of den con
troleerend-geneeskundige te laten onderzoeken, 
hetzij te voldoen aan den last van bet bestuur 
om ter observatie zich te doen opnemen of 
te verblijven in een tloor het bestuur aangewe
zen inrichting, beslist het bestuur, na getrof-

' fene in de gelegenheid te hebben gesteld tot 
mondeling of schriftelijk verhoor door of van
wege bet be-tuur, indien voor bet niet-voldoen 
aan de oproepmg of oor weigering van den 
getroffene geen deugdelijke grond aanwezig 
is, dat bet reobt op eenige schadeloosstelling 
ingevolge deze wet verloren is gegaan, te re
kenen van den dag, waarop hij ter voldoening 
aan de oproeping had moeten verschijnen, de 
gestelde vragen had moeten beantwoorden, 
zich had moeten laten onderzoeken, doen. 
opnemen of de inrichting verliet. 

3. Indien de getroffene of, indien hij een 
wettelijken vertegenwoordiger heeft, zijn wet
telijke vertegenwoordiger bezwaren van ge
neeskundigen aard heeft tegen de voorschrif
ten, welke !le door het bestuur der bank aan· 
gewe.zen geneeskundige of geneeskundigen of 
de medische adviseur of controleerend-genees
kundige in bet belang eener goede behandeling 
of genezing noodzakelijk acbten, zal bet bestuur 
der bank een nieuw onderzoek door drie andere 
geneeskundigen gelasten. 

4. De getroffene of diens wettelijke-vertegen
woordiger heeft in het geval, bedoeld in bet 
vorige lid, bet recht aan het bestuur, den me
dischen adviseur of een controleerend-genees
kundige den naam van een geneeskundige op 
te geven, die alsdan met de overige genees
kund.igen door bet bestuur wordt aange
wezen. Blijft de getroffene of diens wettelijke 
vertegenwoord.iger, nadat hem door het bestuur 
een termijn is gesteld, bin.nen welken hij den 
naam van een geneeskund.ige moet opgeven, 
in gebreke die opgave te doen, of heeft de ge
troffene of diens wettelijke vertegenwoord.iger 
bericht, dat hij geen geneeskundige zal aanwij
zen, of weigert de door den getroffene of diens 
wettelijken vertegenwoordiger aangewezen ge
neeskund.ige aan het onderzoek dee! te nemen, 
dan wijst bet bestuur, in bet laatste geval zoo 
mogelijk in overleg met den getroffene, of diens 
wettelijken vertegenwoordiger, een anderen 
geneeskundige aan. 

5. Verklaren de geneeskundigen of de meer
derheid hun.ner de bezwaren van den getroffene 
of van diens wettelijken vertegenwoordiger 
ongegrond en blijft de getroffene weigeren of 

in gebreke de voorschriften, waartegen hij 
of zijn wettelijke vertegenwoordiger bezwaar 
had, op te volgen, clan is het bestuur der 
bank, nadat de getroffene of diens wettelijke 
vertegenwoordiger door of van wege bet bestuur 
gehoord of vruchteloos opgeroepen is, bevoegd 
te verklaren, dat van den dag van de uitspraak 
der lo.atstbedoelde geneeskundigen af bet recht 
op een geldelijke uitkeering, die aan den getrof
fene of diens nagelaten betrekkingen ingevolge 
deze wet zou toekomen, geheel of voor een 
gedeelte is verloren gegaan en de genees- en 
heelkundige behandeling van den getroffene 
te staken. 

6. Indien de getroffene ef zij n wettelijke ver
tegenwoordiger tegen de voorschrift en, welke 
de door bet bestuur der bank aangewezen 
geneeskundigen in bet belang eener goede 
behandeling of genezing noodzakelijk achten, 
andere bezwaren dan van geneeskundigen 
aard heeft, wordt een onderzoek omtrent die 
bezwaren ingesteld door het bestuur van den 
Raad van Arbeid, aan te wijzen door het bestuur 
der bank. Verklaart bet bestuur van dien 
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Raad van Arbeid de bezwaren van den getrof
fene of diens wettelijken vertegenwoordiger 
~mgegrond en blijft de getroffene weigeren of 

de rente tot dat bedrag te zijnen behoeve te 
doen aanwenden. 

m_ gebreke __ de voorschriften, waartegen hij of HOOFDSTUK IV. 
z1Jn wettehJke vertegenwoordiger bezwaar had, V <le tstell · <le k · z- ht 
op te volgen, dan is het bestuur der bank, nadat <le a-n:ndeel !'as . ivg va1z n verze J:eringsp ic , 
de getrolfene of diens wettelijke vertegenwoor- i ing in gevaren ass_e/n en toewijzing 
diger door of vanwege het bestuur gehoord I van gevarenc1J ers. 
of vruchteloos opgeroepen is, bevoegd te ver- 29. 1. De verzekeringsplichtiae bedrijven 
klaren! ~at van den dag van de uitspr_aak d_er ~orden bij. algemeenen maatrege!° van bestuur 
com~1ss1e. af, het recht op eene geldehJke mt- m$edeeld m gevarenklassen naar evenredig
keermg, die aan den getroffene of diens nage- he1d van het gevaar, dat zij voor de verzekering 
laten betrekkingen ingevolge deze wet zou opleveren. De bedrijven kunnen in verschil
toekomen, geheel of voor een gedeelte is ver- lende gevarenklassen warden ingedeeld, naar 
loren gegaan u1 de genees- en heelkundige gelang van de plaats, waar zij uitgeoefend 
behandeling van den getroffene te staken. I warden. 

7. De beslissing omtrent de vraag, van welke 2. Elke gevarenklasse bevat een aantal 
aard de bezwaren van den getroffene of diens gevarencijfers, zoodat aan de ondernemingen, 
wettelijken vertegenwoordiger zijn, berust uit- 1 welke wegens het daarin uitgeoefend bedrijf 
sluitend bij het bestuur der bank. in eene zelfde gevarenklasse vallen, een ge-

8. Getroffenen en, indien hun toestand geleide varencijfer kan worden toegewezen, dat de 
noodig maakt, mede hunne geleiders, die zich mate van het gevaar uitdrukt, hetwelk die 
verplaatsen moeten, omdat de getroffene aan ondernemingen ten opzichte van elkander voor 
een oproeping, ingevolge de bepalingen van de verzekering opleveren. 
dit artikel gedaan, moeten voldoen of genees- 3. De algemeene maatregel van bestuur, 
kundig onderzochtof behandeld moeten worden, in het eerste lid bedoeld, wordt herzien na het 
ontv .. ngen vergoeding voor reiskosten en tijd- opmaken van en in verband met elke weten
verlies naar den maatstaf van het tarief van schappelijke balans. 
getuigen, in artikel 69, onder b bedo Id; tijd- 30. 1. De werkgever is verplicht van het 
verlies wordt niet vergoed, indien een tijdelijke door hem uitgeoefende bedrijf tegen bewijs van 
uitkeering of een rente naar algeheele ongeschikt- ontvangst schriftelijk aangifte te doen in duplo 
heid wordt uitgekeerd. ten kantore der posterijen, binnen welks kring 

9. Voor de toepassing van dit artikel kan hij zijne woonplaats heeft. 
aan de in het voorgaande lid bedoelde personen 2. Heeft de werkgever hier te lande geene 
in gevallen, bij algemeenen maatregel van woonplaats, dan geschiedt de aangifte ten kan
bestuur aan te wijzen, vergoeding voor ver- tore der posterijen te Amsterdam met keuze 
blijfkosten worden toegekend. van woonpla.at,s hier te lande. 

28. 1. Hij, die is veroordeeld tot gevange- 3. Heeft de in het vorige lid bedoelde werk-
nisstraf van drie maanden, tot hechtenis van gever geene aangifte gedaan of geene woon
drie maanden, tot plaatsing in een tuchtschool plaats gekozen, dan heeft hij voor de toepassing 
voor drie maanden, tot p]ap,tsing in een Rijks- van deze wet zijne woonplaats ten huize van 
werkinrichting, of tot eenige zwaardere straf, hem, die ter plaatse, waar het bedrijf hier te 
mist gedurende den tijd, dat hij zijne straf lande wordt uit$eoefend, met de leiding der 
ondergaat of zich door de vlucht aan de ten- werkzaamheden 1s belast. 
uitvoerlegging van het vonnis onttrekt, het 31. De in artikel 30 bedoelde aangifte ge-
genot van rente ingevolge deze wet. schiedt : 

2. Eveneens mist het genot van de in het a. ingeval de Staat de werkgever is, door 
eerste lid bedoelde rente de minderjarige, die het hoofd van het Departement van Algemeen 
ter beschikking van de Regeering is gesteld, Bestuur, waaronder de verzekeringsplichtige 
gedurende den tijd, dat hij in een Rijksopvoe- I onderneming ressorteert, ten kantore der poste
dingsgesticht is geplaatst of zich door de vlucht rijen te 's-Gravenhage ; 
aan de ten uitvoerlegging van het bevel tot b. ingeval eene provincie de werkgever is, 
zoodanige plaatsing onttrekt. door Onzen Commissaris in die prov1ncie ten 

3. Unze Minister is bevoegd, daartoe termen kantore der posterijen zijner woonplaats ; 
vindende, over de rente waarop voor een ver- c. ingeval eene gemeente de werkgever is, 
oordeelde, ingevolge het in het eerste lid be- door den burgemeester ten kantore der poste
paalde, of voor een minderjarige, bedoeld in rijen in die gemeente ; 
het voorgaande lid, het recht mocht zijn ver- d. ingeval een waterschap, veenschap of 
loren gegaan, te beschikken ten behoeve van , veenpolder de werkgever is, door den voor
de personen, die ingevolge deze wet recht op zitter van bet bestuur ten kantore der posterijen 
rente zouden gehad hebben, indien bet ongeval, van de woonplaats des voorzitters. 
waardoor de veroordeelde of de m..inderjarige I 32 1. De in de beide vorige artikelen be
getrotfen is geworden, den dood van dezen ter; doelde aangifte geschiedt door de inlevering 
gevolge had gehad. van kosteloos verkrijgbaar. gestelde formu-

4. Onze Minister is tevens bevoegd om, lieren, door den werkgever mgevuld. 
voor zoover van de bevoegdheid, in het vorige 2. Deze formulieren worden evenals de 
lid bedoeld, geen gebruik is gemaakt, hem, termijn, waarbinnen de aangifte moet geschie
die uit de gevangenis, werkinrichting, tucht- den, vastgesteld door Onzen Minister. 
i1chool of het Rijksopvoedingsgesticht is ont- 3. De aangiften in duplo warden ten
slagen, in het genot te stellen van de in het spoedigste door het kantoor van ontvangst ge
eerste lid bedoelde rente tot cen bedrag, dat zonden aan het bestuur der bank. ·. 
de rente over een jaar niet te boven gaat, of 33. De werkgever en degene, die werkgeve r 

3r 
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is geweest, alsmede de in zijnen dienst zijnde wordt met de gronden, waarop die steunt, den 
of geweest zijnde personen zijn verplicht het werkgever schriftelijk medegedeeld. 
bestuur der bank de verlangde inlichtingen, 37. l. Het bestuur der bank is te alien 
oak schriftelijk binnen den door dat bestuur tijde bevoegd, in afwijking van een vroegere 
gestelden termijn, te geven omtrent zaken en beslissing, eene be.slissing te nemen, waarbij 
feiten, de naleving van deze wet betreffende. een onderneming verzekeringsplichtig of niet-

34. lndien het bestuur der bank van oar- verzekeringsplicbtig wordt verklaard, of waar
deel is, dat eene aangifte ten onrechte is ge- bij de indeelin~ van een onderneming, waarin 
schied, geeft bet daarvan schriftelijk kennis geen verandermg heeft plaats gehad, of het 
aan den aangever. Heeft de aangever ver - daaraan toegewezen gevarencijfer gewijzigd 
zocht te worden toegelaten of is hij reeds toe- wordt. 
gelaten om het in artikel i,4 bedoelde risico 2. Eveneens heeft een werkgever te alien 
over te dragen aan eene naamlooze vennoot- tijde het recht van het bestuur der bank een 
schap of eene vereeniging, dan geeft het be- beslissing als in het vorige lid bedoeld te ver
stuur der bank van zijne beslissing tegelijkertijd zoeken. 
kennis aan het bestuur der betrokken naam- 3. De voorgaande twee leden zijn van toe-
looze vennootschap of vereeniging. passing, onverschillig of de vroegere beslissing 

35. 1. lndien het bestuur der bank van oor- door het bestuur der bank dan wel in beroep 
deel is, dat een onderneming verzekeringsplich- is gegeven. 
tig is, geeft het daarvan schriftelijk kennis aan 4. Een beslissing, als bedoeld in het eerste 
den werkgever, met mededeeling van de ge- en het tweede lid, wordt den werkgever schrif
varenklasse, waarin de onderneming is inge- telijk medegedeeld. 
deeld en bet gevarencijfer, dat daaraan is toe- I 38. l. De werkgever, die zijn bedrijf staakt, 
gewezen, alsmede de gronden, waarop de be- is verplicht daa rvan tegen bewijs van ont
slisRing berust. Bij de kennisgeving wordt vangst schriftelijk aangifte te doen in duplo 
gevoegd het tarief, bedoeld in artikel 40, of t en kantore der posterijen, binnen welks kring 
daarvan mededeeling gedaan. I hij zijne woonplaats heeft. . 

2. Worden in de onderneming twee of meer 2. Op deze aangifte zijn de bepalingen van 
verzekeringsplichtige bedrijven uitgeoefend, dan de artikelen 31 en 32 van toepa-ssing. 
warden door het bestuur der bank, indien dit I 3. lndien het bestuur der bank eene aan
noodig is tot j uiste vast~telling van het aandee I gifte, als bedoeld in het eerste lid, heeft ont
door de onderneming op te brengen in de vangen en van oordeel is, dat de werkgever 
middelen tot dekking der uitgaven, de ver- niet heeft opgehouden het verzekeringsplichtige 
schillende verzekeringsplichtige bedrijven, het- bedrijf uit te oefenen, neemt het dienovereen
zij op zich zelf, hetzij tot groepen vereenigd, komstig eene beslissing, welke het schriftelijk 
afzonderlijk in een gevarenklasse ingedeeld, aan den werkgever ·mededeelt. Is het in ar
met toewijzing van eene gevarencijfer voor elk tikel 54 bedoelde risico door den werkgever 
dier bedrijven of voor elke groep van bedrijven. overgedragen, dan zendt het bestuur der bank 

3. Indien eene onderneming of, in het geval tegelijkertijd een afschrift der bestissing aan 
voorzien bij het vorige lid, de aldaar bedoelde het bestuur der betrokken naamlooze vennoot
bedr\jven, minder of meer gevaar opleveren schap of vereeniging. 
dan wordt uitgedruktdoor het laagste of hoogste 4. Het bepaalde in artikel 37 ten aanzien 
gevarencijfer van de klasse, waarin de onder- van beslissingen omtrent verzekeringsplicht 
neming of bedoelde bedrijven vallen, kan die en indeeling is van toepassin~ ten aanzien van 
onde1meming of kunnen die bedrijven met de beslissingen omtrent stakmg van bedrijf, 
Onze machtiging in eene lagere of hoogere ge- 39. De districtshoofden der arbeidsinspec
varenklasse warden gerangschikt. Door ons tie zijn verplicht desgevraagd aan het bestuur 
kan bij het verleenen On1.er machtiging een der bank mede to deelen hetgeen hun ten aan
datum warden bepaald, van welken af de mach- zien van eene bepaalde onderneming bekend 
tiging geacht wordt te zijn ingegaan. is, voor zoover dit van invloed kan zijn op de 

36. 1. De werkgever is verplicht binnen verzekeringsplichtigheid van het bedrijf, dat 
veertien dagen schriftelijk aan het bestuur in de onderneming wordt uitgeoefend, of het 
der bank kennis te geven van elke verandering gevarencijfer, dat aan de onderneming behoor t 
in zijne onderneming, welke van invloed kan te warden toegewezen. 
zijn op het gevaar, dat de onderneming voor de 
verzekering oplevert. 

2. Binnen acht dagen na het ontvangen 
der kennisgeving zendt het bestuur een bewijs 
van ontvangst aan den werkgever en, is het 
in artikel 54 bedoelde risico door den werk
gever overgedragen, een afschrift der kennis
geving aan het bestuur der betrokken naam
looze vennootschap of vereeniging. 

3. Het bestuur wijzigt zoo noodig de in
deeling van de onderneming of het daaraan 
toegewezen gevarencijfer. 

4. Het bestuur heeft het recht, ook zonder 
dat eene kennisgeving, als in het eerste lid be
doeld, is gedaan, de indeeling van eene onder
neming of het daaraan toegewezen gevaren
cijfer te wijzigen. 

5. Elke beslissing omtrent eene wijziging 

HOOFDSTUK V. 
Van het opbrengen der middelen tot dekking der 

uitgaven. 

40. l. De middelen tot dekking der iri~e
volge deze wet uit te keeren renten en avenge 
schadeloosstellingen en der administratie
kosten worden opgebracht door de werkgevers, 
hetzij volgens den maatstaf van een bij alge
meenen maatregel van bestuur vast te stellen 
tarief en van het loon, dat in het tijdvak, waar
over de betaling loopt, door hunne werklieden 
is verdiend of volgens het bepaalde in artikel 
41 wordt geachi> te zijn verdiend, hetzij over
eenkomstig de bepalingen van de artikelen 
57 en 58. 

2. De dekking der renten en overige schade-
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loosstellingen en der administratiekosten voor / 43. 1. De werkgevers zijn vetplirbt loon
zooveel de middelen daa.rvoor worden opge- lijsten aan te bouden en geregeld biJ te bouden. 
bracbt volgens de in bet voorgaande lid eerst- 2. Uiterlijk binnen zeven dagen, nadat eene 
bedoelde wijze, wordt berekend naar de regelen uitkeering van loon 1n geld aan een werkman 
van bet premiestelsel. heeft plaats gebad, wordt die uitkeering op de 

3. Bij de berekening van bet loon, in bet loonlijst vermeld. Het bestuur der bank kan 
eerste lid bedoeld, komt bet loon, dat bij den- den werkgever schriftelijk vergunnen de ver
zelfden werkgever voor denzelfden werkman m elding der uitkeering binnen een anderen 
meer beeft bedragen dan het tedrag, hetwelk termijn dan dien van zeven dagen te doen. 
verkregen wordt door vermenigvuldiging van Eene zoodanige vergunning kan ten alien tijde 
acht gulden met het aantal dagen waarop de worden ingetrokken. 
werkman in de betalingsperiode bij den werk- 3. De loonlijst moet steeds aanwezig zijn 
~ever heeft gewerkt, voor dat meerdere niet ter plaatse, waar de zetel der verzekerings
ID aanmerking. plichtige onderneming is, tenzij door het be-

4. Het tarief wijst voor elk gevarencijfer stuur der bank. in overleg met den werkgever, 
de verschuldigde premie aan per een gulden daartoe eene andere plaats is aangewezen, in 
loon. welk geval zij daar ter plaatse aanwezig moet 

5. Het tarief wordt herzien na het opmaken zijn. 
van en in verband met elke wetenschappe- 4. Bij algemeenen maatregel van bestuur 
lijke balans. kunnen, hetzij in bet algemeen, hetzij ten op-

6. Door de bank wordt een reserve gevormd zicbte van bepaalde gemeenten of bepaalde 
tot ten boogste een bedrag van een millioen I gedeelten van eene gemeente, voor bepaalde 
gulden. bedrijven of groepen van bedrijven, voor be-

7. Indien uit een wetenscbappelijke balans paalde groepen van ondernemingen of voor 
der bank blijkt, dat haar middelen haar ver- bepaalde groepen van werklieden in die be
plicbtingen, daaronder begrepen het in het drijven of ondernemingen, a lsmede voor rle 
voorgaande lid bedoolde reservefonds, over- ondernemingen, ten aanzien waarvan het l;weede 
trefien, kan ten aanzien van de werkgevers lid van artikel 35 is t.oegepast, omtrent de vast
der ondernemingen, welke reeds voor risioo stelling van de loonen van de verzekerden 
der bank verzekerd waren op het tijdstip, andere of nadere voorschriften worden gegeven. 
waarop die balans betrekking beeft en van Door Onzen Minister kan ten aanzien van eene 
hen, die later met of in plaats van die werk- bepaalde onderneming ontheffing warden ver
gevers in dez~lfde onderneming als werk~evers leend van bet nakomen betzij van de andere 
mochten optreden, het tarief, bedoeld ill het vuorsohriften, betzij van een of meer dier 
eerste lid, gedurende een door Ons vast te voorschriften ; in bet eerste geval is de werk
stellen aantal jaren met een door Ons vast te gever verplioht ten aanzien dier onderneming 
stellen percentage warden verlaagd. Eene de bepalin~en der vori!!e leden na te komen. 
verlaging van bet tarief, als in de voorgaande Gelijke ontheffing kan aoor hem worden ver
zinsnede bedoeld, kan ten alien tijde door Ons Ieend van bet nakomen van de nadere voor
worden ingetrokken. schriften of van een of meer dier voorschriften. 

41. I. Indien de werkgever gedurende het De Minister kan ten alien tijde de ontheffing 
in artikel 40 bedoelde tijdvak of gedurende een intrekken. 
gedeeltr van dat tijdvak heeft in dienst gehad 5. De werkgever s verplicht de loonlijst of 
een wnrkman, ten aanzien van wien kracbtens bet stuk, hetwelk bij ingevulge de bepalingen 
artikel 7 III, onder 2, is bepaald, dat het van een algemeenen maatregel van bestuur, 
bedraa, hetwelk ingevolge de onder 1 van dat als bedoeld n bet vorige lid, verplicbt is te 
onderdeel van artikel 7 bedoelde regeling als houden in plaats van de loonlijst, binnen den 
z\in dagloon zal warden bescbouwd, bij de pre- termijn, door Onzen Minister te bepalen, tegen 
mie-berekening als werkelijk verdiend loon zal bewijs van ontvangst in te leveren ten kantore 
worden aangemerkt, wordt die werkman, voor I der posterijen, binnen welks kring bij zijn 
zoover bet volgende lid niet van toepassing is, I woonplaats beeft, ter verzending naar de door 
geacht op elken dag, waarop bij in dit tijdvak Onzen Minister te bepalen plaats. De werk
of in dat gedeelte van bet tijdvak bij den werk- gever is mede verplicht op de da.artoe gedane 
gever heeft gewerkt, te hebben verdiend het 

I 
vordering de loonlijst of bet in de vorige zin

hiervorenbedoeld bedrag. snede bedoelde stuk tegen bewijs van ontvangst 
2. Heeft de werkgever gedurende het in , af te staan aan een der ambtenaren, genoemd 

artikel 40 bedoeldetijdvak of gedurende een ge- of bedoeld in het eerste lid van artikel 105. 
deelte van dat tijdvak in dienst gebad een werk- Ingeval van samenloop van de verplicbtingen, 
man als bedoeld in artikel 8, die op de dagen, in dit lid bedoeld, heeft de laatst bedoelue den 
waarop hij in dat tijdvak of in dat gedeelte voorrang. 
van het tijdvak bij den werkgever heeft ge- 44. 1. Onze Minister stelt vast: 
werkt, gemi .deld minder daneen gulden vijftig a. de vervaldagen der premie : 
cent beeft verdiend, dan wordt die werkman b. bet formulier betrefiende de inlevering 
geacht op elken dag, waarop hij in dat tijdvak door de werkgevers van de opgaven, bonoodigd 
of in dat gedeelte van bet tijdvak bij den werk- tot vaststelling der premie en der scbadeloos
gever heeft gewerkt, te bebben verdiend een stellingen; 
gulden vijftig cent of zooveel minder als voor c. bet formulier of de formulieren der loon
de groep werklieden, waartoe hij behoort . lijsten, bedoeld in bet vorige artikel en bet 
door Ons mocht warden bepaald. formulier of het model der stukken, welke de 

42. Het is den werkgever verboden de voor werkgever ingevolge de bepa lingen van een 
hem uit deze wet voortvloeiende kosten geheel algemeenen maatregel van bestuur. als bedoeld 
of ten deelA af te houden van het loon der in bet vorige artikel, verplicht is te houden in 
verzekerden. plaats van de l01mlijsten ; 



1921 28 1 UN I. 582 

d. het formulier of het model der stukken, 
welke de werkgever ingevolge de bepalingen 
van een all;lemeenen maatregel van bestuur, 
als bedoeld m het vorige artikel, verplicht is te 
houden behalve de loonlijsten. 

2. De formulieren en modellen, bedoeld 
sub b, c en d, worden kosteloos verkrijgbaar 
gesteld. 

45. 1. Wordt een onderneming, in afwijking 
van een vroegere beslissing, waartegen niet 
m eer opgekomen kan worden, verzekerings
plichtig verklaard, dan is premie verschuldigd 
van af den dag, waarop de onderneming ver
zekeringsplichtig is verklaard. 

2. Wordt een onderneming, in afwijking 
van een vroegere beslissing, waartegen niet 
meer opgekomen kan worden, niet-verzeke
ringsplichtig verklaard, dan is premie ver
schuldigd tot den dag van ontvangst van den 
brief waarbij de werkgever heeft verzocht de 
onderneming niet-verzektoringsplichtig te ver
klaren, of, is zoodanig verzoek niet gedaan, 
tot den dag, waarop de onderneming niet
verzekeringsplichtig is verklaard. 

3. Wordt het gevarencijfer aan een onder
neming of aan een bedrijf toegewezen, ver
hoogd of verlaagd op grond van een verande
ring in de onderneming of in het bedrijf, welke 
van invloed was op het gevaar, dat de onder
neming of bet bedrijf voor de verzekering op
levert, of op grond van eene verandering in 
de indeeling van de onderneming of van het 
bedrijf krachtens een w:ijziging in den alge
meenen maatregel van -bestuur, bedoeld bij het 
eerste lid van artikel 29, of bij Koninklijk be
sluit. als bedoeld bij artikel 35, derde lid, dan 
is de hoogere of de lagere premie verschnldigd 

1 over den tjjd, aanvangende met den dag, waar-

1 
op de verandering plaats had, onderscheiden
lijk aanvangende met den dag, waarop de wijzi- I 
ging in den vorenbedoelden algemeenen maat
regel van bestuur of bet vorenbedoeld Konink- 1 
lijk besluit is ingegaan. Echter heeft geene 
bijvordering of terugbetaling van premie plaats 
over een tijdvak, dat meer dan twee jaren voor
afgaat aan den dag der nieuwe indeeling. 
Heeft de verhooging of de verlaging van het 
gevarencijfer op een anderea grond plaats ge
had. dan is de hoogere of de lagere premie 
verschuldigd over den tijd, aanvangende met 
den <lag, waarop het gevarencijfer verhoogd 
of verlaagd is, of, heeft de werkgever verzocht 
het gevarencijfer te verlagen, over den tijd, 
aanvangende met den dag, waarop het verzoek 
is gedaan. 

4. Wegens een ongeval , in een onderneming 
voorgevall en in een tijdvak, waarover premie 
verschuldigd is aan de bank over de loonen 
in de onderneming verdiend, wordt niet, op 
grond dat het bedr·ijf waarin die loonen zjjn 
verdienrl. niet verzekeringsplichtig was, schade
loosstdling onthouden. 

46. 1. Binnen den door Onzen Minister 
te bepalen termijn na elken vervaldag is de 
werkgever verplicht ten kantore der posterijen, 
binnen welks kring hij zijne woonplaats heeft. 
de premie te betalen, berekend over bet totaal 
van het loon, dat in het tijdvak, waarover de 

etaling c::w , door zijne werklieden is verdiend 
volgens het bepaalde in artikel 41 wordt 

acht te zijn verdiend. 
2. lndien het loon voor een werkman meer 

heeft bedragen dan het bedrag, hetwelk ver
kregen wordt door vermenigvuldiging van acht 
gulden met hAt aan.tal dagen, waarop die werk_
man. in de betalingsperiode bij den werkgever 
heeft gewerkt, komt dit meerdere bij het be
palen van het totaal van het loon niet in aan
merking. 

3. Voor de betaling wordt eene kw:ijting 
in duplo verstrekt. 

4. Uiterlijk op den laatsten dag van den 
ingevolge het eerste lid door Onzen Minister 
bepaalden termijn zendt de werkgever een 
exemplaar der kw:ijting aan het bestuur der 
bank. 

5. Door Onzen Minister kan ten aanzien 
van ber,aalde groepen van werkgevers worden 
bepaald, dat op andere dan de in het derde 
en vierde lid genoemde wijze van de betaling 
der premie bliJk zal worden gegeven. 

6. Ingeval de werkgever een publiekrechte
lijk lichaam is, wordt als woonplaats van dit 
lichaam aangemerkt de gemeente, waar de 
aangifte ingevolgA artikel 31 is geschied of 
had behooren te geschiedcn. 

47. Ten aanzien van bedrijven, groepen van 
bedrijven, groepen vo,n ~ndernemingen of 
groepen van werklieden, waarvoor in bet alge
meen of ten opzichte van bepaalde gemeenten 
of bepaalde gedeelten van eene gemeente andere 
of n.adere voorschriften worden of zijn gegeven 
omtrent de vaststelling van de loonen van de 
verzekerden, kan, in afw:ijking van de be
palingen van het derde lid van artikel 40 en, 
van het tweede lid van artikel 46, bjj alge
meenen maatregel van bestuur worden bepaald, 
dat de daar bedoelde vermenigvuldiging van 
acht gulden geschiedt met het aantal dagen 
der betalingsperiode, de Zondagen niet mede
gerekend. 

48. 1. Het bestuur der bank stelt, nadat 
overeenkomstig het bepaalde bij artikel 46 
van de betaling is gebleken, het bedrag der 
qoor den werkgever verschuldigde premie vast. 
Het aldus vastgestelde bedrag wordt hem 
schriftelijk medegedeeld, vergezeld van de 
berekening, waarop het steunt, indien het niet 
overeenstemt met des werkgevers berekening. 

2. Bedraagt het vastgestelde bedrag meer 
dan de werkgever bereids betaalde, dan heeft 
hij dit meerdere binnen een en tw:intig dagen 
na de dagteekening van den in het eerste lid 
bedoelden dienstbrief te voldoen ten kantore 
der posterijen, in artikel 46 bedoeld. 

3. Bedraagt het vastgestelde bed.rag minder 
dan. de werkgever bereids bet.aalde, d11n wordt 
hem te gelijk met de mededeeling daarvan dit 
mindere kosteloos overgemaakt. 

49. 1. Indien door het bestuur der bank 
verklaard wordt, dat in eene onderneming reeds 
over een of meer betalingstermijnen een ver
zekeringsplichti~ bedrijf is uitgeoefend, heeft 
de werkgever bmnen een en twintig dagen na 
de dagteekening van den dienstbrief betreffende 
de indeeling van zijne onderneming in eene 
gevarenklasse en het aan de onderneming toe
gewezen gevarencijfer, de verschuldigde premie 
over de verstreken termijnen in eens te betalen 
op de wijze, vermeld in artike! 46. 

2. De vaststelling der premie en de nadere 
verrekening, indien die noodig is, geschieden 
op de w:ijze, in het vorige artikel bepaald. 

3. Premien, welke langer dan twee jaren 
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verschuldigd zijn, worden niet meer vastgesteld. , 
50. 1. Indien eenige premie met betaald is 

binnen den bepaalden tijd, stelt het bestuur 
der bank am btshalve het bedrag daarvan vast 
en deelt het a ldus vastgestelde bedrag den 
werkgever schriftelijk mede, vergezeld van de 
berekening, waarop het steunt. Het laatste 
lid van artikel 49 is van toepassing. I 

2 Indien na de in artikel 48, eerste lid, 
bedoelde vaststel ling is ge bleken, dat door den 
werkgever minder dan het verschuldigde aan 
premie is betaald, stelt het bestuur het bedrag 
vast, zoowel van het alsnog door hem ver
schuldigde over de verstreken betalingster
mijnen als van hetgeen nciodig is ter vergoeding 
van de interesten, berekend tegen vijf percent 
· s jaars, die bij tijdige betaling der premie ten 
bate van de bank zouden gekomen zijn. De 
&!dus vastgestelde bedragen worden den werk
gever schriftelijk medegedceld, welke mede
deeling vergezeld gaat van de berekening, 
waarop zij steunen. Zij moeten door hem 
binnen een en twintig dagen na de dagteeke
ning van den dienstbrief worden voldaan ten 
kantore der posterijen, in artikel 46 bedoeld. 

3. Het vorige lid geldt ook, wanneer na 
de vaststelling, bedoeld in artikel 49, tweede 
lid. of na die, bedoeld in bet eerste lid van. ilit 
&rj;ikel, blijkt dat door den werkgever minder 
dan het verschuldigde aan premie is betaald. 

4. De bijvordering van premie, als bedoeld 
in de beide vorige leden, heeft niet plaats in
dien na den dag van de vaststelling der ver
schu ldigde premie meer dan twee jaren zijn 
verloopen. 

5. Rekenfouten ten nadeele of ten voor
deele van den werkgever worden niet hersteld, 
indien na den dag der premievaststelling, waar
bij de fout is begaan, meer dan twee jarcn zijn 
verloopen ; is herstel der £out door den werk
gever binnen dien termijn verzocht, dan heeft 
ook na het verstrijken daarvan herstel plaats. 

6. ls eenige vastgestelde premie voor het 
gebeel of voor een dee! niet binnen den bepaal
den tijd voldaan, dan maant bet bestuur der 
bank den nalatigen werkgever schriftelijk aan, 
om alsnog binnen tien dagen na de dagteeke
ning van den dienstbrief h.et vastgeste]de be
drag te betalen ten kantore der posterijen, 
binnen welks kring hij zijne woonplaats beeft. 
V olgt op deze aanmaning de betaling binnen 
den gestelden termijn niet, dan vaardigt de 
voorzitter van bet bestuur der bank een dwang
bevel uit, medebrengende bet recht van parate 
executie, dat wordt executoir verklaard door den 
president der arrondissementsrechtbank te 
Amsterdam. 

7. Het dwangbevel wordt beteekend en ten 
uitvoer gelegd op de wijze bij het Wetboek 
van Burgerhjke Rechtsvordering ten aanzien 
van vonnissen en authentieke akten voorge
schreven. 

8. Het dwangbevel kan in het gebeele Rijk 
worden ten uitvoer gelegd. 

9. Het laatste lid van artikel 46 is van 
toepassing. 

51. 1. De beteekening en de tenuitvoer
leg~ing van de dwangbevelen, in het voorgaande 
art1kel bedoeld, geschieclen door de deunvaar
ders der directe belastingen. 

2. Na de beteekening kan uitsluitend 
worden betaald ten kant-0re dier belastingen, 

waaraan de deurwaarder, houder van he£ 
dwanghevel, verbonden is, of, bij inbeslagne
ming, in ha nden van dien deurwaarder. 

3. De kosten van vervolging worden be
rekend volgens de bepalingen, betrekkelijk de 
kosten van vervolgin~ in zake van directe 
belastingen. Het recht van parate executie 
strekt zich uit tot deze kosten. 

4. Verzet tegen de tenuitvoerlegging van 
de dwangbevelen kan niet gegrond zijn op de 
bewaring, dat de beslissing, houdende vast'. 
stelling der premie of de aanmaning tot be
taling, den werkgever niet hebben bereikt. 

52. De toerekening en afschrijving van de 
betalingen der werkgevers geschieden in de 
volgende orde : 

I 0 • op de kosten van vervolging, zoo die 
verschuldigd zijn; 

2°. op de interesten tot den dag der betaling , 
indien interesten verschuldigd zijn ; 

3°. op de premien. 
53. Bij algemeenen maatregel van bestuur 

kunnen ten aanzien van ondernemingen, welke 
in den regel niet meer dan een werkman in 
dienst hebben, voor het opbrengen van de 
middelen tot dekking der in den aanbef van 
artikel 40 bedoelde kosten, regelen worden ge 
geven, welke afwijken van die van dit Hoofd
stuk. 

54. 1. De werkgever wordt. indien geen der 
gevallen, bedoeld in artikel 64, onder I, aan
wezicr is, op zijn verzoek door het bestuur 
der bank toegelaten om hetzij zelf het risico 
te dra~en der bij deze wet geregelde verzeke
ring zi.Jner werklieden, hetzij dit over te dragen 
aan eene naamlooze vennootschap of rechts 
persoonlijkheid bezittende vereeniging, daar
onder begrepen eene wederkeerige verzekerings
of waarborgmaatschappij. De risico-over
dracht is van kracht voor al degenen, natuur
lijke of recbtspersonen, die later met of in 
plaats van den werkgever als werkgever op
treden in de onderneming, ten aanzien waarvan 
het risico is overgedra~en. De risico-overdracht 
is ook van kracht oij verplaatsing van den 
zetel der onderneming. Indien de werkgever 
of het bestuur der naamlooze vennootschap of 
vereeniging, . aan_ welke het risico is overge
dragen, schrifteiJJk aau het bestuur der bank 
het verlangen daartoe te kennen geeft, blijven 
de bepalingen der voorgaande twee zinsneden 
of. indien dit verlangd wordt, de bepaling hetzij 
van de eerste, hetzij van de tweede dier zin
sneden, buiten toepassing, te rekenen van den 
dag, waarop de kennisgeving door het 1.>estuur 
der bank ontvangen is. Het bestuur der bank 
zendt binnen acbt dagen na het ontvangen 
der kennisgeving een bewijs van ontvangst der 
kennisgeving aan den wcrkgever of aan het 
bestuur der naamlooze vennootschap of ver
eeniging en een afschrift der kennisgeving aan 
het bestuur der naamlooze vennootschap of 
vereeniging of aan den werkgever. 

2. De toelating om zelf het in het eerste 
lid bedoelde risico te dragen gescbiedt, tenzij 
de werkgever de Staat, eene provincie of eene 
gemeente van ten minste 20,000 zielen is, niet 
voordat de werkgever, tot zekerbeid voor de 
nakoming zijner uit deze wet voortvloeiende 
verplicbtingen, aan de bank ecn pand heeft 
gegeven of te haren behoeve hypotbeek beeft 
gesteld, een en antler voldoende a!\n de daar-
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omtrent bij algemeenen maatregel van bestuur 
te stellen voorschriften. De zekerheid kan 
ook gedeeltelijk door pand, gedeeltelijk door 
hypotheek gesteld worden. 

3. Overdracht van het in het eerste lid 
bedoelde risico aan eene naamlooze vennoot
schap of rechtspersoonlijkheid bezittende v&r
eeniging wordt alleen toeg<'laten, indien en 
zoolang de bank van de vennootschap of ver
eeniging t ot zekerheid voor de nakomin/1' harer 
uit deze wet voortvloeiende verpJ;chtingen 
een pand heeft, voldoende aan de daaromtrent 
bij algemeenen maatregel van bestuur te stellen 
voorschriften. 

4. In pand gegeven kunnen slechts worden 
gelden en fondsen. Het bestuur der bank 
neemt, behoudens bet geval voorzien bij de 
volgende zinsnede, geen andere fondsen in 
pand dan die, welke voorkomen op de lij st, 
bedoeld in artikel 18, vijfde lid, van de wet op 
de Rijksverzekeringsbank (Staatsblad 1920, 
n°. 780), en tevens opgenomen zijn in de 
officieele noteering van de Vereeniging voor den 
Effectenhandel te Amsterdam. Door Onzen 
Minister en Onzen :Minister van Financien 
kan, gehoord de commissie, bedoeld in bet 
zevende lid van voornoemd artikel, bet be
stuur worden gemachtigd tot het in pand nemen 
van door hen te noemen of aan te duiden 
fondsen, niet voorkomende op de hiervoren 
bedoelde lijst. De machtiging kan te alien 
tijde worden ingetrokken. In een pand aan
wezige fondsen, welke niet meer voorkomen op 
de lijst, bedoeld in artikel 18, vijfde lid, van de 
wet op de Rijksverzekeringsbank (Staatsblad 
1920, n°. 780) of waaromtrent de hiervoren 
bedoelde machtiging is inj!etrokken, moeten 
in de bij algemeenen maatregel van bestuur 
te bepalen gevallen en binnen een bij <lien 
algemeenen maatregel te stellen termijn door 
andere fondsen worden vervangen, ten minste 
tot dezelfde waarde waarvoor de te verwisselen 
fondsen in het pand waren opgenomen. 

5. Ruiling van bet pand of van gedeelten 
daarvan, alsmede, voor zooveel betreft de zeker
heid, in het tweede lid bedoeld, vervanging 
van pand door hypotheek of omgekeerd, is 
oegelaten, naar de regelen, bij algemeenen 

maat1 egel van bestuur te stellen. 
6. De interesten van een pand, als bedoeld 

in bet tweede en derde lid, worden door het 
bestuur der bank aan dengene, die het heeft 
gegeven, overgemaakt of met hem verrekend. 
Voorzoover bet pand uit een geldsom bestaat, 
wordt deze door bet voornoemd bestuur zoo 
spoedig mogelijk op prolongatie uitgezet, en 
ae op die wijze gekweekte rente, na aftrek 
van de kosten, aan bet uitzetten verbonden, 
overgemaakt aan of verrekend met den pand-
gever. . 

55. 1. Indien een verzoek, als bedoeld in 
het eerste lid van artikel 54, geweigerd is of 
is toe~estaan met ingang van een anderen dag 
dan d1en, door den werkgever in zijne aa nvrnge 
genoemd, deelt bet bestuur der bank schriftelijk 
zijn beslissing mede aan den werkgever en, 
indien bet verzoek geweigerd is op grond, dat 
het risico niet kan worden overgedragen aan 
de naamloozc vennoot schap of de vereeniging, 
welke het risico wenscht over te nemen, ook 
aan de betrokken naamlooze vennootschap of 
ver_eeniging. 

2. De werkgever en, in het geval voorzien 
bij de tweede helft van bet eerste lid, ook bet 
bestuur der naamlooze vennootschap of der 
vereeniging is bevoegd, .binnen een maand na 
de dagteekening van den in het eerste lid be
doelden brief tegen de be8lissing van het be
stuur der bank een bezwaarschriit in te dienen 
bij Onzen Minister, die zijn beslissing mededeelt 
aan bet bestuur der bank, aan den werkgever 
en, betreft bet een verzoek om toelating t ot 
r isico-overdracht, aan de betrokken naamlooze 
vennootschap of vcreeniging. 

56. 1. Op de onderneming van een werk
gever, die is t oegelaten tot het dragen van bet 
in artikcl 54 bedoelde risico of tot het over
dragen van dat risico, zijn de bepalingen van 
artikel 35 alleen van toepassing, voor zoover 
betreft den verzekeringsplicht dier onderne
ming, tenzij tevens indeeling in eene gevaren
klasse of toewijzingvaneen gevarencijfer noodig 
mocht zijn voor de berekening van de te stellen 
zekerheid of van bet aandeel in de administra
tiekosten. 

2. Door den in het eerste lid bedoelden 
werkgever is geene premie verschuldigd over 
den tijd, gedurende welken hij zelf het risico 
der verzekering draagt of dit risico is overge
dragen. 

57. I. De werkgever, die is toegelaten ~ot 
bet dragen van bet in artikel 54 bedoelde risico, 
is verplicht : 

1 °. v66r of op door het bestuur der bank 
te bepalen vervaldagen, door middel van stor
ting ten kantore der posterijen zijncr woon
plaats te betalen zijn, door het bestuur hem 
opgegeven, aandeel in de administratiekosten ; 

2°. v66r of op den door het bestuur der 
bank te bepalen dag, door middel van storting 
ten kantore der posterijen zij ner woonplaats 
te betalen bet bedrag der schadeloosstellingen, 
voor wover die niet in renten bestaan, de 
kosten eener opleidin$, als bedoeld bij artikel 
25. alsmede de t ermiJnen van voorloopig toe
gekende renten, door de ba nk uitbetaald ter 
zake van een ongeval dat een werkman, voor 
zijn risico verzekerd, beeft getroffen 

3°. zoodra eenige rente ter zake van een 
ongeval, als au b 2 bedoeld, anders dan voor
loopig is vastgesteld, v66r of op den door bet 
bestuur der bank te bepalen <lag. door middel 
van storting ten kantore der posterij en zijner 
woonplaats, te betalen de door het bestuur 
hem opgegeven contante waarde van die rente ; 
is de rente aan een getroffene toegekend, dan 
wordt haar contante waarde ve rhoogd met 
een toeslag tot een bedrag, waardoor gemiddeld 
worden gedekt de schadeloossternngen, van 
de betaling waarvan de werkgevers bij artikel 
59 ontheven zijn. 

2. H et laatste lid van artikel 46 is van toe
passing. 

3. I ndien de werkgever in de aanvrage 
om zelf bet risico te dragen heeft verklaard, 
dat hij t en aanzien van alle ongevallen, wel.ke 
mnchten overkomen aan WC'rldieden voor z\jn 
risico verzekerd, aan zijn verplichtingen wenscht 
te voldoen volgens de regelen bij bet volgende 
;Lrtikel g!lBteld, zij n de bepal ingen van dat 
artikel en de daarmede verband houdende 
bepalingen op hem van tocpassing. De be
paling van bet eerste lid, onder 3°. van dat 
an ikel is echter niet yan toepassing op den 
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Staat of de provincie, die zelf het risico draagt. 
58. 1. Eene naamlooze vennootschap of 

vereeniging, waarop een risico, als bedoeld in 
artikel 54, is overgedragen, is verplicht : 

1 °. v66r of op door liet bestuur der bank 
te bepalen vervaldagen, doormiddel vanstorting 
ter plaatse, door het bestuur aan te wijzen, 
te betalen haar, door het bestuur haar opge
geven, aandeel in de admimstratiekosten ; 

2°. v66r of op den door bet bestuur der bank 
te bepalen dag door middel van storting ter 
plaatse, door bet bestuur aan te wijzen, te 
betalen het bedrag der scbadeloosstellingen, 
de kosten eener opleiding, als bedoeld bij 
artikel 25 en bet bedrag der in artikel 22 en 
in artikel 80 bedoelde afkoopsom, door de 
bank uitbetaald ter zake van ongevallen, 
overkomen aan werklieden, die voor risico van 
de vennootscbap of vereeniging waren ver
zekerd; 

3°. zoodra eenige rente ter zake van een 
ongeval , als sub 2 bedoeld, anders dan voor
loopig is vastgesteld, v66r of op den door bet 
bestuur der bank te bepalen dag. ter plaatse, 
door het bestuur aan te wijzei;i, ter verzekering 
van de nakoming der op haar ten aanzien dier 
rente rustende verplichtingen aan de bank 
een pand te geven, dat voldoende is tot dekking 

· van de contante waarde der rente. 
2. De bepalingen van de laatste drie leden 

van artikel 54 zijn van toepassing. 
3. De contante waarde der renten, bedoeld 

in dit en in het voorgaande artikel, wordt, 
evenals de toeslag, bedoeld onder 3° van bet 
eerstfl lid van bet voorgaande artikel, berekend 
tegen een interest van 5 ten bonderd 's jaars. 

59. De werkgever, die ingevolge artikel 57, 
eerste lid, onder 3, de contante waarde eener 
rente en den toeslag beeft betaald, wordt 
geacht daarmede ook betaald te hebben de 
scbadeloosstellingen, welke na overlijden van 
den werkman tengevolge van bet ongeval, 
waarvoor hem de rente werd toegekend, ver
scbuldigd mocbten zijn aan diens nagelaten 
betrekkingen. 

60. 1. Indien eene naamlooze vennootschap 
of vereeniging, waarop een risico, als bedoeld 
in art. 54, is overgedragen, naar het oordeel 
van Onzen l';linister is gebreke is hare uit deze 
wet voortvloeiende verplicbting na te komen, 
vervalt op bet door Onzen Minister te bepalen 
tijdstip de ingevolge artikel 54 of artikel 55 
verleende bevoegdbeid der werkgevers, wien 
was toegestaan bet bedoelde risico op de ven
nootscbap of vereeniging over te dragen. Het 
bestuur der bank geeft van het vervallen der 
bevoegdheid kennis aan de bovenbedoelde 
werkgevers, met vermelding van het tijdstip, 
waarop zij vervalt of is vervallen. 

2. In een geval, a ls bedoeld in het eerste lid 
berekent het bestuur der bank zoodra het van 
oordeel is, dat alle renten door de bank ver
schuldigd wegens haar bekende ongevallen, 
overkomen aan werklieden, die voor risico 
der vennootschap of vereeniging waren verze
kerd, delinitief zijn vastgesteld, de gezamen
lijke contante waarde der bovenbedoelde renten. 

3. Vervolgens verkoopt bet bestuur, voor 
zoover bet dit noodig oordeelt, de aan de 
bank door de vennootschap of de vereeniging 
ingevolge bet in artikel 58, sub 3, bepaalde in 
pand gegeven fondsen op eene der wijzen be-

doeld in artikel 1201 van bet Burgerlijk Wet
boek. Voor zoover de geldsom, die de bank 
als pand of opbrengst van verkocht pand van 
de vennootschap of vereeniging onder zich 
beeft, niet grooter is dan de contante waarde 
der bovenbedoelde renten vermeerderd met 
het{Zeen de vennootschap of verePniging inge
volge artikel 58, Rub l en 2, met de interesten 
daarover, nog aan de bank schuldig is, wordt 
die geldsom eigendom der bank. Voor zoover 
zij meer bedraagt, wordt dit meerdere terug
gegeven. De interesten over de onder l en 2 
van artikel 58 bedoelde bedragen w·Jrden 
berekend tegen den gemiddelden rentevoet 
over de laatst voorafgegane twee kalender
maanden en loopen ten aanzien van ieder 

' bedrag van den <lag, volgende op dien, waarop 
bet uiterlijk had moeten worden beta.aid. 

4. Wanneer drie jaren zijn verloopen sinds 
het in bet eerste lid bedoelde tijdstip en naar 
bet oordeel van het bestuur der bank gee.n 
andere dan delinitief vastgestelde renten we
gens ongevallen, overkomen aan werklieden, 
die voor risico der vennootschap of vereeniging 
waren verzekerd, meer loopende z\in, berekent 
bet bestuur der bank wat deze nog van de 
vennootscbap of vereeniging te vorderen heeft. 

5. Vervolgens verkoopt het bestuur, voor 
zoover het dit noodig oordee)t, de aan de bank 
door de vennootschap of de vereeniging inge
volge het in artikel 54 bepaalde in pand gegeven 
fondsen op eene der wijzen bedoeld in het derde 
lid en voldoet uit de opbrengst of, indien eene 
geldsom als pand gegeven was, uit deze som 
aan de bank, hetgeen deze nog van de vennoot
schap of de vereeniging te vorderen heeft. 
Het aan de vennootscbap of vereeniging toe
komende bedrag wordt aan deze teruggegeven. 

6. Ingeval een naamlooze vennootschap of 
vereeniging, waarop een risico als bedoeld in 
artikel 54 is overgedragen, in staat van faillis
sement is verk.laard, vervalt met ingang van 
den dag, waarop de faillietverklaring is uitge
sproken, de bevoegdheid, in het eerste lid be
doeld, en zijn bet tweede, derde, vierde en vijfde 
lid van toepassing, met uitzondering evenwel, 
dat alsdan in bet vierde lid voor .,het in het 
eerste lid bedoelde tijdstip'' wordt gelezen: 
.,den <lag, waarop de faillietverk.laring is uit
gesproken". 

7. In geval van faillissement blijven de 
waarden, waarop de bank pandrecht heeft, 
buiten het faillissement. Vorderingen van de 
bank bl~jven daar buiten zoolang de verreke
ning, bedoeld in het vijfde lid, niet heeft plaats 
gebad. 

8. Indien eene naamlooze vennootschap of 
vereeniging, waarvan de bank een pand, als 
bedoeld in artikel 54, heeft, geen risico, als 
bedoeld in genoemd artikel, meer draagt, 
worden op baar verzoek hare loopende zaken 
met de bank vereffend. In dat geval zijn 
eveneens het tweede, derde, vierde en vijfde 
lid van <lit artikel van toepassing met deze 
uitzondering evenwel, dat alsdan in het vierde 
lid voor ., het in het eerst e lid bedoelde tijdstip" 
wordt gelezen : .,den dag, waarop het verzoek 
tot vereffeoing aan de bank is gedaan". Artikel 
58, onder 3, is niet van toepassing ten aanzien 
van renten, welke na den zooeven bedoelden 
rlag anders dan voorloopig zijn vastgesteld. 
Het bestuur der bank is bevoegd, indien de 
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naamlooze vennootschap of vereeniging dit 
wenscht. in plaats van storting te vorderen van 
de in artikel 58, onder 1 en 2, bedoelde bedragen, 
door de bank uitbetaald na den dag, waarop 
het verzoek tot vereffening is gedaan, die be
dragen aan de bank te voldoen uit de gelden 
en uit de opbrengst van door het bestuur te 
verkoopen fondsen, ingevolge artikel 54 door 
de naamlooze vennootschap of vereeniging 
in pand gegeven. 

61. 1. Indien in het geval, voorzien bij 
het laatste lid van het voorgaande artikel, de 
naamlooze vennootschap of vereeniging dit 
verzoekt, berekent het bestuur der bank, mits 
anderhalf jaar verloopen is na den dag, waarop 
het verzoek tot vereffening aan de bank is 
gedaan, wat deze van de vennootschap of de 
vereeniging te vorderen heeft. Het bestuur 
berekent in dat geval de contante waarden 
van alle schadeloosstellingen, welke door de 
bank verschuldigd zijn wegens haar bekende 
ongevallen, overkomen aan werklieden, die 
voor risico der vennootschap of vereeniging 
waren ,erzekerd. 

2. De som der in het voorgaande lid bedoelde 
contante waarden, vermeerderd met hetgeen 
de vennootscbap of vereeniging ingevolge 
artikel 58, onder 1 en 2, en uit welken anderen 
hoofde ook nog aan de bank schuldig is, wordt 
door de vennootschap of vereeniging aan de 
bank betaald, waarna aan eerstgenoemde de 
ingevolge de artikelen 54 en 58, onder 3, ge
storte panden worden teruggegeven. 

3. Ingeval de betaling, bedoeld in het voor
gaande liq, niet volgt, zijn de eerste twee zin
smden van het derde lid en bet vijfde lid van 
het voorgaande artikel van toepassing. 

62. 1. I ndien een werkgever, die ten aanzien 
Tan een of meer ondernemingen is toegclaten 
tot het dragen van het in artikel 54 bedoelde 
risico, naar het oordeel van Onzen Minister 
in gebreke is, zjjn uit deze wet voortvloeiende 
verplicbting na te komen, of in staat van fail
lissement is verklaard. vervalt op bet door 
Onzen Minister te bepalen tijdstip, onderschei
denlijk op den dag, waarop de faillietverklaring 
is uitgesproken, de hem ingevolge artikel 54 
of artikel 55 verleende bevoegdheid om bet 
daarbedoelde risico te dragen. 

2. De bepalingen van het twecde, derde, 
vierde, vijfde en zevende lid van artikel 60 
woxden analoog toegepast. 
: 3. Heeft de werkgever ten behoeve der bank 
hypotbeek gesteld, dan worden de verbonden 
onroerende goederendoor het bestuur der bank, 
voor zoover bet dit noodig oordeelt, verkocht, 
iladat de berekening, bedoeld in bet vierde lid 
van artikel 60, is gemaakt. I s de werkgever 
een gemeente, door welke ingevolge het tweede 
lid van artikel 54 de daarbedoelde zekerbeid 
niet is gesteld, dan betaalt de werkgever, zoo
dra de in het vierde lid van artikel 60 bedoelde 
berekening is gemaakt, aan de bank hetgeen 
deze nog van hem te vorderen heeft. 

4. Draagt de werkgever, buiten de gevallen 
voorzien bij bet eerste lid van dit artikel, niet 
!anger het risico, dan is het voorgaande lid 
Tan toepassing en worden het laatste lid van 
artikel 60 en artikel 61 analoog toegepast. 

5. De voorgaande drie led<>n zijn niet van 
ioepassing, indien de werkgever de Stnat of 
een provincie is. De vereffening wordt in 

dat geval geregeld door het bestuur der 'bank 
in overleg met den " erkgever en ingeval van 
verschil, door Onzen Minister. 

63. l. Na bet opmaken van elke weten
schappelijke ba ans betreffende de bank wordt , 
indien de contante waarde eener rente minder 
bedraagt dan de waarde van een pand, als 
bedoeld in artikel 58, dat de bank ten aanzien 
van die rente mocbt hebben, ten verzoeke van 
de pandgeefster het pand aan deze terugge
geven tegen overgifte van een nieuw pand, 
dat voldoende is tot dekking van de !aatst 
berekende contante waarde. 

2. Indien de contante waarde eener rente 
meer bedraagt dan de waar<le van een pand, 
als bedoeld in bet vorige lid, is de pandgeefster 
gehouden tegen teruggave van het gestorte 
pand v66r of op den door het bestuur der bank 
te bepalen <lag aan de bank een nieuw pand 
te geven, dat voldoende is tot dekking van 
de laatst berekende contante waarde. 

64. Bij algemeenen maatregel van bestuur 
wordt bepaald : 

1 °. in welke gevallen een verzoek, als bedoeld 
in artikel 54, wordt geweigerd ; 

2°. de wijze van berekening van de in de 
artikelen 57, 58, 60, 61 en 63 bedoelde contante 
waarde eener rente en van den toeslag, bedoeld 
in artikel 57, onder 3 ; 

3°. de wijze van berekening van de waarde 
van een pand, als bedoeld in de artikelen 54, 
tweede en derde lid, 58, sub 3, en 63 ; 

4°. in welke gevallen den werkgever de 
hem gegeven bevoegdheid om het risico der 
verzekering over te dragen · of zelf te dragen, 
door Onzen Minister kan worden ontnomen ; 

5°. op welke wijze het in de artikelen 57 en 
58 bedoelde aandeel in de administratiekosten 
wordt vastgesteld ; 

6°. al hetg.:.en verder noodig is voor de uit
voering van de artikelen 54 tot en met 63. 

65. De vorderingen ingevolge artikel 57 
alsmede die, welke de bank na toepassing van 
het bepaalde in het vijfde lid van artike l 60 
en artikel 62 nog op eene naamlooze vennoot
schap of vereeniging mocht hebben, worden, 
voor zoover de bank die niet mocht hebben 
kunnen innen, door den Staat aan haar voldaan. 

HOOFDSTUK VI. 

Van de aangi/te en het onderzoek der ongevallen. 

66. 1. De werkgever, in wiens verzekerings
plichtige onderneming aan een verzekerde een 
ongeval in verband met zijne dienstbetrekking 
overkomt, of hij, die den werkgever ter plaatse 
van het ongeval vertegenwoordigt, is verplicbt 
te zorgen, dat, zoodra de gevolgen van dai. 
ongeva! geneeskundige hulp noodig maken, 
die hu lp wordt ingeroepen. · 

2. De werkgever of hij, die dezen ter plaatse 
van het ongeval vertegenwoordigt, doet bin
nen 24 uren na bet verleenen van de geneeskun
dige hulp en in alle gevallen binnen tweemaal 
24 uren, nadat de gevolgen van het ongeval 
geneeskundige hulp noodig maken, tegen bewijs 
van ontvangst aan~ifte van bet gebeurde door 
inlevering van een mgevuld formulier in duplo 
ten kantore der posterijen, binnen welks kring 
de aangever zijn woonplaats heeft of kracbtens 
het laatste lid van arti.kel 46 geacht wordt te 
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hebben of binnen welks kring· bet · ongeval 
heeft plaats gehad. 

3. De bepalingen van het voorgaande lid 
zijn niet van toepassing op ongevallen, voor
gekomen bij het bedienen van middelen tot 
vervoer van personen of goederen, en op die, 
aan de volgens deze wet verzekerden in het 
buitenland overkomen, voor zoover daarom
trent bij algemeenen maatregel van bestuur 
afwijkende voorschriften zijn gegeven. 

4. Het - formulier van aangifte wordt vast 
gest eld door Onzen Minister en kosteloos ver
krijg baar gest eld. 

5. De aangifte vermeldt den naam en de 
woonplaats van den geneeskundige, die de 
eerste hulp verleende. Deze vermeldt in de 
aangifte het tijdstip, waarop bij de eerste hulp 
verleende en zijn oordeel over den tijd, gedu
rende welken de getroffene vermoedelijk ge
deeltehjk of gebeel ongescbikt tot werken zal 
zij n. Hij is mede verplicht zijn oordeel over 
den aard van bet let sel in de aangifte t e ver
melden of dat oordeel binnen 24 uren, na dat 
b ij de eerste bulp verleend beeft, scbriftelij k 
mede te deelen aan bet bestuur der ba nk en 
in spoedeiscbende gevallen bovendien aan den 
controleerend -geneeskundige, binnen wiens 
ambtsgebied bet ongeval beeft p laats geba d. 
De aangifte draagt de onderteekening van den 
geneeskundige, alsmede va n den aangever. 

6. Het ka ntoor van ontvangst der aangifte 
zendt t en spoedigst e een exemplaar er van aan 
bet bestuur der bank en het andere exemplaa~ 
aan bet district sboofd der ar beidsinspectie, 
binnen wiens ambtsgebied bet ongeval beeft 
plaats gehad. 

67. 1. I eder is verplicbt, wanneer een onge
val beeft plaats gebad, of wanneer m oet wor
den onderzocbt of een ongeval beeft plaat s 
geha d, alle omt rent een of antler verlangde 
inlichtingen t e verstrek.ken aan bet bestuur 
der bank. desverlangd binnen een door bet 
bestuur t e st ellen t ermijn. 

2. De werkgever, in wiens onderneming bet 
on geval·. voorgekomcn, of vermoed wordt t e 
zijn voorgekomen, is verplicbt binnen den door 
bet bestuur •der bank schriftelijk gest elden 
t ermijn de inlichtingen schriftehjk te verstrek
ken. 

68. 1. Indien aan bet bestuur der bank 
u.it eene aangifte blijkt, dat de daarin bedoelde 
getroffen persoon is overleden, vermoedc,lijk 
zal overlijden, gedurende meer dan t wee dagen 
niet in st aat is geweest of vermoedelijk niet 
in st aat zal zijn in de onderneming, waarin 
hij werkte, zijn gewone werk t e verrichten of 
vermoedelij k gedurende meer dan zes weken 
gedeeltel.jj k of geheel ongeschikt t ot werken 
zal zijn, doet bet ten spoedigste een onderzoek 
inst ellen t en einde t e bepalen : 

lo_ de oorzaak en den aa rd van bet voorval ; 
20. wie de getroffene persoon is en wa'.':r 

deze zijn woonplaats of p laat s van verbhJf 
heeft; 

30_ bet loon van den getroffene in de onder 
neming; 

40_ de omschrijving van bet door bet voor
val veroorzaakte licbamelijke let sel ; 

50_ in geval van overlijden de namen en de 
woonplaat sen van de nagelat en betrekkingen, 
die ingevolge deze wet aanspraak op S\)hade
l oosstelling kunnen hebbcn . 

2. Ook zonder eene aangifte te hebben <int
vangen is bet bestuur tot bet instellen van 
bet bier bedoelde onderzoek bevocad. 

69. 1. Het bestuur der bank a'oet, indien 
moge1ijk, bet onderzoek omtrent een of meer 
der in bet vorige artikel genoemde p unten 
plaats vinden door middel van een zijner 
am btenaren, niet beneden den door Ons te 
bepalen rang, en heeft bet recht zulks te doen 
gescbieden in gemeenten, waarvoor een com
missaris van R jjks- of gemeentepolitic is aan
gesteld, door dezen , en in gemeenten, waarvoor 
zoodanig ambtenaar niet is aangesteld, door 
bet boofd der polit ie. 

2. De !eider van het onderzoek heeft het 
recht om daarbij als getuigen de personen, die 
inlicht ingen k unnen geven omt rent de te 
onderzoeken punten , t e hooren, daaronder 
begrenen den get.roffene en den.gene, in wiens 
dienst hjj werkzaam was ; hij heeft het recM 
ook deskundigen t e hooren ; de opgeroepenen 
zijn vcrplicht t e verschijnen en, beboudens bet 
verschooningrecbt bedoeld bij bet derde lid 
va!l art ikel 66 van bet Wetboek van Strafvor
dering mede t e deelen wat bun omtrent bet 
voorval bekend is of hunne dienst en als dcs
kundigen t e verleenen. 

3. Tijd en p laats van een onderzoek, ale 
bedoeld in artikel 68, sub 1, en van bet verhoor 
van get uigen worden, indien zulks mogelijk 
is, door den !eider van het onderzoek voldoenden 
tijd van t e voren medegedeeld aan den ge~roi
fen werkman en aan den werkgever ; be1dert 
hebben bet recht in persoon of door middel 
van een vertegenwoordiger bij bet onderzoek 
aa nwezig t e zij n. 

4. Indien de betrokken werkgever wenscht, 
dat bij bet onderzoek deskundigen aanwezig 
zullen zijn, dan heeft hij bet recht hen op zijne 
kost en op te roepen. 

5. De !eider maakt een proces-verbaal op
van bet onderzoek, dat geteekend wordt doorl 
all en, die daarbij tegenwoordig waren, en zendt
dit t en spoedigst e aan bet bestuur der bank.'· 

6. Bij a lgemeenen maatregel van bestuur 
wordt vast gesteld : · 

a. de vorm en wijze van oproeping der des
kundigen en getuigen, in dit artikel bedoeld ;_ 

b. bet t arief voor bet verleenen van vergoe
ding a.a n getuigen en deskundigen voor reis
kosten en tijdverlies. 

HOOFDSTUK VII. 
Van de vaststelling en betaalbaarstelling der 

schadeloossttellingen. 
70. Alie schadeloosstellingen worden vast ; 

gesteld en t oegekend door het bestuur der 
bank. 

71. De schadeloosst ellingen worden vast -
gest eld en t oegekend : . 

a. indien het ongeval den dood t en gevolge 
heeft, zoo spoedig mogelijk na afloop van het 
onderzoek van bet ongeval en, indien de getrof
fene na het onderzoek overlijdt, na ontvangst 
van bet bewijs hiervan ; 

b. indien het ongeval eene gedeeltelijke of 
geheele ongescbikt beid t ot werken van meer 
dan zes weken ten gevolge heeft, zoo spoedig 
moge]ijk na afloop van dezen termijn; 

c'": in gevallen, als bedoeld in artikel 15, 
zoo spoedig mogelijk na afloop van den in 
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dat artikel bedoelden termijn van drie dagen. 
72. 1. Zoolang tegen de beslissing betref. 

fende den verzekeringsplicht van een onder
neming een rechtsmiddel open staat, of zoolang 
bij den getroffene nog niet een althans voor
loopig blijvende toestand is ingetreden, kan 
wegens een in die onderneming voorgekomen 
of wegens het aan dien getroffene overkomen 
ongeval een rente niet anders dan voorloopig 
worden toegekend. De toestand wordt als 
voorloopig blijvend beschouwd, wanneer ver
wacht wordt, dat binnen een jaar geen veran
dering in den toestand zal intreden. 

2. Het bestuur d!'elt het beckag van de 
voorloopig t oegekende rente, met vermelding 
der gronden, waarop dit steunt, schriftelijk 
mede aan den rentetrekker ; het zendt een 
afschrift van deze mededeeling aan den werk
~ever, in wiens dienst den getroffene het ongeval 
1s overkomen. Was de getroffene verzekerd 
voor risico van eene vennootschap of vereeni
ging, zoo wordt aan deze het afschrift gezonden. 

3. Zoolang het bes tu ur de rente niet heeft 
vastgest eld, is de rentetrekker, zoowel als de 
werkgever bevoegd tegen het toegekende be· 
drag bezwaren in te brengen. Was de ge
troffene verzekerd voor risico van eene vennoot
schap of vereeniging, zoo komt aan deze in 
de plaats van den werkgever die bevoegdheid 
toe. 

4. De uitbetalingen, gedaan krachtens eene 
voorloopige toekenning, zijn niet vatbaar voor 
terugvordering. 

73. 1. .l:lij, die ingevolge dcze wet vermeent 
aanspraak te hebben op een schadeloosstel
lmg en aan wien die niet ambtshalve is toege
kend, is bevoegd om zich met zijne aanvrage 
tot het bestuur der bank te weud!'n : indien 
de aanspraak gegrond wordt bevonden, wordt 
de schadeloosstelling vastgestdd en tocgekend. 

2. Betreft de aam,rage een schadeloosstel
ling naar aanleiding van een ongeval, ter zake 
waarvan in het geheel ~een schadeloosstelling 
is toegekend, dan is ziJ alleen ontvankclijk, 
wanneer zij, indien de aanvrage wordt gedaan 
door den getroffene, is gedaan binnen een jaar 
na het ongeval, en, indien de aanvrage wordt 
gedaan door nagelaten betrekkingen van den 
getroffene, is gedaan binnen een jaar na het 
overlij den van den getroffene. 

3. Na verloop van een jaar na het ongeval 
of, bij overlijden tengevolge van het ongeval, 
van een jaar na den dag van het overlijden, 
is het recht op schadeloosstelling vervallen 
en wordt de aanvrager niet-ontvankelijk ver
klaard. Ingeval de aanvrager echter aan
toont, dat de gevolgen van het ongeval zich 
niet terstond na het on~eval hebben geopen
baard of als zoodanig zi.Jn herkend, begint de 
verjaringstermijn te loopen van den dag na 
dien, waarop zij zich hebben geopenbaard of 
als zoodanig zijn herkend. 

74. 1. Het bewijs van toekenning eener 
schadeloosstelling wordt den belanghebbende 
bjj dienstbrief toegezonden. Deze l:irief bevat 
de gronden, waarop de vaststelling van het 
bedrag der scbadeloosstelling en de toekenning 
daarvan berusten. I 

2. Indien eene aangevraagde schadeloosstel- I 
ling wordt geweigerd. worden de redenen der 
weigerin~ bij dienstbrief medegedeeld. 1 

3. Gehjktijdig met de verzending van !' I 

dienstbrief, als bedoeld in het eerste of tweede 
lid, wordt een afschrift daarvan toegezonden 
aan den werkgever, in wiens dienst den verze
kerde een ongeval heeft getroffen of aan het 
bestuur der naamlooze vennootschap of ver
eeniging waarop het risico als bedoeld in artikel 
54 is overgedragen. 

75. 1. Wanneer na een beslissing nopens 
toekenning, weigering, beeindiging of ontneming 
eener rente feiten of omstandigheden bekend 
worden, welke, indien zij daarv66r bekend 
waren ~eweest, van invloed zouden zijn ge
weest b,j het nemen dier beslissing of wanneer 
de toestand, welke den maatstaf vormrle bij 
het nemen eener beslissing tot toekenning, 
weigering of be,'indiging eener rente, veran
dering ondergaat, kan ambtshalve of op ver
zoek van den getroffene of diens nagelaten 
betrekkingen, van den werkgever, of, was het 
risico, bedoeld in artikel 54, overgedragen, van 
de betrokken naamlooze vennootschap of ver
eeniging een nieuwe beslissing t er zake worden 
genomen. Op deze beslissing zijn dezelfde 
bepalingen van toepassing als op de oorspron
kelijke beslissing. Onder verandering van den 
toestand wordt begrepen bet verwerven door 
den rentetrekker van nieuwe bekwaamheden 
tengevolge van eene opleiding, als bedoeld bij 
artikel 25. 

2. De uitbetalingen, e;edaan krachtens een 
vroegere toekenning, ziJn niet vatbaar voor 
terugvordering. 

3. Het bestuur der bank deelt op verzoek 
aan den werkgever, de naamlooze vennootsch~p 
of vereeniging, voor wiens, onderscheidenhJk 
wier rekening door de bank renten worden 
uitgekeerd, tweemaal in het jaar de woonplaat
sen mede van de rentetrekkers, die in de laatst.
verloopen zes maanden van woonplaats zijn 
veranderd. 

76. I. De betaalbaarstelling en de uitbe
taling der schadeloosstellingen geschieden ten 
kantore der posterijen van de woonplaats in 
Nederland of van de laatst bekende woonplaats 
in N ederland van den schadeloosgestelde. 

2. De kosten van begrafenis, van vergoeding 
der genees- en heelkundige behandeling en de 
eerste renteuitkeering worden binnen zes dagen 
na de toekenning daarvan betaalbaar gesteld. 

3. De renteuitkeeringen worden betaalbaar 
gesteld op Dinsdag van elke week of, wanneer 
de betaaldag een K erstdag of een Nieuwjaars
dag zou zijn, alsdan op den daaraan vooraf
gaanden ·werkdag. 

77. De wijze van vaststelling, toekenning 
en uitbetaling der schadeloosstellingen, voor 
zoover die niet bij de wet bepaald is, wordt 
geregeld bij a lgemeenen maatregel van bestuur. 

78. 1. De tijdelijke uitkeerin~en en de 
renten, bij deze wet toegekend, z1jn tot een 
beloop van acht gulden per week : 

a. onvervreemdbaar; 
b. niet vatbaar voor verpanding of beleening ; 
c. niet vatbaar voor executoriaal of conser

vatoir beslag, noch voor faillissementsbeslag. 
2. De lastgeving om cenige schadeloosstel

ling te ontvangen kan steeds worden herroepen. 
Alle hiermede strijdige overeenkomsten zijn 
nietig. 

3. Deze bepalingen worden op het bewijs van 
oekenning der tijdelijke uitkeering en der 
ente afgedrukt. 
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79. 1. De geldelijke schadeloosstellingen, kening der mededeeling daarvan in beroep te 
welke niet zijn · ingevorderd binnen een jaar komen. 
na den eersten dag der betaalbaarstelling, 84. De werkgever wordt in zijn beroep 
worden niet meer uitbetaald, t enzij de belang- niet -ontvankelijk verklaard, indien : 
hebbenden t en genoegen van het bestuur der a. hij den termijn, bij het vorige artikel 
bank aantoonen, deze niet te hebben kunnen gesteld, ongebruikt heeft laten voorbijgaan; 
invorderen. 1 b. niet nageleefd zijn de bepalingen van de 

2. Zijn de renten gedurenden vijf achtereen- artikelen 46, 48, tweede lid, 49 en 50, tweede 
volgende jaren niet ingevorderd, dan is het en derde lid. 
recht op • renten verva llen. Door Onzen 85. 1. Indien een verzekerde of een zijner 
Minister kunnen de belanghebbenden, die dit nagelaten betrekkingen vermeent, dat zijne 
mochten verzoeken, in het genot van hun aanspraken op schadeloosstellingen niet of 
ver vallen recht hersteld worden. I slechts ten deele zijn erkend, heeft hij het recht 

3. Dat genot zal in bet hierbedoeld geval binnen eene maand na de dagteekening van 
ingaan met de week, volgende op die, waarin de mededeeling der beslissing in beroep te ko
het verzoek is ingewilligd. men. Van de beslissing, bedoeld in artikel 80, 

80. 1. lndien een verzekerde, wien een rente kan de verzekerde, indien hij niet schriftelijk 
anders dan voorloopig is toegekend wegens een aan het bestuur heeft medegedeeld geen be
hem overkomen ongeval, zich !anger dan een zwaar daartegen te hebben, beroep instellen 
jaar onafgebroken buiten Nederland en de binnen een jaar na de dagteekening van de 
daaraan grenzende, bij algemeenen maatregel I mededeeling der beslissing. 
van hestuur aan te wijzen, landstreken opboudt, 2. Indien een werkgever, in wiens dienst 
is het bestuur der bank bevoegd alle aanspra - een verzekerde een ongeval is ·overkomen, 
ken op schadeloosstelling wegens dat ongeval vermeent, dat wegens het ongeval aan den 
a f te koopen met driemaal het bedrag der jaar- getroffene of een zijner nagelaten betrekkingen 
rente. • eene te hooge scbadd Josstelling of ten onrecllte 

2. Het voorgaande lid is niet van toepassing : eenige schadeloosstelling is toegekend, heeft 
a. indien de verzekerde op het tijdstip van hij het recht binnen eene maand na de dag

het ongeval den leeftijd van 50 jaren bereikt teekening der mededeeling, hem ingevol~e 
had ; het bepaalde in artikel 74 toegezonden, rn 

b. indien en zoolang de rente meer dan een beroep te komen. Van de beslissing bedoeld 

3. De beslissing bevat de gronden, waarop komen. 
en twintig percent van het dagloon bedraagt.

1 

in artikel 80 kan de werkgever niet in beroep 

zij steunt, en wordt door het bestuur aan den 3. Indien de getroffene verzekerd was voor 
getroflene scbriftelijk toedegedeeld. Afschrift risico van eene vennootschap of vereeniging, 
der beslissing wordt tegelijkertijd toegezonden komt de in het tweede lid bedoelde bevoegdheid 
aan den werkgever of, was bet risico overgedra- toe aan die venno~tschap of vereeniging. 
gen, aan het bestuur der betrokken naamlooze 4. De bepa lingen van het eerste, tweede en 
vennootschap of vereeniging. derde lid zrjn niet van t oepassing op eenige 

4. De afkoopsom wordt uitbetaald, zoodra beslissing pmtrent eene schadeloosstelling als 
tegen de beslissing niet meer kan worden opge- bedoeld in artikel 15. 
komen. 86. Hij , die beroep instelt na den hiervoor 

HOOFDSTUK VIII. 
-Van beroep. 

81. 1. Over de beslissingen, waartegen inge
volge de bepalingen dezer wet beroep openstaat, 
wordt geoordeeld door raden van beroep en 
in hoogste ressort door een college voor het 
Rijk. 

2. In de raden , van beroep hebben werk
gevers en werklieden zitting. 

3. Voor het overige wordt a lles wat de samen. 
stelling der in het eerste lid bedoelde colleges 
en de wijze van behandeling der beroepen 
betreft, bij nadere wet geregeld. 

82. 1. Het instellen van beroep heeft geene 
schorsende werking t en aanzien der oorspron
kelijke beslissing. 

2. Worden de bezwaren gedeeltelij k of geheel 
gegrond verklaard, dan treedt de beslissing, 
in beroep gegeven, in de plaats van die, waar
tegen beroep werd ingesteld. 

3. Wordt in beroep het recht op eene schade
loosstelling ontze~d, die reeds betaald is, dan 
worden die betalingen niet ternggevorderd. 

83. Heeft een werkgever bezwaar t <Jgen 
eenige beslissing, door het bestuur der bank 
genomen ingevolge de artikelen 34, 35, 36, 
37, 38, 48, 49 en 50, tweede en derde lid, dan 
is hij bevoegd binnen een-maand na de dagtee-

bepaalden termijn, wordt niet op grond daarvan 
niet-ontvankelijk verklaard, inclien hij aan
toont, het beroep te bebben ingesteld binnen 
een maand na den dag, waarop bij van de 
bE>slissing, waartegen beroep wordt ingesteld, 
redelijkerwijs heeft kunnen kennisdragen. 

HOOFDSTUK I X . 

Vrijwillige verzek.ering van den werkgever. 

87. l. De werkgever kan zich verzekeren 
bij de bank tegen geldelijke gevolgen van onge
vallen, hem .in verband met de uitoefening 
van een verzekeringsplichtig bedrijf overko
men. Het bedrag, hetwelk hij geacht wordt 
per dag te verdienen, wordt door hem bepaald 
op twee, die, vier, vijf, zes, zeven of acht 
gulden, met dien verstande evenwel, dat dit 
bedrag niet te boven mag gaan het naar boven 
in guldens afgeronde loon, dat door den hoogst
betaalden arbeider in hetzelfde of in een soort
gelijk bedrijf in dezelfde gemeente of de naburige 
gemeenten gemiddeld per dag wordt verdiend. 
Het wordt niet gewijzigd gedurende den tijd, 
waarvoor de verzekering is aangegaan. 

2. Met een werkgever wordt voor de toepas
sing van dit artikel en van de krachtens dit 
artikel t e geven voorschriften, gelij kgesteld hij, 
die voor eigen rekening een verzekeringsplich-
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tig bedrijf uitoefent, zonder daarvoor anderen 
in dienst te hebben. 

3. De werkgever, die van de bevoegdheid, 
bedoeld in het eerste lid, wenscht gebruik te 
maken, betaalt aan de bank het premiebedrag, 
verschuldigd over een jaar, het jaar berekend 
op 313 werkdagen. 

4. De premie per Mn gulden loon is gelijk 
aan die, welke overeenkomt met het gevaren
oijfer, aan de onderneming toegewezen. 

5. Is aan de onderneming hetzij geen geva
renoijfer, hetzij meer dan een gevarenoijfer 
toegewezen, dan is de premie gelijk aan die, 
welke overeenkomt met het middencijfer der 
gevarenklasse, waarin het bedrijf, door den 
werkgever uitgeoefend, bij den algemeenen 
maatregel van bestuur, bedoeld in artikel 29, 
is ingedeeld. Oefent de werkgever twee of 
meer verzekeringsplichti$e bedrijven uit, dan 
is de premie gelijk aan die, welke overeenkomt 
met het gevarencijfer, dat het dichtst gelegen 
is bij het getal, dat wordt verkregen door de 
som der middencijfers van de klassen, waarin 
de bedrijven zijn ingedeeld bij den bovenbe
doelden algemeenen maatregel van bestuur, 
te declen door het aantal dier bedrijven ; is 
het verkregen getal even dicht gelegen bij twee 
gevarencijfors, dan is de premie gelijk aan die 
welke overeenkomst met het hoogste dier geva
rencijfers. 

6. De verzekering vangt niet aan v66r den 
dag, volgende op dien, waarop door den werk
gever het door het bestuur der bank of in 
beroep als verschuldigd vastgestelde premie
bedrag aan dat bestuur is betaald. Door de 
betaling is de werkgever verzekerd voor Mn 
jaar, aanvangende met den dag, volgende 
op de betaling, of, bij hernieuwing der verzeke
ring v66r het einde der loopende verzekering, 
aanvangende met den d .. ~, volgende op dien, 
waarop de loopende verzekering eindigt. De 
verzekerin$ strekt zich uit over alle verzeke
ringsplicht1ge bedrijven, door den werkgever 
uitgeoefend, on verschillig of bij de vaststelling 
van de verschuldigde premie met die bedrijven 
rekening is gehouden. 

7. He.t vastgestelde premiebedrag wordt in 
den loop van bet verzekeringsjaar niet ver
laagd, noch verhoogd. 

8. Staakt de verzekerde in den loop van het 
jaar de uitoefening van het verzekeringsplichtig 
hedrijf, dan eindigt de verzekering en wordt 
de premie over het niet verstreken gedeelte 
van het jaar op verzoek van den werkgever 
door het bestuur der bank vastgesteld en 
terugbetaald. Bij overlijden van den werk
gever heeft de terugbetaling plaats op verzoek 
van diens erfgenamen. 

9. De be,.aliugen, betrefiende de schadeloos
etelling van den werkman en diens betrekkingen, 
en betrefiende de toekenning daarvan, zijn 
van t oepassing, met dien veratande, dat het 
bedrag, hetwelk de werkgever geacht wordt 
per dag te ve1d.ienen, als dagloon wordt be
schouwd. 

10. Van de beslissingen van het bestuur der 
bank, waarbij t oelating van den werkgever tot 
de verzekering geweigerd wordt, waarbij bet 
bedrag der door hem te betalen of der aan 
hem of zijn erfgenamen terug te betalen premie 
Tastgesteld wordt of waarbij terugbetaling 
Tan premie geweigerd wordt, is beroep toege-

laten binnen een maand na de dagteekening 
der mededeeling van de be lissing. Het vast
~estelde premiebedrag wordt, indien het reeds 
1s betaald, in beroep niet verhoogd. 

11. De bepalingen van de in artikel 81 be
doe de wet en van de ter uitvoering dier wet 
genomen besluiten zijn van toepassing, met 
inachtneming van die wijzigingen, die de aard 
van het onderwerp vordert. 

12. Voor het overige wordt alnls, wat de 
verzekering van den werkgever betreft., bij 
algemeenen maatregel van bestuur geregeld, 
voor zooveel noodig met afwijking van de 
bepalingen dezer wet. 

HOOFDSTUK X. 

Van het toezicht. 

88. 1. Onder de bevelen van het bestuur 
der bank wordt bet toezicht op de naleving 
dezer wet opgedragen aan inspecteurs der 
agenten, ingenieurs, agenten, den medisohen 
adviseur en oontroleerende-geneeskundigen der 
bank. Bij algemeenen maatregel van bestuur 
kunnen daartoe ook andere ambtenaren worden 
aangewezen. 

2. De bevoegdheiden van de in bet vorige 
lid genoemde en van de krachtens dat lid aan 
te wijzen ambtenaren worden bij algemeenen 
maatregel van bestuur geregeld, voor zoover 
dit niet in deze wet is geschied. 

89. 1. Het is den agenten der bank ver
boden middellijk of onmiddellijk dee! te nemen 
aan eenig bedrijf. 

2. Bij den algemeenen maatregel van bestuur, 
bedoeld in artikel 88, kan op daarbij aan te 
wijzen am btenaren de bepaling van het vorige 
lid toepasselijk worden verklaard. 

90. 1. Zij, die een verzekeringsplichtig be
drijf uitoefenen of hehben uitgeoefend, en de 
in hun dienst zijnde of geweest zijnde personen 
zijn verplicht aan de in artikel 88 genoemdc en 
krachtens dat artikel aangewezen ambtenaren 
inlichtingen te verstrekken omtrent zaken en 
feiten, de naleving dezer wet betreffende. De 
werkgever is, indien dit verlangd wordt, ver
p licht de inlicbtingen schriftelijk te verstrekken 
binnen den schriftelijk gestelden term\jn. 

2. De werkgevers en de in hun dienst zij nde 
personen zijn verplicht zoowel aan de in het 
vorige lid bcdoelde als aan <ie door On~ aan te 
wijzen ambtenarPn inzage te verleenen van 
r!e boeken en bescbeiden, voor zoover deze 
hetrekking hehben op de loonen ddr ver7eker
den, en van de stnkken, welke d'c! werkl(ever 
verplicht is te houden krachtens de bepalingen 
van deze wet of van een algemeenen ma1tt
rcgel van beetuur, als bedoeld in het vierde lid 
van artikel 43. Zij zijn ook ve1·plicht aan de 
door Ons aan te wijzenambtenareuinlichtingen 
te verstrekken omtrent die loonen. 

91. 1. Indien bij de bezichtiging van eene 
onderneming, waarin een verzekeringsplichtig 
bedrijf wordt uitgeoefend, aan een a~mt der 
b,.nk blijkt, dat a!d1tar niet de veilighe1d~maat
regelen genomen zijn, die wenschelijk ziin ter 
voorkoming van ongevallcn, dan zenclt hij hier
van ten spoedigste aan het b'lstuur der bank 
bericht. 

2. Het bestuur zendt van dit bericht ten 
spoedigste een afschrift aan bet districtshoofd 
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df'r arboidsinspectie, tot wiens ambtsgebied de I waarde eener rente, bedoeld in artikel ·57, 
bedoelde onderneming bchoort. onder 3, wordt berekend. De laatste zinsnede 

.. 92. De door Ons aan te wijzen ambtPnaren van gen~emde biipalii:i,g is van toepassing. 
ZIJU bevoegd, op een daartoe van we~e het be- j 2. B1J de vaststeUmg der schadevergoeding, 
stuur diir bank gedaan verrnelc b!J den_ Cen- w_elke de verzek~rde of diens i:iagelaten betrek
tralen Raad van Beroep_, bedoeld m art1kel l kmgen van den m het eerste hd bedoelden per
d~r _BeroeJJswet, beroep m te stellen tegen be- soon vorderen, wordt door den recbtiir rekening 
slissrn1;ien van bet bestuur der bank, waar- gehouden met hetgeen door hen krachtens .deze 
tegr.n ingevolge df' bepali11gen dezer wet. betzij wet wordt genoten. 
voor df'n werkgever, hetzJJ voor den verzekerde 3. Onrler schade bedoeld in het eerste lid 
of een zijner nagelaten betrekkingen, beroep wordt niet verstaan' scbade, door het ongf'vai 
o:penstaat. De op z?odanig beroep, gi•wezen aan_ de e:oederen van den getroffene veroorzaakt, 
u1t~praak heeft ge~n rnvloed _op het rec~t van noch schede, waarvoor de verantwoordelijk
dengene ten aanz1en van_ wien de beshssmg, heid van den werkgever uitsluitend ingevolge 
witartegen het beroep 1s mgesteld, wordt ge- het tweede lid van artikel 93 blijft bestaan. 
nomen. 

HOOFDSTUK XI. 
Van den invloed van de verzekering op het burqer

lijk rccht. 

93. l. De burgerrecbtelijke verantwoorde
lijkbeid van den werkgever voor de geldelijke 
schade, welke bet gevolg is van een ongeval 
een verzekerde in verband met zijne dienstbe
trekking overkomen, vervalt behoudens het 
bepaalde in het tweede lid en in artikel 94, 
alsmede behoudens voor zoover zij betrekking 
heeft op schade door het ongeval aan de goe
deren van den getroffene veroorzaakt. 

2. Overkomt in verband met zijne dienst
betrekking een ongeval aan een verzekerde 
·wiens dagloun mecr dan acht gulden be<lraagt: 
zoo blijft de verantwoordelijkheid van den 
werkgever bestaan, doch wordt door den rech
ter bij de vaststelling der schadevergoeding 
rekening gehouden met hetgeen krachtens deze 
wet genoten wordt. 

94. l. De burgerrechtelijke verant.woorde
lijkbeid van den werkgever wordt niet opge
heven, wanneer aan den verzekerde in vcr
band met zijne dienstbetrekking een oncreval 
overkomen is, veroorzaakt door een der 

O 

mis
drijven, omscbreven in het Wetboek van 
Strafrecht, Boek II, 'fitels VII, XIX, XX en 
XXI, en bet boofd of de beetuurder der ondAr 
neming te dier zake dpor den strafreC'hter bij 
een onherroepelijk geworden vonnis is veroor
deeld, of wel bet hoofd of de bestuurder der 
onderneming in bet buitenland is veroordeeld 
ter zake van een strafbaar feit, overeenkomende 
met een d.ier misdriiven. 

2. Indien het hoofd of de bestuurder van 
de onderneming door den Nederlandschen straf 
rechter niet onherroepelijk bijlverstek is veroor
deeld, zal de burgerlijke rechtsvordering kunnen 
worden ingesteld zes maanden na de da1;iteeke
ning van het verstekvonnis, tenzij v66r dien tijd 
het boofd of de bestuurder van de onderneming 

1 

tegen dat vonnis verzet beeft aangeteekend. 
95. I. Degene, die gehouden is tot ver

goeding der scbade, door den verzelrnrde of 
<liens nagelaten betrekkingen tengevolge van 
het ongeval geleden, is voor het bedrag der J 

schadevergoeding, kt·acbtens deze wet uitbe
taald, aansprakelijk jegens degenen, te wier 
laste dat beclrae: komt. lndien aan den ver
zekerde of <liens nagelaten betrekkingen een, 
anders dan voorlocopig vastgestelde, rente is 
toegekend, kan degene, te wiens laste die 
rente komt, in de plaats van de termijnen dier 
rente, de contante waarde daarvan vorderen, 
berekend _ op ~-~" _;ti~e, waa_rop de contante 

HOOFDSTUK XII. 

Van de aansprakel-ijkheid van den Staat en van 
het beheer der middelen. 

96. De Staat is zonder eenig voorbehourl aan
sprakelijk voor de aan de verzekerden en 
hunne nagelaten betrekkingen ingevolge deze 
wet toekomende schadeloossteliingen. 

97. I. De premien, welke door het bestuur 
<ler bank, na daartoe door Onzen Minister te 
zijn gemacbtigd, oninbaar zijn v'lrklaard, of 
krachtens bi>t- derde lid van dit artikel niet 
meer ingevorderd kunnen worden, worden door 
den Sta.at aan de bank voldaan. · 

2. Behoudens het bepaalde in het derde 
lid blijft het bestuur der bank bevoegd de in 
h et voorgaande lid bedoelde premien in te 
vordcren. Het bedrag, dat wordt geind, wordt 
aan den Staat uitgekeerd en opgenomen onder 
de middelen tot dekking der Staatsuitgaven. 

3. De premien, welke gedurende vijf jaren, 
~- rekenen van den ver~aldag, oningevorderd 
ZtJn gebleven, worden met meer ingevorderd. 
I ~ de invordering na verloop van die viif jaren 
nog bangende, dan wordt zij niet verder' voort, 
gezet-. 

HOOFDSTUK XIII. 
Van de kosten der bank. 

98. Voor brieven en verdere stnkken, 
welke den dienst der bank bctreffen, wordt 
vrijstelling van port verleend. 

HOOFDSTUK XIV. 

Strafbepalin(Jen. 

99. l. Met hechtenis van ten hoogste eene 
ma.and of geldboete van ten hoogste honderd 
gulden wordt gestraft het niet of niet tijdig 
nakomen van eene der bepalingen, vervat in 
de artikelen 30, 33, 36, eer~te lid, 38, eerste 
lid, 43, 66, eerste, tweede en vijfde lid, 67 en 
90, van eenig voorschrift, -vervat in een alge
meenen maatregel van bestuur, als bedoeld 
in het vierde lid van artikel 43. of van eenig 
van de bepalingen van het tweede lid van 
artikel 66 afwijkend voorschrift , vervat in 
een algemeenen maatregel van bestuur, als 
bedoeld in bet derde lid van artikel 66. 

2. Indien t\jdens het plegen van het feit 
nog geen twee jaren zijn verloopen sedert eene 
vroegere veroordeeling van den schuldige 
wegens eene overtreding, al~ hiervoor genoemd, 
onherroepelijk is geworden, kunnen de straffen 
worden verdubbeld. 
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3. Indien de werkgever eene naamlooze I doelde ambtenaren hebben toegang tot alle 
vennootschap, eene wederkeerige verzekerings plaatsen, waar eenig bedrijf wordt uitgeoefend, 
of waarborg-maatschappij, eene cooperatieve met uitzondering van de Rijkswerkplaatsen 
of andere rechtspersoonliikheid bezittende ver- en -fabrieken en de inrichtingen. bedoeld in 
eeniging of eene stichting is, wordt de straf- artikel 24 der Hinderwet, waartoe, behoudens 
vervolging ingesteld en worden de in dit ar- uit anderen hoofde aan anderen toekomende 
tikel bedoelde straffen uitgesproken tegen de bevoegdheid alleen toegang hebben de in ar
leden van het bestuur. tikel 88 bedoelde inspect,eurs der agenten, 

100. l. Met hechtenis van ten hoogste drie ingenieurs 1111 agenten der bank. 
maanden of geldboete van ten hoogste drie- 5. De veld- en boschw«chters, de beambten 
honderd gulden wordt gestraft het niet behoor- der marechaus~ee, niet zijnde hulp-officieren 
Jijk invullen van een der formulieren of mo- van justitie en de ambtenaren van Rijks- en 
dellen, bedoeld in de artikelen 32, 3rl, tweede gemeentepolitie beneden den rang van in
lid, 44, sub b, c end, en 66, vierde lid. specteur der Rijkweldwacht en van commis-

2. Het tweede en derde lid van artikel 99 saris van politie behoeven, voor zoover hun de 
zijn van toepassing. toegang niet uit anderen hoofde vrijstaat, een 

101. 1. Overtreding van artikel 42 wordt I schriftelijken bijzonderen last van den burge
gestraft met geldboete van ten hoogst-e honderd meester of van den kantonrechter. 
gulden. 6. Wordt aan de in het eerste lid van dit 

2. Het derde lid van artikel 99 is van toe- artikel bedoelde ambtenaren de toegang ge-
passing. weigerd, dan verschaffen zij zich dien desnoods 

102. Met gevangenisstraf van ten hoogste met inroeping van den sterken arm. 
drie jaren wordt gesj;raft hij, die mondeling of 7. In plaatRen, in het vierde lid bedoeld, 
schriftelijk, persoonlijk of door een bijzonder welke tevens woningen zijn of a lleen do '.>r eene 
daartoe gema~htigde, opzettelijk omtrent een wooing toegankelijk zijn, treden zij tegen den 
ongeval, dat is overkomen of wordt beweerd wil van den bewoner niet binnen dan op ver
te zijn overkomen aan een verzekerde, of om- toon van een schriftelijken bijzonderen last 
trent de gevol~en van dergelijk ongeval een van den burgemeester of ,·an den kantonrechter. 
valsche verklarmg aflegt aan het bestuur der Van dit binnentreden wordt door hen proces
bank, aan den !eider van een onderzoek, als verbaal opgemaakt en binnen tweemaal vier 
bedoeld in artikel 68, of aan een ambtenaar, en twintig uren aan dengene, in ,viens wooing 
genoemd in of aangewezen krachtens artikel 88. is binnerigetreden, in afschrift medegedeeld. 

103. Met gevangenisstraf van ten hoogste 106. 1. De leden van het bestuur der bank 
zes maanden wordt gestraft h~j. ctif' opzettelijk en hunne plaatsvervangers, de leden .en de 
niet voldoet aan eene volgens deze wet op hem secretaris van den Raad van toezicht benevens 
rustende verplichting tot aangifte van een alle personen in dienst der bank zijn verplicht 
ongeval of tracht te bewerken, dat een ongeval tot geheimhouding van al hetgeen zij in hunne 
aan een werkman overkomen, niet ter kennis hoedanigheid vernemen, voor zoover dit niet 
komt van het bestuur der bank. in strijd is met de bepalingen van deze of van 

104. - Met gevangenisstraf van ten hoogste eene andere wet. 
drie maanden of geldboete van ten hoogste 2. De in artikel 105 bedoelde ambtenaren 
driehonderd gulden wordt gestraft hij, die zijn verplicht tot geheimhouding van hetgeen 
door een der in artikel 47, n°. 2, van het Wet- hun in plaatsen, waar zij krachtens dat artikel 
boek van Strafrecht vermelde middelen een binnentreden, omtrent bet daar uitgeoefend 
werkman of een zijner nagelaten betrekkingen bedrijf is bekend geworden, voor zoover bet 
opzett.elijk beweegt geen gebruik te maken niet in strijd is met de bepalingen van deze 
van een hem volgens deze wet toekomend recbt. of van eene andere wet. 

105. 1. Met het opsporen van de feiten, 107. 1. Hij, die opzettelijk de bij het vorige 
strafbaar gesteld in de artikelen 99 tot en ruet artikel opgelegde geheimbouding schendt, 
104, zijn bebalve de bij artikel 8 van het Wet- wordt gestraft met gevangenisstraf van ten 
boek van Strafvordering aangewezen personen, boogste zes maanden of geldboete van ten 
belast de marechaussee, alle ambtenaren van hoogste zes bonderd gulden, met of zonder 
Rijks- en gemeentepolitie alsmede de in ar- ontzetting van bet recht om ambten of bepaalde 
tikel 88 genoemde en de kracbtens dat artikel ambten te bekleeden. 
of krachtens artikel 90 aangewezen am btenaren. 2. Hij, aan wiens scbuld scbending van die 

2. Ten aanzien van de inrichtingen, be- geheimhouding te wijten is, wordt gestraft met 
doeld bij artikel 24 der Hinderwet (wet van hechtenis van ten hoogste drie maanden of 
2 Juni 1875, Staa.t.sblad n°. 95, laatstelijk ge- geldboete van ten hoogste driebonderd gulden. 
wijzigd bij de wet van 1 Juli 1909 (Staatsblad 3. Ueene vervolging beeft p laats dan op 
n°. 246) zijn uitsluitend met deze taak belast klacbte van bet boofd of den bestuurder van 
de in~pecteurs der · agenten, de ingenieurs en de ondernemin~-
de agenten der bank, bedoeld in artikel 88 en 108. De biJ deze wet strafbaar gestelde 
de door onzen Minister van Ooriog op grond feiten worden bescbouwd als misdrijven, be
van bet tweede lid van genoemd artikel 24 der halve de feiten, strafbaar gesteld bij de arti
Hinderwet aangewezen ambtenaren en offi- kelen 99, 100 en 101, welke als overtredingen 
cieren. worden bescbou wd. 

3. Het bepaalde in bet ee.rste lid van dit 
artikel is niet van toepassing op de werkplaatsen 
en fabrieken van den Staat, van eene provincie 
of van eene gemeente. Aldaar wordt voor de 
toepassing der wet bet toezicbt geregeld bij 
algemeenen maatregel van bestuur. 

4. De in het eerste l id van dit artikel be-

HOOFDSTUK XV. 
Slotbepalill,(Jen. 

109. 1. De gemeentebesturen zijn gehouden 
aan het bestuur der bank en aan de in artike1 
88 genoemde en de krachtens dat artikel Of 
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krachtens artikel 90 aangewezen ambtenaren 
op hun verzoek kosteloos inlichtingen te doen 
verstrekken uit de bevolkingsregisters en zoo 
noodig uit de registers van den burgerlijken stand. 

2. De bewaarders der registers van den 
Burgerlijken Stand zijn verplicht aan het be
stuur der bank bij overlijden van een ver
zekerde, op verzoek van dat bestuur kosteloos 
toe te zenden een door hen gewaarmerkt af
schrift van de opgave van de oorzaak van den 
dood van den verzekerde, bedoeld bij artikel 5 
van de wet van 1 ,Juni 1865, regelende de uit
oefening der geneeskunst (Staatsblad 1903, 
n°. 148, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 31 
December 1909, Staatsblad no. 452.) 

110. H etgeen ter uitvoering van deze wet 
noodig is, wordt, voor zoover niet in deze wet 
anders is bepaald, bij algemeenen maatregel 
van bestuur geregeld. 

111. 1. Bij algemeenen maatregel van be
stuur kunnen werkzaamheden, betrekking 
hebbende op de uitvoering dezer wet, worden 
aangewezen, welke door de Raden van Arbeid 
zullen worden verricht. 

2. De bcpalingen dezer wet, der Beroepswet 
en van de ter uitvoering dier wetten genomen 
besluiten zijn, ingeval van de in het voor
gaande lid bedoelde bevoegdheid wordt ge
bruik gemaakt, van toepassing, met inacht
neming van die wijzigingen, die de aard van 
het onderwerp vordert. Het dwangbevel, be
doeld in artikel 50, wordt uitvoerbaar verklaard 
door den Voorzitter der R echtbank van het 
Arrondissement, waar de Raad van Arbeid is 
gevestigd. Bij het vaststellen der loonen, welke 
voor premieberekening in aanmerking komen 
-0£ zonden komen, gedraagt het bestuur van 
den Raad van Arbeid zich naar de daaromtrent 
gegeven voorschriften van het bestuur der bank. 

3. Worden ter uitvoering van het bepaalde 
in het eerste lid de kosten van den Raad van 
Arbeid vermeerderd, dan vergoedt de bank 
den Raad van Arbeid de meerdere kosten. De 
Verzekeringsraad bepaalt het bedrag dezer ver
goeding. Van de bcslissing van den Verzekerings
raad staat beroep open op Onzen Minister. 

4. De algemeene .m:i.atregel van bestuur, 
bedoeld in het eerste lid, houdt bepalingen in 
-0mtrent de wijze waarop de Raad van Arbeid 
zijn adrninistratie voert in verband met de 
taak, bedoeld in dat lid : omtrent het .doen 
van mededeelingen in zake de uitvoering dier 
taak aan elkander door bank, Verzekeringsraad 
en Raden van Arbeid ; omtrent de vraag, welke 
Raad . bevoegd is, zoomede omtrent het ver
schaffen aan de bank van stukken en bescheiden 
en van opgaven voor het jaarverslag, de weten
schappelijke balans en de statistiek. 

5. Hetgeen ter uitvoering van het bepaalde 
in het eerste lid verder noodig is, wordt, voor 
zoover dit artikel daaromtrent geen bepalingen 
inhoudt, bij algemeenen maatregel van bestuur 
geregeld. 

Krachtens het bepaalde in artikel XCIV 
der wet van 2 Mei 1921 (Staatsblad n°. 700) 
kan vorenstaande wet worden aangehaald 
ender den titel van ,,Ongevallenwet 1921". 

Behoort bij Koninklijk besluit van 28 Juni 
1921 (Staatsblad n° .. 819.) 

Mij bekend, 
De Minister van Arbeid, AALBERSE. 

1921. 

29 Juni 1921. BESLUIT tot Achorsing van het 
b~sl uit van den Raail iler gemAPnte A tn· 
sterdam. van 8 .J u1ii l 92 l. betreffende uit• 
keering van bedragen aan de klasse ond .. r 
wij?.eressen in die gemeen te, di e in 1920 
h xndwerkonderwijs buiten il e e:ewone 
sehool 11 ren hAbhen gegeven. S. 820. 

WIJ W ILHELMINA. ENZ. 
Op de voordracht van Onzen Mini ste r van 

Onderwijs, l<un sten P.n vVe tenschappen, van 
2 1 Jirni l 92l, n°. 7896, afdeeling L>tger On
derwijs .A.lgerneen, tot schorsing van het besluit 
van den l{aad der gern een te Amsterdam, van 
8 Juni 192 l, luidende, 

,.De Raad besl uit, dat in afwacbting van een 
nadere bescbikking van de Regeer ing hierom
tren t , aan de klasse-on derwijzeressen, d ie in 
1920 bandwerkondernijs buiten de 1tewone 
schooluren hel.ibcn gegeven , c'oor Burgemeester 
en Wethouders alsnog wordt uitgek0erd bet 
bedrag dat hun voor deze ext radi ,•mten toe
komt, maar bij de afrd,Pn ing van het tegoed 
op 9 Man rt jl. in m indering is gebracbt"; 

Overwegende, dat de waarn<'mende Burge
rneester der gemeente Amsterdam ten aanzien 
van dit besluit art ikel 70, derde lid , der ge
meentewet be6ft toegepast ; 

Overwegende v0orts, dat bet wenschelijk is, 
hangende bet ondnzoek naar de vraag, of er 
te r11 1en zijn rl it besluit weg 0 ns strijd met de 
wet te vern ietigen, het in werking treden daar
van te voorkomen ; 

Gelet op de artikelen 153 tot en met 155 
der gerneentewet ; 

Hebben goedgevonden en verstaan , 
bovenverrn eld besluit Yan d~n Rand der ge 

meente A m.•IPrrlam, v,m 8 J uni 1921, tot 
l Januari 1922 te schorsen. 

On7,e M ini ster van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen, is belast met de uitv<'ering 
van dit bes luit , hetwelk in het Stua/1,blad zal 
warden geplaatst 

Het Loo, den 29sten .Juni 1921. 
WlLH 1£LmN A 

De Mi11isfer van Ondern·fjs, Km,.•fen en 
Wefenschappen, J . TH . DE Vr~s,rn. 

( Uifgeg. 21 Juli 1921. ) 

30 J1mi 1921. BESLUIT tot vaststelling van een 
algemeenen maatregel van bestuur, ter uit
voering van artikel 45 · der Ongevallenwet 
1901. s. 821. 

Wr.J WILHELMINA, E~z. 
Op de voordracht van Onzen Minister van

Arbeid van 23 Mei 1921, n°. 1978, afdeeling 
Arbei<lersverzekering ; 

Gezien a rtikel 45 der Ongevallenwet 1901 
(Staatsblad 1910, n°. 241), laatstelijk gewijzigd 
bij de wet van 2 :)fei 1921 (Staatsblad n°. 700) ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
21 J uni 1921, no. 50); 

Gelct op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 27 Juni 1921, n°. 2792, 
afdeel ing Arbeidersverzekering ; 

Hebbcn goedgevonden en verstaap : 
te bepalen: 
Art. 1. De werkgever wordt, behoudens 

het bepaalde in artikel 2, op zijn verzoek door 
Onzen Minister ontheven van de verplichting 
orn_ loonl ijsten aan te houden. 

Het voorgaande lid is niet van toepassing 

l 8 
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op den werkgever, bedoeld in artikel 1, l ste overeenkomstige toepassing vinden voor do 
lid, van Ons besluit van 7 November 1910 bladzijden van het register. 
(Staatsblad n°. 320), gewijzigd bij dat van 7. Buiten en behalve het kaartsysteem of 
21 Januari 1914 (Staatsblad n°. 22), noch op den het register is de werkgever verplicht een ver
w.erkgever, bedoeld in artikel 1 van Ons be- zamelloonlijst aan te houden, overeenkomstig 
sluit van 27 November 1920 (Staaf.sblad n°. 831), het bij dit besluit behoorend model B. 
noch op hem, die uitoefent het bedrijf van 8. Tegelijkertijd met bet aanleggen der 
laden en lossen van schepen, niet bedoeld in kaart of het in gebruik nemen van een bladzijde 
artikel 10 sub 6 der Ongevallenwet 1901, of van het register voor een werkman wordt diens 
het bedrijf van laden en lossen van andere naam op de verzamelloonlijst geplaatst, onder 
vaartuigen nit of in schepen, niet bedoeld in toekenning van een nummer. De voor den 
artikel 10 sub 6 dier wet. werkman aangelegde kaart of bladzijde van 

2. Het verzoek wordt geweigerd : het register wordt terzelfder tijd van hetzelfde 
1 °. indien de werkgever naar de meening nummer voorzien. 

van het bestuur der Rijksverzekeringsbank in De nummers worden toegekend in volgorde 
den regel minder dan 50 werklieden in vas ten van de namen der werklieden, zooals deze op 
dienst heeft ; de verzamelloonlijst voorkomen, in dier voege, 

2°. indien de werk~ever in staat van faillisse-, dat aan den werkman, wiens naam in het 
ment verkeert, of, v6ordat op het verzoek wordt lichaam der loonlijst bovenaan is geplaatst, 
beslist, in staat van faillissement wordt ver- volgnummer een wordt gegeven, 
klaarcl, ; 9. Deze verzamelloonlijst wordt binnen 

3°. indien uit een door of vanwege het be- 14 dagen na afloop van de periode, waarvoor 
stuur der Rijksverzekeringsba-nki~esteld onder- zij geldt, behoorlijk ingevuld, aan het bestuur 
zoek blijkt, dat de door den werk~ever gevoerde der Rijksverzekeringsbank ingezonden. 
administratie niet aan de hieronder genoemde 10. Binnen 8 dagen na den aanvang van 
eischen voldoet. de periode, waarvoor de verzamelloonlijst goldt, 

3. De ontheffing gaat in op den eersten dag plaatst de werkgever op de verzamelloonlijst 
van de maand Januari of Juli, volgende op de de namen en het volgnummer van alle werk
maand, waarin zij is verleend. lieden, voor wie een )mart is aangelegd of een 

Onze Minister is bevoegd een anderen in- bladzijde van het register in gebruik is ge-
gangsdatum te bepalen. nomen. 
• 4. De werkgever, die ontheven is van de ll. De in artikel 1 bedoelde ontheffing wordt 

verplichting om loonlijsten aan te houden, is door Onzen Minister ingetrokken : 
verplicht voor zijne werklieden een kaart- 1 °. indien de werkgever in staat van faillisse-
systee1:11 bij te houden. ment wordt verklaard ; 

Iedere kaart client voor een werkman. 2°. indien uit een door of vanwege het be-
Voor elken werkman wordt binnen drie I stuur der Rijksverzekeringsbank ingesteld 

dagen, nadat hij in dienst is getreden, een kaart onderzoek blijkt, dat de werkgever zijne ver
aan~elegd. onder invulling van al die ingevolge plichtingen krachtens de artikelen 4 tot en met 
dit oesluit door den werkgever te vermelden 10 -van <lit besluit niet behoorlijk vervult ; 
gegevens, waarvan de invulling reeds aan- 3°. indicn de werkgever naar de meening 
stonds mogelijk is. van het bestuur der Rijksverzekeringsbank in 

De kaarten moeten dezelfde kolommen en den regel minder dan 50 werklieden in vasten 
opschriften bevatten als het bij dit besluit be- dienst heeft. 
hoorend model A bevat. De werkgever is 12. Onder Onzen Minister wordt in dit be
bevoegd de kaart mede te gebruiken voor het sluit verstaan: Onze Minister, met de uit
verz3:mele~ ':an ge~ev~ns, waarva~. de ver- voering der OngE:vallenwet_ 1901 b~last. 
melding bu d1t beslmt met wordt gee1scht. 13. D1t beslmt treedt· m werkmg op den 

5. Binnen 7 dagen, nadat aan den werk- tweeden <lag na dien der dagteekening van het 
man eenig loon in geld is uitbetaald worden de Staatsblad, waarin bet geplaatst is. 
kolommen der voor hem aangelegde kaart, Onze Minister van Arbeid is belast met de 
met inachtneming van de daarbij gegeven aa.n- uitvoering van dit besluit, dat in het St,aat.sblad 
wijzingen, ingevuld. zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal 

6. De_ werkge"".er is bevoegd om in plaats worden gezonden aan den Raad van State. 
van het m de art1kelen 4 en 5 bedoelde kaart- Het Loo, den 30sten Juni 1921. 
systeem een register aan te houden, met <lien WILHELMINA. 
verstande, dat de voorschriften, voor het De Minister tJan Arbeid, AALBERSE. 
inrichten en invullen der kaarten gegeven, (Uitgeg. 15 Juli 1921. ) 
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o gnummer, waaron er e 
verzekerde op de verzamel-

loonlijst voorkomt. 
Naam: LOONKAART betreffende de(n) verzekerde: 
Leefiijd: Voornamen: 
Is de verzekerde vast of los werkman? 
Werkzaamheden van de(n) verzekerde: 

Geniet de verzekerde opleiding? 

Uitgekeerd 
Overuren. 

I 
Uit- Geldswa-arde van an-

Aantal loon in Loon dere verstrekkingen 
geld (ook -1·~:: keering dan in geld (afzonder-

Wee~. arbeids gratificatie, over- tijdens lijk te vermelden : 
dagen. winstaan- D. W. D. V. z. uren· uren. verlof of koat, inwoning, 

dee!, enz.) 
M. vacantie. kleeding, enz.) 

------ ----- - 1--1 ----- -· - --- -
1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 

I I I I I I I j 
-

1 Bij vrouwelijke werklieden de letter V te vermelden. 

Totaal 
der Aan 

kolommen 
teekeningeu. 3, 11, 12 

en 13. 
. --

14 15 

I I 
Behoort bij Koninklijk besluit van 30 Juni 1921 (Staatsblad n°. 821.) 

Mij bekend, De Minister van Arbeid, AALBERSE. 
MODEL B. 

Bedrijfsnummer .......... . Betalingsperiode van... .. ........................................ tot .. . 
J aar 

VERZAMELLOONLIJST. 
Naam van den Werkgever: 
Zetel der onderneming : .... .. .......... .. .... .. .. .......... ................................................................................ .. 
Bedrijf of bedrijven, waarop deze loonlijst betrekking heeft : ............ .. .. ... . . 

Niet Volgens loonkaart. 
Naam en 

Volslagen. volslagen. 
Volg- Werkzaam- Vast Los Aantal l Totaal Wettelijk loon. voorletters van 

nummer. heden. werkman. werkman. ver- (Zie de ,,Aan-den werkman. -F Man. Vrouw. ,,1>,;"'I diende 
dagen. bedrag. teekeningen"). 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

I I 

. 
' 

TOTALEN ..... .................. 
1--·· ············-- 1 ............ , ... I· 1--· I· ........ 1. ...... --· II' ...... .. .. I . ...... ... . ····•·· , ... 

(Over te dragen) 

c.o 
0 

q 
z 



Volg 
nummer. 

1 

Niet , -olgem loonkaart. . I 
Naam en 

Werkzaam. Vast - Los. 
Volslagen. 

volslagen. 
l= ======J,== ~:====IAantal II Totaal l Wettelijk loon. voorletters van -

heden. werkman. workman. 
den werkman. 

I 
Man. Vrouw. 

2 3 4 5 6 7 

Man. Vrouw. larbeids11 a:~~ael (Zike d~ ' A~~) 
dagen. bedrag. tee emngen . 

8 9 10 ii 11 12 

Overgedragen I I I I 

I 
TOTALEN. .... ........ .... . / ... ..... . 

I 

I'· · ........ .... .. i 
FORMULIER VAN PREMIEBEREKENING. 

Klasse. Gevarencijfer. 
Indeeling der onclem eming of van het bedr~jf of van de groeP. van bedrijven . . . . . 
Totaal bedrag van hot loon, dat bl ijkens de verzamelloonlijst voor premieberekening 

in aanmerking komt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . f 
Bedrag der premie per een gulden loon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . f 
Totale premie, verkregen door vermenigvuldiging van vorenbedoeld totaal loon bedrag 

met de premie per Mn gulden loon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Aldus naar beste weten overeenkomstig de waarheid ingevuld 
te . .. ....... , den .. .. .... ........ .. .. .... .. .. .. ... 19 .... .. .... .. 

* 
* Onderteekening van den werkgever of van dengene die hem rechtens vertegenwoordigt. 

Aangesloten bij ... . 
Polisnummer .............................. ...... ... . 
Totaal bedrag van bet loon, hetwelk, volgens de bepalingen der Ongevallenwet 1901 

berekend, op de verzamelloonlijst is vermeld (kolom 12) · jaar : 
Aldus naar beste weten overeenkomstig 
t-e . ................ ..... ..... .. .. .. ...... ..... .. ...... , den 

* Onderteekerung als boven aangegeven . 

f .. ........... ........... .. ..... . 
de waarheid in12evuld 

19 ..... 

Behoort bij Koninklijk besluit van 30 Juni 1921 (Staatsblad n°. 821). Mij bekend, 
De Minister van Arbeid. AALBERSE. 

... 
co 
N) ..... 
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30 Juni 1921. WET, houdende pensioenregeling I Weduwen- en Weezenfonds voor Burgerlijke 
voor de weduwen rn weezen van v66r Ambtenaren. 
1 Januari 1906 ontslagen onderwijzers aan I Niet-indiening van de aanvrage binnen den 
bijzondere scholen, die, indien hun ontslag in het eerste lid gestelde termijn doet het recht 
op dien datum ware ingegaan, recht op op pensioen verloren gaan. 
pensioen ten laste van den Staat gebad 6. De7:e wet wordt geacht in werking te 
z.oriden hebben of kunnen hebben. S. 822. I zijn getreden met 1 J anuari 1921. 

WIJ WILHELMINA, ENZ • •• doen te weten: 1 Lasten on bevelen, enz. 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 1 Gegeven ten Paloize het Loo, den 30sten 

dat het wenschelijk is alsnog recht op pensioen I Juni 1921. · 
te verleenen aan de weduwen en wcezen van WILHELMINA. 
v66r 1 Januari 1906 ontslagen onderwijzers De Minister van Financien, DE VRTES. 
aan bijzondere scholen die, indien hun ontslag (Uitgeg. 18 Juli 1921.) 
op dien datum ware ingegaan, recht op pen-
sioen ten laste van den Staat gehad zouden 
hebbcn of kunnen hebben; 30 Juni 1921. WieT tot wederopenstelling 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. I voor de betrokken deelgerechtigden in bet 
Art. 1. De weduwen en weezen van onder- W eduwenfonds voor de grernployPerdcn, 

wijzers die, verbonden aan eene bijzondere tot bet algemeen bestuur behoorende, van 
lagere school, zooals bedoeld in artikel llO der de gelegenbeid om eene ongebuwde :rnster 
Lager-onderwijswet 1920, of aan eene bijzondere vour net gcnot va n nensioen uit dat foods 
kweekscbool, v66r 1 Januari 1906 als onder- aan te wijzPn. S. 823. 
wijzer werden ontslagen en die, ware hun ont- WrJ WI LU.EL.l\IlN A, !£NZ .. doen te weten: 
slag op dien datum ingegaan, recbt op pen- Almo Wij in overweging gPnomen bebben, 
sioen ten laste van den Staat gehad zouden dat het wenschelijk is met wijziging van art. 
hebben of kunnen hebben, worden a lsnog voor 

1

2 der wet van 29 ,Juni 18!lll (Staatsbl"d n°. 
de toepassing van de wet van 23 Mei 1917, 149), voor de deelgerecht igden in het We
(Staatsblad n°. 426) beschouwd als weduwen duwenfonds voor de geemplt,yeerden, tot het 
en weezen van onderwijzers die v66r 1 Januari algemeen bestuur behoorende, die bevoegd 
1906 ten laste van den Staat werden gepen- 1 waren eene ongebuwde zuster voor bet genot 
sionneerd. van pensioen uit dat fonds aan te wijirnn, de 

2. Weduwen en weezen van onderwijzers, 1 gelPgenbeid biervoor nog eenmaal open te 
bedoeld in artikel 1, die, na door ziels- of st, •llen ; 
lichaamsgebreken ongeschikt te zijn geworden Zoo is bet, dat Wij, den Raad van State, enz. 
om het onderwijzersambt te blijven vervullen, Art. 1. Jn bet tweede lid van art. 2 der 
a.ls onderwijzer zijn ontslagen, moeten bij hare I wet van 29 Juni 1899 (Staatsb lad n°. 149) 
of hunne pensioensaanvrage voegen eene ge-

1 
wordt voor .,v66r den lsten .fanuari 1900" 

neeskundige verklaring, waaruit blijkt van het ·gelezen : ., v66r den l s ten Juli 1921". 
bestaan van die ongeschiktheid op het tijd- 2 . Deze wet treedt in werking op den 
stip waarop het ontslag werd verleend. Had dag van hare afkondiging. 
de overleden echtgenoot, vader of moeder een Lusten en bevelen. enz. 
diensttijd van minder dan tien jaren, dan moet, G,·geven ten Paleize bet Loo, den 30sten 
uit de geneeskundigo verklaring bovendien Juni 1921. 
blijken dat het ziels- of lichaamsgebrek het WILHELMlN A. 
gevolg was van een der oorzaken, vermeld in De Minister van Finr111rie11, DE VRIES. 
het tweede lid van artikel 113 der Lager-onder- (Uitgeg . 18 Jt<li l!J21. ) 
wijswet 1920. 

Kan eene geneeskundige verklaring niet meer 
worden overgelegd, dan moeten gegevens wor
den verstrekt die het aannemclijk maken, dat 
hotgeen volgens het eer~te lid uit zoodanige 
verklaring had moeton c!ijken, inderdaad het 
ge,al is gewcest. 

3. Voor weduwen en wepzen, bedoeld in 
artikel 1, wier echt.genoot, vader of moeaer 
vMr het tijdstip van het in werking treden van 
deze wet is overleden, gaat het pensioen met 
dat tijdstip in. Deze belangbebben,fon ont
vangen het pensioen waarop zij op dat tijdstip 
recht zouden hebben gehad, wanneer de echt
genoot, vader of mocder na 1 Januari 1906 
ware ontslagen. 

4. Reohtverkrijgenden van overleden we
duwen en weezen ontloenen geen reoht op pen
sioen aan dezc wet. 

5. Zij die op het tijdstip van de afkondiging 
dezer wet aan haar in verband met de wet 
van 23 Mei 1917 (Staatsblad n°. 426) recbt op 
pensioen ontleenen, moeten hunne aanvrage 
om pensioen met de voor de regeling daarvan 
benoodigde stukken binnen zes maanden na 

at tijdstip zenden aan den directeur van het 

30 Juni 1921, WE·r tot verbooging van de pen
sioenen ten laste van het W eduwenpen
sioenfoncls van bet Korps Ingenieurs bij 
den Rijkswaterstaat. S 824. 

WIJ W1LHELM[N A. ENZ , .. doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is de pensioenen ten laste 
van het W eduwenpensioenfonds van brt Korps 
Ingenieurs bij den Hijkswaterstaat teverhoogen; 

Zoo is het, ctat Wij, den Haa<l van 8tate, enz. 
Art. 1. De pcnsioenen die ten l11ste van het 

Weduwenpensiuenfonrls van het Korps ln11:en i
eurs bij den Hijkswaterstaat zijn, of voll'(ens bet 
Koninklijk brsluit van 6 l\laart 1919 n°. 71 
worden verleen<l en voo1· zooveel de reeds 
verleende betreft niet zi,in vervallen, worden 
met ingang van 1 Januari 1920 of van het 
later tijdstip waar,,p zij zijn ingegaan , of zullen 
iogaan, met 10 pet. verhoo11:d. 

2 . De kosten van verhooging van de in 
art. 1 bedoelde pemioenen komen , voor ,.oover 
zij niet door bet betrokken fonds gedragen 
kunnen worden, ten laste van den St11at. 

3 . De op het tijdstip van het in werking 
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treden van deze wet reeds ve rleende en nog 
niet vervallen µensioenen, bedoeld in art. 1, 
worden zonder aan vrage van dq belangheb 
benden door corn missarissen van het bet rokken 
foods ve rhoogd. 

Gegeven ten Paleize het Loo, den 30sten 
Juni 1921. 

WILHELMINA. 

4. De bed ragen , waarop vorenbedoelde 
pensioenen krachtens deze wet worden ge
ste ld, worden naar boven in voile guldens af
gerond. 

De Minister van Buitenlandsche Zaken , 
VAN KARNEBEEK. 

(Uit,geg. 14 J uli 1921. ) 

I 
PROT OCOLE DE SIGNATURE. 

5. Deze wet treedt in werking op den dag 
van ha re afkondig ing. 

Lasten en bevelen, enz. 
I Les Membres de la Societe des Nat ions, 
I representes par les soussignes dftment autorises, 

Gegeven ten P 11leize het Loo, den 30sten 
Juni 1921. 

'I declarent reconnaitre le Statut ci-j oint de 
la Cour Permanente de J ustice Intem ationale 

WILHELM IN A 
I 

de la Societe des Nations, approuve par le 
. . . ... ' vote unanime de l'Assemblee de la Societe, 

De 1lfi n,sler va1i Financ ,en, DE V RI KS. en date, a Geneve, du 13 decembre 1920. 
(Uitge_q. 18 Juli 1921. ) En consequence, ils declarent accepter la 
___ juridiction de la Cour dans les termes et con-

\ 

ditions prevus dans le Statut ci-dessus vise. 
30 J uni 1921. WET tot verhooging van de Le present Protocole, dresse confo rmement 

begrootin~ val\ uitgaven van het Staats- a la decision de l'Assemblee de la Societe des 
muntbedr1jf voor het dienstj aar 1920. Nations du 13 decembre 1920, sera ra.ti.6.e. 
S. 825. Chaque Puissance adressera sa ratification au 

Secretariat General de la Soc.iete des Nations, --- I par les soins duquel ii en sera donne avis a 
30 J uni 1921. WET, houdende goedkeuring toutes les autres Puissances signat aires. Les 

van het protocol, opgemaakt overeenkom- ratifications resteront deposees dans les archi
stig het beslu.it van de Vergadering van ves du Secretariat de la Societe des Nations. 
den Volkenbond van 13 December 1920, Le present Protocole restera ou vert a la 
betreffende het Statuut van het Perma- signature des Etats vises a l'Annexe du P acte 
nente Hof van Intemationale Justitie. 1 de la Societe. 
S. 82 6. ' Le Statut de la Cour entrera en vigueur ainsi 

_ . qu 'il est prevu par ladite decision . 
WIJ WI LHELMINA, ENZ . .. doen te weten. I Fait a Geneve, en un seul exemplaire, dont 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, \ Jes textes fran<;ais et anglais feront foi. 

dat het wenschelijk is, dat Nederland het Le 16 d~cembre 1920. 
Stat uut van het Permanente Hof van Intcrna- I Pour le Porl1igal, 
t ionale ,Justitie, gelijk dit iR goedgekeurd door (s.) AFFONSO COSTA. 
de Vergadering van den Volkenbond op 13 1 Pour la Grece, 
December 1920, zal aanvaarden; (s.) POLITI~. 

Gelet op het t.weede lid van artike I 59 der I Pour le Paraguay, 
Grondwet; (s.) H. VELASQUEZ. 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
1 

Pour l' Uruguay , 
Art. 1. Het never,s deze wet in afdruk ge- (s.) J. C. BLANCO. 

voegde Protokol met Rijlage, opgemaakt over- I (s.) B. FERNANDEZ Y MEDINA. 
eenkomstig het besluit van de Vergadering I Pour le Siam, 
van den Volkenbond van 13 December 1920, 

1 
(s.) CHAROON. 

betreffende het Statuut van het Permanente I Pour la Suede. 
Hof van Intemationale Justitie, welk Protokol (s.) H.r. BRANTING. 
op 18 December 1920 te Geneve door den gevol- Pour la S1iisse, · 
machtigde van Nederland is onderteekend, j (s.) 1\foTTA. 
wordt goedgekeurd. 1 Pour le Salvador, 

2. Bij de mededeel.ing aan het Secretariaat- I (s.) J. GUSTAVO GuEirnERO. 
Generaal van den Volkenbond van de bekrach- 1 . (s.) ARTURO R. AVII.A. 
tiging van het onder artikel 1 genoemde proto- Pour.(l'A frique du Sud, 
ko l zal de verklaring worden afgelegd, dat de I Signed subject to the approva I of the Govt. 
Nederlandsche Regeering als verp licht erkent, I of the Union of South Africa, 
rechtens en zonder bijzondere overeenkomst, (s.) R. A. BLA..,.""fKENDERG. 
de rechtspraak van het Permanente Hof van Pour la Chine 
Int ernationale Justitie overeenkornstig artikel (s.) V. K . WELLINGTON K oo. 
36 lid 2 van het Statuut van het Hof, op voet (s.) M. F. T.uw. 
van wederkeerigheid, voor den tijd van 5 jaar, P(Yl;,r la Pologne, 
voor toekomstige geschillen ten aanzien waar - (s.) J . J. PADEREWSKI. 
van part ijen niet nopens een andere wijze van Pout· le Bresil, 
vreedzame beslechting zijn overeengekomen. Is. ) RODRIGO OcTA vrn. 

3. Deze wet treedt in werking met ingang ' (e.) GASTAO DA CUNHA. 
van den <lag na dien barer afkondiging. (s. ) RAUL FERNANDES. 

Lasten en bevelen, enz. Pour Cuba, 
--- I (s.) ARISTIDES DE Aoii F.Ro. 

1 Hierna wordt a.Ileen de Fransche t ekst (s.) RAPHAEL MARTINEZ ORTIZ. 
opgenomen. (s. ) EzEQ"G"IEL GARCIA. 
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Pour la Golombie, 
(s.) FRANCISCO JOSE URRUTIA. 
(s,) A. J. RESTREPO. 

Pour le Japan, 
(s.) HA YASHI. 

P01ir la 'Nouvelle ZelanM, 
(s.) J. ALLEN. 

Po'!lr la S orve'ge, 
(s.) F. HAGERUP. 

Pour le Dane.mark, 
(~.) HERLUF Z Am,E. 

Pour le.s Pays-Ras, 
(s.) ,T. Lounoi,. 

Pour l'lnde, 
(s.) W. MF.YER. 

Pour l' I ta lie, 
CAnrr, ScruNZEP.. 

Pour la. Frrmce, 
(~.) LEON B ooRGEOIS. 

Pour l' Empire liritarmique, 
(s.) ARTHUR JAMF,S BALFOUR. 

Pour le Pa1U11iU!, 
(R.) HAR~ODIO ARIAS . 

Pour Cnsta. Rica, 
(s .. ) )\'L\NUEL M. DE PERALTA 

Pour le Veneznela, 
(s.) MANUEL Duz RonnTGUEZ. 
(s.) SANTIAGO KEY-AYALA. 
(s.) DIO/JE1'ES ESC'l.'...AXTE. 

Pour le Luxem/;uury, 
(s.) LEFORT. 

STATIJT de la cour permanente de justice 
internationale V Me par l'article 14 du vacte 
de la Societe des X at ions. 

Article premier. Independamment de la 
Cour d'Arbitrage, organisee par Jes Convent.i
ons de la Haye de 18()9 et 1907, et des Tribu
naux speciaux d'Arhitres, auxqnels les Etats 
demeure11t toujours libres de confier la solntion 
de leurs dillerends, il est institue, conformemcnt 
a. !'article l4 du Pacte de la Societe des Nations, 
une Cour Permanente de Justice Internationale. 

CRAPITRE PREMIER. 

Organisation de la Gour. 

Art. 2. La Cour Permanente de Ju~tice Inter
nationale est un corps de magistrats inrlepen
dants, elus, sans egard a leur nationalite, 
parmi Jes personnes jouissant de la plus hauto 
consideration morale, et qni reuniosent les 
conditions reqnises pour l'exercice, dans leurs 
pays respec,tifs, des plus hautes fonctions judi
ciaires, ou qui sont des j ,uisconsultos poss6-
dant une competence notoire en matiere de 
droit international. 

Art. 3. La Cour se composo de quinze 
membres: onze juges titulaires et quatre jnges 
suppleants. Le nom bre des juges titulaires 
et des juges supplea.nts peut etre evtmtuelle
ment par l'Asse,mblee, sur la proposition du 
Conseil de la Societe des Nations, a c,oncurrence 
de q uinze juges titulaires et de six juges supple
ants. 

Art. 4. Les mem breq de la Cour sont elus 
par l' Assem blee et par le Cvnseil snr une liste 
de personnt's presentees par les gronpes natio
naux de Ii. Cour rl'Arbitrage, conformement 
aux dispositions sui vantes. 

En ce q ui concerne les mem bres de la SoC'iete 
qui ne sont pas representes a la Cour perroa-

nento d' Arbitrage, le& listes de candidate 
seront presentees par des groupes nationaux 
designes a cet efet par leurs Gnuvernements 
dans les memes conditions quc cdJee stipulees 
pour les mem brea de la Cour d'Arbitrnp:e par 
!'article 44 de la Cnnvention de La Bll',e de 
1907 SUi' le regJement p~rifique des con.flits 
inwrnationaux. 

Art .. 5 . Troi~ moi~ au 'tfloins avant la, date 
de l'~lectinn, le Secretaire General de la Societe 
des Nations invite par ecrit les membres de 
la Cour d'Arbitrage appartenant aux Etat,s 
mentionnes a !'Annexe au Pacte ou entres 
nlterieurement dans la Societe des Nations, 
ainsi que les personnes designecs conformement 
a l'alinea 2 de !'article 4, a proceder dans un 
de!aj determine par groupes nationa.ux a la. 
presentation de personnes en situation de 
remplir les fonctions de l\fem bre de la Cour. 

Chaque groupe ne pent, en aucun cas, pre
senter plus de quatre personnes, dont aeux 
au plus de sa nationalit6. En aucun cas, ii 
ne peut etre presente un nom bre de candidats 
plus eleve que le dnuble deq places a remplir. 

Art. 6. Avant de procedcr a cette desig
nation, il est recommande a chaque groupe 
national de consulter la plus haute Cour de 
Justice, les Facultes et .Ecoles de Droit, les 
Academies nationales et les sections nati
onales d'Academ ies internationales, vouees 
a l'etude du droit. 

Art. 7. Le Secretaire General de la Snciete 
des Nations dresse, par ordre alphabetiqne, 
une liste de toutes Jes personnes ainsi desig
nees : seules ces personnes sont eligibles, sauf 
le cas prevu a l'~rticle 12, paragraphe 2. 

Le Secret.aire General communique cette 
liste a l'Assemblee et au Conscil. 

Art. 8. L' Assem blee et le Conseil procedent, 
indcpendamment l'une de l'autre, a l'fllection, 
d'abord des juges titulaires, ensu.ite des juges 
suppleants. 

Art. 9. Dans tonte eclction, les flecteurs 
auront en vne que les personnes appelees a 
faire partie de la Cour, non seuleruent reunissent 
iudividuellement les conditions requises, mais 
assurent clans !'ensemble la representa.tion 
des grandes formes de civilisation et des prin
cipaux systemes juridiqnes du monde. 

Art. 10. Sont elus ceux qui ont reuni la 
majr,rite absoJue des voix dans I' Assemble.a 
et dans le Conseil. 

Au cas 0t'1 le double scrutin rle l'Assemblee 
et du Conseil se porterait sur plus d'un ressor
tissant du meme Membre de la Societe des 
Na tfons, le plus age est seul 61 u. 

Art. 11. Si, apres la premi/.re sea.nee d'electi
on, ii reste encore des sie~es a ponrvoir, il 
est procedc, de la meme maruere, a une sec,,nde 
et, s'il est neccssaire, a une troisieme. 

Art. 12. Si, apres la troisieme sea.nee d'elec
tion, ii reste encore <les sieges a pourvoir, il 
peut. etre a tout, moment form6 sur la demande, 
soit de l'Assemblee, soit du Conseil, nne Com
mission mediatrire de six membres, nommes 
trois par l'Assemblee, trois par le Conseil, en 
vue de choisir pour chaque siege non pourvu 
un nom a presenter a !'adoption separee de 
l'Assemhlee et du Con.qeil. 

Peuvent etre portees eur cette liste, a l'una
nimite, toutes personnes sa.ti..qfaisan t aux con
ditions requises, alors mome qnelles n'auraient 
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pas figure sur la liste de presentation visee Art. 22. Le siege de la Cour est fixe a La 
aux articles 4 et 5. Have. 

Si la Commission mediatrice constat-0 qu'elle T:e President et le Greffier resident au siege 
ne pent reussir a assurer !'election, Jes mem bres de la Conr. 
de la Cour deja nomml,s pourvoient aux sieges Art. 23. La Cour tient une session chaque 
vacants dans un delai a fixer par le Conseil, annee. 
en choisissant parmilespersonncsquiontobtenu Sau£ disposition contraire du r eglement de 
des suffrages soit dans l'Assemblee, soit da.ns la Cour, cette session commence le 15 juin, 
le Conseil. et continue tant que le role n'est pas epuise. 

Si parmi les jnges ii y a partage egal des Le President convoque la Cour en session 
voix, la vuix du juge le plus fige l'emporte. extraordinaire quand les circonstances l'exi

Art. 13. Les m.em bres de la Cour sont- elns gent. 
pour neuf ans. Art. 24. Si, pour une raison speciale, l'un 

Ils sont reeligibles. des m13mbres de la Cour estime <l.evoir ne pas 
Ils restent en fonction jusqu'a leur rempla- I participer au jugcment d'une afiaire determinee, 

cement. Apres ce rempfacement, ils conti- il en fait part au President. 
nuent de connaitre des affaires dont ils sont I Si lP President estime qu'un des membres 
deja saisis. I de la Cour ne doit pas, pour uneraisonsp6ciale, 

ArL. 14. Il est pourvu a ux sieges devenus sieger dans une affaire determinee, il en avertit 
vacants selon la methode Auivie pour la premiero celui-ci. 
election. Le mem bre de la Cour elu en rem- Si, en pareils cas, le membre de la Cour et 
placement d'un membre dont le mandat n'est i le President soot en desacc0rd, la Cour decide. 
pas expire acheve le terme du mandat de son Art. 25. Sauf exception expressement prevue, 
predccesseur. la Cour exerce ses attributions en seance 

Art. 15. Les juges suppleants sont. appeles , plenicre. · 
dans l'ordre du tableau. I Si la presence de onze juges titula.ires n'est 

Le tableau est dresse par la Cour, en tenant paR assurce, ce nomhre est parfait par l'entree 
compte d'a bord de la priorite d'election et en fonction des juges suppleants. 
ensuite de l'anciennete d'fige. Toutefois, si om,e juges ne soot pns dis-

Art. l(i. Les membres de la Cour ne peuvent ponibles ,le quorum de neuf ·est suffisant pour 
exercer aucunP fonction politique ou admini- constituer la Cour. 
strative. C'ette dusposi tion ne s'applique pas Art. 26. Pour les affaires concf!mant le 
aux ju11:es snppleants en dehors de l'exercice Travail et specialement pour lee affaires vis6es 
de leurs fonc.tions pres de la Cour. dans la partie XIII (Travail) du Traite de 

En cas de doute, la Cour decide. Versailles et le~ part-ies correspnnda r;tes des 
Art. ]7. Les membres de la Cour ne peuvent autres Traites de Paix, la Cour statuera dans 

exercer les fonctions d'agent, de conseil ou les condition~ ci-aprci: ; 
d'avocat dans aucune affaire d'ordre interna- La Cour constitnera p0ur chaquc> periode. 
t ional. Cette djsposition ne s'applique aux de trois annees une ~hathbre spl.ciale composee 
juges suppleants que re!ativement atL"'I: affaires de cinq jng.es designes en tenant compte, 
pour lesquelles ils soot appeles a exercer leurs autant que possible, des preAcriptions de 
fonctions prcs de la Cour. !'article 9. Deux juges seront, en outre, desig-

lls ne peu vent, participer au reglement d'au- nes pour remplacer celui des juges qui se trou
cune affaire dans laquelle ils soot anterieure- verait dans l'impossibilite de siege.r. Sur la 
ment intervenus c0mme agents, eonseils on demande des parties, cette cbambre statuera. 
avocats de l'une des parties, mem bres d'un A defaut de cette demande, la Conr ~iegera 
tribunal national ou international, d'une corn- avec le nombre de juges prevu a !'article 25. 
mission d'enq.iete, ou a tout autre titre. Dans tons Jes cas, Jes jnges sont as~istl: : de 

En cas de doute, J,i, Cour decide. quntre assessenrs techniques siegeant a leurs 
Art. 18. Les membres de la Cour ne peuvent cot es a -vec voix consultative et assurant une 

etre. releves de leurs fonctioos que ei, au juge- just e representation des intk.rets en cause. 
ment unanime des autres membres, ils ont Si l'une seulement des parties a un de 8es 
cesse de repondre aux conditions requises. reAsortissants siegeant comme jnge dans la 

Le Secretaire General de !a Societe. des cha.mbre prevue a l"alinea precedent, le Pre
Nations en est officiellement informe par le sident priera un autre juge de ceder sa place 
Greffier. a un jnge cb,,isi par l'autre partie, en confor

Cette communication emporte vacance dr mite d e !'article 3 1. 
siege. Les assesseurs techniqueA r,ont choises dans 

Art. 19. Les membres de la Cour jouissent cbaque cas speci:i.l rl 'apres Jes regles de proce
dans l'excrcice de leurs fonctions des privi- dure visees a !'article 30, sur une list e ,,d'Asses
legiis et immunit-es diploma tiques. seurs pcur lit igeB de tr:i.vail", composee de 

Art. 20. Tout membre de la Cour doit , noms pr6sent6s a raison de deux par chaque 
avant d 'entrer en fonction, en sea.nee publique membre de la Societe des Nations et d 'un 
prendre engagement snlPnnel <l. 'exercer see nombre egal presente par le Conseil d'admini
attributions en pleine impartialite et en t oute, stration du Burea.u international du Travail. 
conscicn~e. Le Conseil designem par moitie des represen-

Art. 21 . La Cou:r elit, pour tr~is ans, son t ants des t ravailleurs et par moitie des repre
President et son Vice-President ; ils sont reeli- sentants des pat-rons pris sur la liste prevue 
gibles. a !'article 412 du Traite de Vers1tilles et Jes 

Elle nomme son Greffier. a rticles correspondants des n.utres traites de 
La fonction de Greffier de la Cour n'est ;pas paix. 

incompatible aves celle de SPcretaire General / Dans Jes a.ffaires concemant le Travail, le 
de la Cour Permanente d'Arbitrage. Bureau International aura la faculte de fournir 
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II. la Cour tous Jes renseignements necessaires 
et, a cet eftct, le Directcur de ce Bureau rece
vra communication de tont~s les pieces de 
prncednre prcscntees pm· ·er.rit. 

Art. 27. Po,.1r les aff:i.ires c0ncernant le 
t ransit et leR communic:1tinns, et spfoialement 
pour Les affairP.s vise:is dan la partie '\ JI 
(ports, voies d'eau, voies ferrees) du Truite 
de Versailles P.t Jes parties ccrrespondantes 
d!'s autres traites <l.e Pail-'.", la Cour statuera 
dans les conditions ci-apres : 

LR- Cour cnns~ituem pour cbaque perioci., 
de t-rois R-nnres t-ne chamLre spec;ale c0m
posfo dP. cin'l jugPs de~ignfs on tena.nt compte 
autant quP. po~sil:ile rlrs J.tr.,scripti .. n~ de i'nr
ticlc 9. D<'ux j11gns seront, en ontre, de~igne~ 
pour rempla,:er celui .-Jes juges qai sc trouvc-rsit j 
clans l'impMsibilit-6 d" sh'.·ger. Sur la <lemande I 
des parties, cette chR-m hre statuera. A defant 
de cet~ <lemand~·, la Cour siegera avPc le nom bre 
de jnges pren1 i\ !'article 25. Si leR parties 
le dcsircnt, ou si la Cour le decide, lea jugeR 
seront a~~istes rle quatre assesseur~ techniques 
siegeant a leurs c(,tes avec voix conRultative. 

Si l'une sen!Pment des pa.rties a un df\ ses 
ressortissantR siegeant comme jnge dans la 
cbambre prevue a l'alinea prer.e<lent, le Presi
dent priera nn antro jnge de ceder sa place 
a un juge c-hoisi par l'a,utre partie, en confor
mite de !'article :Jl. 

doivent satisfaire aux prescriptions des articles 
2, 16, 17, 20, 24 dn present acte. I la statuent 
sur un pied d'egalit6 avec leurs collei;tues. 

Art, ~2. Les juges titulaires rei;oivent une 
inderunite annuelle a fixer par l'Assemb!ee 
de !a Soci6te des Nations sur la proposition 
du Conseil. Cettc indemnite ne peut etre 
<liminuee pendant la duree des fonctions du 
juge. 

Le President rei,oit une jndemnite speciale 
determinee de la meme maniere pour la duree 
de sea fonctinns. 

Le Vice-President, les juges et les juges 
suppleants re9oivent dans l'exercice de leurs 
fonrtions une indomnite a fixer de la meme 
maniere. 

Les juges titulaires et suppleants qui ne 
resident pas au siege <le la Cour re9oivent le 
rem boursement des frais de voyages necessites 
par l'accomplissemen t- de leurs fonctions. 

Les indemnites dues aux juges designes ou 
choiais conformement a !'article 31 son t reglees 
de la mcme maniere. 

Le traitement du Greffier est fixe par le 
Conseil sur la proposition de la Cour. 

L'Assemblee de la Societe des Na.tions, sur 
la proposition du Conseil, adoptera un rl-gle
ment special fixant les conditions sou8 lesquelles 
des pensions seront allouees au personnel de 
la Cour. 

Art. 33. Les frais de la Cour sont supportes 
par la Societe des Nations de la manicre que 
l'Assemblee cl6cide sur la proposition du Con-
Reil. , 

CH.HITRE II. 

Les assesscurs techniques seront choises 
dan• cheque cas special d'a.prl-s Jes regles de 
procerlure vis6es a l'artirlo 30, sur une liste 
,,d'Assesseurs pour litiges de transit ~t de 
communications", composee de noms presen
tes a raison de deux par chaque membre de 
la, Societe des Nations. Competence de la Gour. 

Art. 28. Les chambrcs speciales -prevues aux Art. 34, Seuls les Etats ou Jes Membres de 
articles 26 en 27 peuvent, avec le consent,ement la SociHe des Nations ont qualite pour se 
des parties en cai~se, sicger ailleurs qu'a La I presenter devant la Cour. 
Ilaye. I Art. 35. La Cour est ouverte aux Membres 

Art. 29. En vue de la prompte expedHion de la Societe des Nations, ainsi qu'aux Etats 
des al'faires, ]a. Cour compose annuellement mentionn6s a !'Annexe au Pacte. 
une chambre cle trois juges, appele-i a statuer I Les conditions auxquelles elle est ouverte 
en procedure , sommaire, lorsque les parties aux autres Etats sont, sous reserve des dispo
le dema.ndent. . sitions particulieres des traites en vigueur, 

Art,. 30. La Cour determine par un rcglement reglees par le Conseil, et dans tous lcs cas, 
le mode suivant leq11el elle exerce ses attri- I sans qu'il puisse en reaulter pour les parties 
butionR. Elle r egle notamment la procedure aucune inegalite devant, la C'-our. 
sommaire. I Lmsqu'un Etat, qui n'est pas Membrc de 

Art. 31. Les ju~es de la nationR-lite de cbacnne I Ia Societe des Nations, est partie en cause, 
des parties en cause conser<'ent le droit de · la Cour fixera la contribution aux frais de la 
sie,1wr dans l'affa.ire dont la Cour est saisie. I Cour, que cette partie devra supporter. 

Si la Cour oompt!' sm- le siege un juge de Art. 36. La competence de la Cour s'etend 
la n?.tionalite <l'une seule des parties, l'autre a tontes affaires que Jes parties Jui soumet 
partie pout designer ponr sieger un juge sup- 1 t,ront, ainsi qu'i\ tous les cas specialement 
pleant s'il s'en trouve un de sa nationa.lite. I' prevus dans les traites et conventions en vi
S'il n'en existe pas, elle pent choisir un jnge, gueur. 
pris de preference parmi les personnes qui ont Les ~fembres de la Societe et Etats mention
ete l'objet d'une presentation en conformite nt\s a !'Annexe au Pacte pourrnnt, soit !ors 
des articles 4 et 5. de la signature ou de la ratification du Proto-

Si la Cour ne compte sur le siege aucun cole, aug_uel le preRcnt Acte est joint, soit 
juge de la nationalit.e des parties, chacune de ulterieurement, declarer reconnaltre des a 
ces parties peut proceder a la designation on au present comme obli$atoire, de plein drnit et 
choix <l'nn juge de la meme maniere qu'au sans convention specrnle, vis-a-vis de tnut autre 
paragraphe precedent. I Membre ou Etat acceptant la m eme obligation, 

Lorsque plusieurs pitrlies font cause corn- 1 la juridiction de la Cour sur t outes ou quel
mune, el!es ne comptent pour l 'applica.tion . ques-unes des categories de differends d'ordre 
des dispositions qui pn\cedent que ponr une ! juridique a;vant po•1r objet: 
seule. En cas de donte, la Coor decide. l a. L'interpretation d'un Traite ; 

Les juges designes ou choisis, comme il b. Tout point- de droit international ; 
st dit aux paragra.phes 2 et 3 du present article, c. La realite de tout fait qui, s'il etait etabli, 
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constitnerait la violation d'un engagement 
•international : 

d. La nat ure ou l'etendue de la reparation 
due pour la r upt ure d'un engagement inter
national. 

La declaration ci-dessus visee pourra etre 
faite purement et simplement ou sous condi
tion de reciprocite de la part de plusieurs au 
de certains Membres ou Etats, ou pour un 
delai determine. 

En cas de contestation sur le point de savoir 
si la Cour est competente, la Cour decide. 

Art. 37. Lorsqu'un traite ou convention 
en vigueur vise le renvoi a une jn_ridiction a 
etablir par la Societe des rations, la Cour 
-0onstituera cette juridiction. 

Art. 38. La Cour applique : 
1. Les conventions internationales, soit gene

rales, soit speciales, etablissant des regles 
expressement reconnues par Jes Etats en litige ; 

2. La coutume internationale comme preuve 
d'une pratique gcnerale acceptee comme 
etant le droit ; 

3. Les principes generaux de droit reconnus 
par Jes nations civilisees ; 

4. Sous reserve de la disposition de !'article 
59, Jes decisions judiciaires et la doctrine des 
publicistes Jes plus qualifies. comme moyen 
auxiliaire de determination des regles de droit. 

La presente disposition ne porte pas atteinte 
a la faculte pour la Cour, si Jes p arties sont 
d'accord, de statuer ex oequo et bono. 

CHAPITRE III. 

Procedure. 
Art. 39. Les langues officielles de la Cour 

sont le fran9ais et l 'anglais. Si Jes parties 
sont d 'accord pour que toute la procedure 
ait lieu en fran c;ais, le jugement sera prononc6 
en cette langue. Si Jes parties sont d'accord 
pour que toute la procedure ait lieu en anglais, 
le jugement sera prononce en cette langue. 

A defaut d 'un accord fixant la langue dont 
ii sera fait usa&e, Jes parties pourront employer 
pour Jes rlaictoiries celle des deux langues 
qu 'elles prefereront, et l'arret de la Cour sera 
rendu en fran9ai8 et en anglais. En ce cas, 
la Cour designera en meme temps celui des 
des deux textes qui £era foi. 

La Cour pourra, a la requete des parties, 
a utor iser l'emploi d'une langue autre que le 
fran9ais ou l'anglai8. 

Art. 40. Les affaires sont portees devant 
la Cour, selon le cas, soit par notification du 
compromis, s0it p ar une requ8te, adress0es 
au Greffe; dans Je3 deux cas, l'objet du diffe
rend et Jes parties en cause doivent etre indi
ques. 

Le Greffe donne immediatement commu
nication de la requete a tous interesses. 

II en informe egalement les Membres de la 
Societe des Nations par l'entremise du Secre
taire-General. 

Art. 41. La Cour a le pouvoir d 'indiquer, 
si elle estime que Jes circonstances !'exigent, 
quelles mesures conservatoires du droit de 
chacun doi vent etre prises a titre provisoire. 

En attendant J'arret definitif, ]'indication 
de ces mesures est immediatement notifiee 
aux parties et au Conseil. 

Art. 42. Les parties sont representees par 
des agents. 

Elles peuvent se faire assist er devant la 
Cour par des conseils ou des avocats. 

Art. 43. La procedure a deux phases : 
l'une ecrite, l'autre orale. 

La procedure ecrite comprend la commu
nication a juge et a partie des memoires, des 
contrememoires, et, eventuellement, des repli
ques, ainsi que de t oute piece et documen t 
a l'appui. 

La communication se fait par l'entremise 
du Greffe dans l'ordre et Jes delais determines 
par la Cour. 

Toute piece produite par l'une des parties 
doit etre communiouee a l'autre en copie 
certifiee conforme. • 

La procedure orale consiste dans !'audition 
par la Cour des t emoins, experts, agents, 
conseils et a vocats. 

Art. 44. Pour toute notification a faire a 
d'autres personnes que Jes a~ents, -conseils 
et avocata, la Cour s'adresse d1rectement au 
Gouvernement de l' Etat sur le territoire duquel 
la notification doit produire effet . 

II en est de mAme s'il s'agit de faire proceder 
sur place a l'etablissement de tons moyens 
de preuve. 

Art. 45. Les debats sont diriges par le Presi
dent et a defaut de celui-ci par le Vice-Presi
dent; en cas d'empechement, par le plus 
ancien des ju~es presents. 

Art. 46. L audience est J;>ublique, a moins 
qu'il n'en soit autrement decide pgr la Cour 
ou que Jes deux parties ne demandent que le 
public ne soit pas admis. 

Art. 47. Il est tenu de chaque audience un 
proces-verbal signe par le Greffieret JePresident. 

Ce proces-verbal a seul caractere authentique. 
Art. 48. La Cour rend des ordonnances pour 

la direction du proces, la determination des 
formes et delais dans lesq uels chaq ue partie 
doit finalement conclure ; elle prend toutes 
Jes mesures que comporte !'administration 
des preuves. 

Art. 49. La Cour peut, meme avant tout 
debat, demander aux agents de produire tout 
document et de fournir toutes explications. 
En cas de refu , elle en p rend acte. 

Art. 50. A tout moment, la Cour peut con
fier une enquete ou une expertise a toute per
sonne, corps, bureau, commission ou organe 
de son choix. 

Art. 51. Au cours des debats, toutes ques
tions utiles sont posees aux temoins et experts 
dans les conditions quo fixera la Cour dans 
le regJement vise a !'article 30. 

Art. 52. Apres avoir re9u Jes p reuves et 
temoignages dans Jes delais determines par 
elle, la Cour pent ecarter toutes depositions 
ou documents nouveaux qu'une des parties 
voudrait Jui presenter sans l'assentiment de 
l'autre. 

Art . 53. L-Orsqn'une des parties ne se pre 
sente pas, ou s'abstient de faire valoir ses moy
eus, l'autre partie peut demander a la Courl 
de Jui adj uger ses conclusions. 

La Cour, avant d 'y faire drnit, doit s'assurer 
non seulement qu'elle a competence aux ter
mes des articles 36 et 37, mais que les conclu
sions sont fondees en fait et en droit,. 

Art. 54. Quand Jes agents, avocats et con 
seils ont fait valoir, sous le eontri\le de la Cour 
tous Jes movens qu 'ils jugent utiles, le Presi 
dent prononce la cloture des debats. 
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La Cour se retire en cbambre du Conseil ' 2 Juli 1921. WET, houdende naturalisatie van : 
pour deliberer. j Friedrich Alfred Moritz Wolf geboren t e 

Les deli berations de la Cour sont et restent Frankfort a/111. (Pruisen) de~ 1 October 
secretes. 1870, industrieel, wonende te 's-Gravenhage, 

Art. 5.5. Les decisions de la Cour sont prises 
I 

provincie Zuidlwlland en Adolphe Fritz 
a la rnajorite des juges presents. ' Wolf, geboren te Brussel (Belgii!) den 23 

En cas de partage de voix, la voix du Pre- November 1899, handelscorrespondent, 
sident ou de celui qui le remplace est prepon- wonende t e 's-Gravenhage, provincie Zuid-
derante. lwlland. S. 828. 

Art. 56. L'a.rret est motive. 
II mentionne Jes noms des juges qui y ont I 

pris part. I 2 Juli 1921. BESLUIT tot nadere wijziging 
Art. 57. Si l 'arret n'exprime pas en tout ou van het Koninklijk besluit van 26 Maart 

iln partie !'opinion unanime des juges, les ' 1872 (Staatsblad no. 19), houdende bepa-
dissedenps ont le droit d'y joindre l'exJJose I lingen tot vereenvoudiging van de forma-
de leur opinion individuelle. liteiten, in aoht te nemen bij den in-, uit-

Art. 58. L'arret est signe par le President en doorvoer van goederen. S. 829. 
et par le Greffier. II est lu en seance publique, WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Jes agents dument prevenus. Op de voordracht van Onzen Minister van 

Art. 59. La decision de la Cour n'est obli- Financien van 10 Juni 1921, no. 147, Invoer
gatoire que pour les parties en litige et dans reohten; 
le oas qui a ete decide. Gezien artikel 1 der wet van 4 April 1870 

A:t. 60. L'arret est definitif et sans recours. (Staatsblad n°. 61), alsmede artikel 1 der wet 
En cas de contestation sur le sens et la portee van 28 December 1879 (Staatsblad no. 250) 
de l'arret, il appartient a la Cour de !'inter- en de wet van 7 December 1896 (Staatsblaa 
preter, a la demande de toute partie. no. 212) ; 

Art. 61. La revision de l'arret. ne pent etre Den R aad van State gehoord (advies van 
eventuellement demaudee a la Cour qu'a raison 21 Juni 1921, no. 38); 
de la decouvcrte d'un fa.it de nature a exercer Gezif'n het nader rapport van Onzen voor
une influence decisive et qui, avant le prononce noPmden Minister van 28 Juni 1921, no. 169, 
de l'arret, etait inconuu de la. Cour et de la Invoerrechten; 
partie qui demande la revision, sans qu'il y Hebben goedgevonden en verstaan: 
ait, de sa part, faute a !'ignorer. I te bepalen : 

La procedure de revision s'ouvre par un ' . , . 
arret de la Cour constatant expressement Eenig artikel. 
!'existence du fait .nouveau, lui reconnaissant I In het Koninkl\jk besluit van 26 Maart 1872 
Jes caracteres qui donnent ouverture a la revi- (Staatsblad · n°. 19) zooals het onder meer is 
sion, et declarant de ce chef la demande rcce- gewijzigd en aangevuld bij het Koninklijk 
vable. 1 besluit van 12 l\faart 1876 (Staatsblad n°. 53) 

La Cour peut subordonner l'ouverture de la en bij Ons besluit van 8 Juli 1907 (Staatsblaa 
procedure en revision a !'execution prealable 

I 
n°. 180) worden de volgende wijzigingen aan-

de l'arret. gebracht : 
La demande en revision devra etra formee A. In artikel 2 wordt het derde lid gelezen : 

au plus tard dans le delai de six mois apres . Geschillen over de vragen welke goederen 
la decouverte du fait nouveau. I een partij vormen en of goederen al dan niet 

Aucune demande de revision ne pourra etre gestort zijn, worden beslist door den inspecteur_ 
formee apres !'expiration d'un delai de dix In hetzelfde artikel wordt de laatste volzin 
a ns a dater de l'arret. vervangen door het volgende nieuwe lid : 

Art. 62. Lorsqu'un Etat estime que dans In zooverre met afwijking van het tweede 
un differend un interet d 'ordre juridique est en vijfde lid moeten steeds met name genoemd 
pour Jui en ea.use, il pent a.dresser a la Cour worden : a. alle ten in- of doorvoer verboden 
une requete, a fin d'intervention. of slechts voorwaardelijk toegelaten goederen, 

La Cour decide. zooals absint, opium, opiumderivaten, coca1ne, 
Art. 63. Lorsqu'il s'agit de !'interpretation vuurwapenen en hunne onderdeelen, en munitie 

d'une convention a laquelle ont participe Pn hare onderdeelen ; b. speelkaarten; en c. 
d'autres Etats que les parties en litige, le alle aan accijns onderworpen goederen, waar
Greffe les avertit sans delai. mede in dit verband houtgeest, a lle daaruit 

Chacun d'eux a le droit d'intervenfr au bereide of daarmede vermengde vloeistoffen, 
proces, et s'il exerce cette faculte, l'interpre- alle houtgeest bevattende vaste stoffen en de 
tation contenue clans la sentence est egalement in artikel l, tweede lid der wet van 6 April 
obligatoire a son egard. , . , 1877 (Staats_blad n°. 71) __ bedo".\de uit of met 

Art. 64. S'il n'en est autrement demde par alcohol bere1de stoffen z1Jn gehJk te stellen. 
la Cour, chaque partie supporte ses frais de B. Artikel 7 wordt gelezen: 
procedure. De inapecteur kan machtiging verleenen 

30 Juni 1921. WE'l' tot verhooging en WIJZI
ging van de begrooting van inkomsten 
en uitgaven van het Staatsbedrijf der 
Algemeene Landsdrukkerij voor het ::lien;t
jaar 1920. S. 8.!7. 

tot herstel van klaarbljjke!ijk niet aan fraudu
leuze oogmerken of grove onachtzaamheid toe 
te schrijven fouten in de vrachtlijsten, mits 
die machtiging ten spoedigste wordt aange
vraagd. 

C. Artikel 34A wordt gelezen : 
De tijdelijke opslag van goederen volgens 

de artikelen 25, 26 of 30, litt. a, duurt hoogstens 
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een maand, beboudens verlenging in bijzondere 
gevallen door den inspecteur. 

Zijn de vracbtlij st en, waarmede de opslag 
is geschied, n iet binnen dien tijd aangezuiverd , 
dan kunnen de goederen, onverminderd de 
straf wegens overtreding van dit besluit , be
handeld worden overeenkomstig artikel 117 
der meergenoemde Algemeene Wet . 

Wanneer de aanvang van uen opslag amb
telijk niet vaststaat , wordt deze geacbt te zijn 
ingegaan den dag na dien, waarop met de 
lossing van bet vervoermiddel, waarmede de 
goederen b ij de plaats van opslag zijn aange
bracbt, aldaar is begonnen. 

D. Artikel 35 wordt gelezen : 
De tijdelijke opslag van goeder!'n volgens 

de artikelen 27, 28, 29, 30, Jitt. b en c, en art ikel 
34, kan niet ]a nger d uren dan veertien dagen, 
beboudens verlenging in bijzondere gevallen 
door den inspec teur. 

De tweede en derde zinsnede van artikel 34A 
zijn ten deze van toepassing. 

In plaats van eene behandeling op den voet 
van artikel 117 der Algemeene Wet kan de 
directeur voor niet tjjdig weggevoerde goederen 
ook bet. zoo noodig overeenkomstig ar tikel 
19, t,weede lid, te berekenen bedrag der zeker
heid doen invorderen en, zoolang belangheb
benden met de beta ling biervan of met de 
verwij dering der goederen in gebreke bl.ijven , 1 
verderen t ijdelijken opslag ter plaatse geheel 
of gedeeltelijk verbieden. 
, E . In artikel 37 v ervalt in het eerRte lid 

onderdeel c en wordt het vierde lid gelezen : 
De invoerders, en in het geval, voorzien bij I 

artikel 36, de maatschappij en of personen, die 
11ich met den tijdelijken opslag en -het beheer I 
der goederen belast hebben . zorgen, dat de 
goederen tijdig en op geen andere wijze dan I 
bij dit artikel is toegelaten, worden uitgesla_gen , 
of weggevoerd. 

F . In artikel 58 wordt bet slot , aanvangende 
met de woorden ,,door lossing" gelezen : ,,op 
dozelfde wij ze, als voor volglijsten is bepaald". 

G. In a rtikel 64 wordt het laatste lid gelezen : 
Wanneer het vervoerrniddel zich op een der 

volgens artikel 1 aangewezen losplaatsen be- : 
vindt , kan de inspecteur wijziging van de gene- I 
rale verklaring ten doorvoer in eene generale 
verklaring ten invoer toestaan. 

H . In artikel 66 wordt bet laatste lid gelezen : I 
Zijn de goederen niet binnen den aldus be

paalden tijd weggevoerd, dan kan de directeu r , 
r:oolang belanghebbenden met de verwijdering 
der goederen in gebreke blijven, verderen t ij de
lijken opslag t er plaatse geheel of gedeeltelijk 
verbieden. Bij opslag met doorvoerlij st kan I 
bij niet t ijdige wegvoering gebandeld worden 
overeenkomstig artikel 117 der voormelde 
Algemeene Wet of volgens het laatste lid va n I 
&rtikel 35 van dit besluit, een en ander onver - I 
minderd de straf wegens het niet tijdig aanzui
veren van de doorvoerlijst . 

I. In artikel 71 wordt voor ,,vijf g ulden" 
gelezen ,,tien gulden" en tusscben ,, bepalen" . 
en ,,De ontvanger" de volgende nieuwe volzin 
ingevoegd: 

Eveneens kan de ontvanger op verzoek van 
belanghebbenden de zekerheid voor niet ten 
invoer ver boden goederen op een geringPr bed.rag I 
vaststellen, voor zoover het bij invoer verschul-
digde hlerdoor voldoende wordt gedekt. 

1 

J. Artikel 71A wordt crelezen: 
De zekerheid, bedoeld 'tij artikel 71, is niet 

vereischt wegens lossing t ot t ijdelijken opslag 
van goederen in de lokalen en op de terreinen , 
vermeld in de artikelen 25 en 26, voor zoover 
deze lossing in die lokalen of op die terreinen 
zelve plaats heeft. 

W anneer de lossin~ eldera geschiedt, wordt 
de zekerheid na tijdehjken opslag in die lokalen 
of op die t erreinen dadelijk opgeheven. 

K . In artikel 77 worden de onderdeelen b 
en c gelezen : 

· b. het niet terstond aanwijzen a.an ieder met 
de verzegeling of sluiting belasten a mbtenaar, 
die zij n verlangen hiertoe aan den vervoerder 
of bebeerder of een voor hen aanwezig persoon 
kenbaar maakt, van elke bestaande gelegen
heid om door al of niet geheime toegangen, 
gebreken aan de sluitinricht ing of op welke 
wij ze ook aan de onder verzegeling of sluiting 
te brengen goederen eenig goed te ont trekken 
of toe te voegen ; 

c. bet bestaan van gelegenbeid om aan de 
goederen, die onder verzegeling of sluiting zij n 
gebracht, zonder ~ebeele of gedeeltelijke ont
zegeling of ontsluiting en zonder braak eenig 
goed te ont trekken of toe t e voegen. 

L. In artikel 80A wordt tusschen de bestaan
de twee leden het ,olgende nieuwe lid inge
voegd : 

Geene bekeuring wordt ingesteld bij herstel 
van een abuis op den voet van artikel 7, voor 
de toepassing waarvan volg- en doorvoerlij sten 
met vracht lijsten worden gelij kgesteld. 

M. In artikel 84 vervalt de laatste volzin. 
Onze Minist er van F inancien is belast met 

de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
S taatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden a.an den R aad 
van State. 

's Gravenhage, den 2den Juli 1921. 
WILH ELMINA. 

De Minister van Financien, DE VRIES. 
(Uitgeg. 19 J iili 1921.) 

2 J uli 1921. i\11ssrvE van den Minister van 
Binnenlandsche Zaken aan de Burgemees
sters, betreffende de vormen van steun 
aan Burgerwacbten toe t e kennen. 

H et is mij gebleken, dat nog st eeds vele 
burgerwachten niet of slechts t en dcele bekend 
zijn met somrnige bepalingen , aangaande de 
vormen van steun, welke aan de burgerwachten 
kan warden toegekend en de wijze waarop 
deze kan worden verkregen. 

Dit betreft voornamelijk de volgende punten : 
I. Oefeningsgelden. 
Als t egemoet koming in de kosten van de t e 

houden oefeningen , warden aan de burger
wachten door tusschenkomst van den burge
meester de zoogenaamde oefeningsgeulen toe
gekend, bedragende f 0.626 per gewapend lid 
en per kwartaal. 

Voor de berekening van het totaal bedrag, 
gelden slechts die gewapende leden, aanwezig 
op den lsten van ieder kwartaal : 

a. welke over een voldoende geoefendheid 
i n het hanteeren van de voor hen bestemde 
wapenen beschikken; 

b. welke nog niet over een voldoende ge
oefendheid als bedoeld sub a beschikken , doch 
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korter dan o maanden lid van de burgerwaoht 
I 

of de deelnemende burgerwachten (kringwed
zijn ; strijd) telde of gezamenlijk t elden, op den 

met dien verstande, dat het aantal gewapende eersten dag van het kwartaal, waarin de aan
leden, waarvoor over een kwartaal oefenings- vraag geschiedt. Dit aantal kan ook hier 
gelden, nimmer meer bedraagt, dan het aantal I nimmer hooger zijn, dan het aantal wapenen, 
wapenen (margawapenen niet medegerekend), , waarover de burgerwacht of de deelnemende 
waarover de bUl'gerwacht bij den aanvang burgerwachten beschikt of gezamenlijk be
van dat kwartaal besohikt, hieronder begrepen sohikken, een en ander naar den zelfden maat
het aantal wapenen, hetwelk op dat tijdstip I staf als hierboven, sub I, aangegeven voor de 
door den Inspeoteur der Burgerwachten (Zee- berekening van de oefeningsgelden. 
straat no. 74, 's-Gravenhage), ten behoeve van I Na indiening van de aanvraag om subsidie 
de bUl'gerwaoht is aangevraagd; (bij twijfel [ worden door den Inspeoteur der B1ll'gerwachten 
hieromtrent, kunnen inliohtingen bij die auto- verder de noodige inlichtingen verstrekt. 
riteit worden ingewonnen). In geen geval III. Vrachtkosten. 
echter wordt afgeweken van den regel, dat [ De kosten van vervoer per openbaar middel 
voor ongeoefende gewapende leden, langer dan , van vervoer (spoor, tram, boot) van wapenen, 
6 maan_den lid_ zijnde, geen oefeningsgeld I toebehooren en onderh.?ud3middelen, munitie, 
(f 0.62") m rekenmg mag worden gebracht. 1 ledergoed en marga.sch1Jven, bestemd voor of 

De bUl'gemeester betaalt bij den aanvang a.fkomstig van b1ll'gerwa.chten, en o.q. van 
van ieder kwarta.a.l bij voorschot de oefenings- verpakkingsmiddelen, komen voor rekening 
gelden uit aa.n de burgerwaoht, nadat deze van het Depa.rtement van Binnenla.ndsohe 
aa.n den burgemeester heeft overgelegd een ver- Zaken. De kosten van vervoer per bijzonder 
klaring, volgens het U bekende kwitantiebe- middel van transport, komen voor rekening van 
wijs model .13. de burgerwa.oht. 

De bUl'gemeester ontva.ngt deze gelden van Het vervoer geschiedt tegen dadelijke be-
het Rijk terug, door indiening van een declaratie I ta.ling der kosten. 
in duplo (volgens het hierbij ga.ande U eveneens Vraohtbrieven voor milita.ir vervoer op kre
bekende model A .) belegd met meergenoemd diet mogen hiervoor niet worden gebezigd, 
kwitantiebewijs model B. terwijl eventueel door militaire autoriteiten te 

De verklaring aan de achterzijde van het betalen vraohtkosten reohtstreeks met de be
kwitantiebewijs, dient door den Commandant trokken burgemeesters worden verrekend. 
te worden onderteekend, het kwitantiebewijs De kosten van het bezorgen en afhalen der 
door een bestuurslid, en wel door een antler dan zendingen en o.q. verdere kosten komen voor 
door den Commandant, indien deze tevens rekening van de burgerwa.cht. 
bestuurslid is. In verband hiermede wordt er op gewezen, 

Zijn er meer b1ll'gerwaohten in een gemeente, dat vervoer per spoor, a.ls vrachtgoed dient te 
dan moet voor iedere bUl'gerwaoht een afzonder- 1 gesohieden. Bij verzending als bestel- ef ijlgoed 
lijk kwitantiebewijs worden overgelegd, onder komen de kosten geheel ten laste van de burger
vermelding van den naam of de standplaats waoht. 
der burgerwaoht. , De burgerwaoht draagt zelf zorg voor het 

Op de voorwaarde, dat de oefeningen gere- in ontvangst nemen en het transport van een 
geld dienen te worden gehouden, wordt alleen en antler. 
in zooverre uitzond ring toegelaten, dat indien De ten laste van het Depa.rtement van Bin
tengevolge van bijzondere omstandigheden (bij- nenlandsohe Zaken komende kosten van ver
voorbeeld oogsttijd) niet geregeld wordt ge- voer worden door den burgemeester aa.n ge
oefend, de oefeningsgelden over het betrokken noemd Departement in rekening gebraoht, 
kwartaal tooh kunnen worden uitbetaald; op deolaratien in tweevoud, belegd met de 
deze uitzondering wordt eohter sleohts eenmaal vraohtbrieven of duplioaat vrachtbrieven o.q. 
per kalenderjaar toegestaan. andere bewijsstukken. 

In dit verband zij gewezen op de wensohe- De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
lijkheid, dat de burgemeester, alvorens tot Voor den Minister, 
uitbetaling van oefeningsgelden over te gaan, I De Secretaris-Generaal, J. B. KAN. 
zich zooveel mogelijk voldoende gegevens ver- (B. S.) 
sohaft, t er beoordeeling van de aa.nspraken , 
der burgerwaoht op die gelden. [ 

II. Subsidies voor schietwedstrijden. I 4 
Het subsidie bedraagt per gewapend lid: 
1. voor schietwedstrijden in de 

burgerwacht . . . . . . . . . f 0.50; 

Juli 1921. BESLUIT tot wijziging van het 
Koninklijk besluit van 17 Juli 1912 (Staats
blad n°. 263), gewijzigd bij Koninklijk be
sluit van 21 Februari 1920 (Staatsblad 
no. 84). S. 830. 2. voor schietwedstrijden in een 

kring, of daar1nede gelijkgestelde 
wedstrijden . . . . . . . . . f 0.30 ; 

en behoort te worden aangevraagd bij den 
Inspecteur der Burgerwachten en wel : 

a. voor plaatselijke wedstrijden (in de 
bUl'gerwacht) door het bestuUl' der burger
wacht; 

'. b. voor kringwedstrijden door het Kring
bestuur. 

. Het subsidie wordt bepa.ald naar het bij de 
aanvraag op te geven aantal gewapende leden 
dat de bUl'gerwacht (plaatselijke wedstrijd) 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordraoht van Onzen Minister van 
Landbouw, Nijverheid en Handel van 4 Ma.art 
1921, Direotie van den Landbouw, n°. 31561, 
5de Afdeeling ; 

Gelet op de wet van 17 Juni 1905 (Staatsblad 
n°. 213), houdende bepalingen betreffende het 
merken van boter, afkomstig van aangeslotenen 
bij een onder Rijkstoezicht staand botercon
trolestation ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
12 April 1921, n°. 33) ; 
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Gezien •het nader rapport van Onzen voor- 1 
noemden :Minister van 30 Juni 1921, Directie 
van den Landbouw, n°. 6616, 5de Afdeeling; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 
dat de navolgende wijzigingen worden aange

bracht in het Koninklijk besluit van 17 Juli 
1912 (Staatsblad n°. 263), houdende voorschrif
ten waaraan botercontri\lestations liebben te 
voldoen om onder Rijkstoezicht te worden ge
steld en voorts betreffende het uitreiken en 
intrekken van merken, welke uitsluitend be
stemd zijn om door of vanwege aangeslotenen. 
bij een onder Rijkstoezicht staand botercon
trolestation te worden aangebracht op de door 
hen bereide of aangekochte boter of op de ver
pakking dier boter, zooals dit besluit is ge
wijzigd bij het Koninklijk besluit van 21 Fe
bruari 1920 (Staatsblad n°. 84). 

Art. 1. Aan artikel 27 wordt een lid toe
gevoegd, luidende : 

,,Bij afwezigheid van een vertegenwoordiger 
van een station kan voor dezen een plaatsver
vanger optreden". 

2. Tusschen artikel 27 en 28 wordt inge
voegd een nieuw artikel, luidende : 

,,Art. 27bis. In de vergaderingen van de 
centrale commissie hebben de door Onzen 
Minister toegevoegde leden eene raadgevende 
stem". 

3. Achter artikel 28 wordt een artikel inge
voegd, luidende : 

,,Art. 29. Onze Minister is bevoegd de be
palingen van dit besluit ten aanzien van de 
centrale commissie niet yan .toepassing te ver
klaren op de stations, in welker statut,en de 
eindbeslissing omtrent de aansluiting van per
conen bij Onzen Minister is". 

Onze Minister van Landbouw, Nijverheid 
en Handel is belast met de uitvoering van dit 
besluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden 
geplaatst en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 4den Juli 1921. 
WILHELMINA. 

De ];fin . van Landbouw, Nijverheid en Handel, 
H. A. VAN lJSSELSTEIJN. 

(Uitgeg. 25 Juli 1921.) 

5 Juli 1921. WET tot verhooging van het 
zevende hoofdstuk B der Staatsbegrooting 
voor het dienstjaar 1921. (Instelling van 
eene bezuinigingsinspectie.) S. 831. 

Bij deze wet wordt een artikel verhoogd. 
Tengevolge hiervam wordt zoowel het totaal 

van de Iste Afdeeling als het eindcijfer van 
het hoofdstuk verhoogd met f 22,000. 

5 Juli 1921. WET tot verklaring van het 
algemeen nut der onteigening van eigen
dommen, gelegen in de gemeente 's-Gra
venhage, noodig voor het uitbreiden van 
het Rijksterrein met aa.nbehooren, kada
straal bekend gemeente 's-Gravenhage, 
Sectie P, nummer 6815, ten behoeve van 
de stichting van eeQ gebouw voou de 
huisvesting van ka,ntoren van he_t dienst
va,k der directe belastingen, invoerrechten 
en accijnzen en van dat der registratie, 
zoomede van een kantoon van den Rijks
betaalmeester aan de Zeestraat aldaar. 
s. 832. 

5 Juli 1921, WET tot vereenvoudiging v,m · 
de rechtspleging in lichte strafzaken. 
s. 833. 

Bijl. Hand. 2e Kamer 1919/20, n°. 309, 1- 7 ; 
1920/21 n°. 30, 1-6. 

Hand. id.1920/21, bladz. 2477-2493, 2496--
2511, 2670. 

Hand. 1e Kamer 1920/21, bladz. 921, 971- 972, 
991-992, 1056-1059. 

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

dat vereenvoudiging van de rechtspleging in 
lichte strafzaken noodig is ; 

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

§ 1. 
V ereenvoudiging van de rechtspleging in straf · 
zaken, waarvan hel kantongerecht kennis neemt. 

Art. 1. Aan artikel 22 van bet Wetboek 
van Strafvordering wordt een nieuw vierde lid 
toegevoegd, luidende als volgt : 

,,Zoo de nasporing of het nader onderzoek 
door den ambtenaar van het openbaar mini
sterie bij het kanton-geregt persoonlijk ge
schiedt, doet hij van zijne hevinding blijken 
bij proces-verbaal, opgemaakt op den eed, 
bij den aanvang zijner bediening gedaan." 

2. Na artikel 22 van het Wetboek van Straf, 
vordering wordt een nieuw artikel ingelascht, 
luidende als volgt : 

,.Art. 22a. Wanneer de zaak aanvankelijk 
niet tot klaarheid kan worden gebragt of dit 
om andere redenen raadzaam is, kan de amb
tenaar van het openbaar ministerie bij het 
kanton-geregt, zoolang het onderzoek ter t eregt
zitting nog niet is aangevangen , de stukken, 
vergezeld van eene toelichtende schriftuur, in 
handen stellen van den officier van justitie, 
met verzoek, dat deze het inwinnen van voor
loopige informatien zal vorderen. 

De officier van justitie, dit noodig oordeelen
de, stelt de stukken in handen van den regter
commissaris, met vordering tot het inwinnen 
van voorloopige informatien. 

Indien tot het inwinnen van voorloopige 
informatien wordt overgegaan, zijn de bepa
lingen van den Tweeden Titel van toepassing, 
met uitzondering van de artt. 6lbis, 6lter en 72. 

Na het inwinnen van voorloopige informa
tien doet de officier van justitie de stukken toe
komen aan den ambtenaar van het openbaar 
ministerie bij het kanton-geregt." 

3. Artikel 74 van het Wetboek van Straf
recht wordt gelezen als volgt : 

,,Het recht tot strafvordering wegens over
tredingen, waarvan de kantonrechter kennis 
neemt, en waarop geldboete, hetzij als eenige 
hoofdstraf, hetzij nevens hechtenis van ten 
hoogste veertien dagen is gesteld, vervalt door 
vrijwillige voldoening aan de voorwaarde welke 
de bevoegde ambtenaar van bet openbaar 
ministerie op v66r den aanvang der terecht
zitting in te dienen verzoek van den verdachte 
of beklaagde ter voorkoming van de strafver
ordening mocht hebben gesteld. 

Deze voorwaarde bestaat in : de betaling, 
binnen een door den ambtenaar te bepalen 
termijn en op eene door dezen aan te wijzen 
plaats, van eene bepaalde geldsom, met of 
zonder uitlevering van aan ve~beurdverklaring 
onderworpen voorwerpen of voldoening der 
geschatte waarde of afstand van reeds inbeslag
gen omen voorwerpen. Zoodanige uitlevering, 
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voldoening of afstand wordt steeds in de voor
waarde opgenomen, indien ter zake van het 
feit verbeurdverklaring zou moeten volgen . 
Bedoelde termijn kan v66r den afloop daarvan 
eenmaal worden verlengd. 
. .D~ te betalen geldsom bedraagt ten minste 

v1Jn1g cents en ten hoogste het maximum der 
boete op het feit gesteld. 

Is op de overtreding geene andere hoofd
straf gesteld dan geldboete en biedt de ver
dachte of beklaagde aan, binnen den door den 
ambtenaar va.n het openbaar ministerie t e be
palen termijn het maximum der boete te be
talen en de aan verbeurdverklaring onder
worpen voorwerpen uit te leveren of af te 
staa.n of hunne geschatte waardc te voldoen, 
dan zal die ambtenaar het stellen van eene 
da~rtoe strekkende voorwaarde niet mogen 
we1geren. 

In de gevallen waarin de straf wordt ver
hoogd wegens herhaling, is die verhooging ook 
van toepassing, wanneer het recht tot straf
vordering wegens de vroeger begane overtreding 
volgens het eerste lid is vervallen. 

De bepalingen van dit artikel gelden niet 
voor een minderjarigen persoon die tijdens het 
begaan van het feit den leeftijd van achttien 
j11ren nog niet heeft bereikt." 

3a. Aan artikel 177 van het Wetboek van 
Strafvordering wordt een nieuw derde lid toe 
gevoegd, luidende als vo!gt. : 

,,De voorlezing van stukken kan, t enzij de 
officier van justitie of de beklaagde zich daar
tegen verzet, worilen vervangen door eene 
mondelinge mededeeling van den korten in
houd door den president." 

Het bestaande derde lid van voormeld ar
tikel 177 wordt vierde lid en, in plaats van de 
p1mt aan het slot van dat lid, wordt gelezen : 

,,of hun korte inhoud overeenkomstig het 
voorgaande lid is medegedeeld." 

4. Artikel 252 van het Wetboek van Straf
vordering wordt vervangen door de navolgende 
artikelen: 

,,Art. 252. De gewone teregtzittingen van 
het kanton-geregt vinden plaats: 

bij kanton-geregten in gemeenten met 100,000 
of meer inwoners zoovele malen, als de Minister 
van Justitie bepaalt, <loch ten minste driemaal 
in de week; 

bij de verdere kanton-geregten der eerste 
en bij die der tweede klasse zoovele malen, als 
de Minister van Justitie bepaalt, <loch ten minste 
eenmaal in de week ; 

bij de overige kanton-geregten zoovele malen, 
als de Minister van Justitie bepaalt, <loch ten 
minste eenmaal in de maand. 

Art. 252a. De zaak wordt bij het kanton
geregt vanwege het openbaar ministerie ter 
teregtzitting aanhangig gemaakt : 

hetzij door oproeping : 
hetzij door dagvaarding. 
Art. 252b. Het aanhangig maken door op

roeping kan geschieden bij alle strafbare feiten, 
waarbij dit niet uitdrukkelijk is uitgesloten. 
De uitsluiting geschiedt door den Mini~ter van 
Just~tie, die, op voordragt van den officier 
van Justitie, den kantonregter gehoord, voor 
elk kanton van de uitgesloten feiten eene lijst 
doet opstellen en openbaar maken. 

Het openbaar ministerie bij de kanton-ge
regten kan ten aanzien van het al of niet aan-

hangig maken door oproeping aan ile opsporings
am btenaren de noodige algemeene of bijzondere
voorschriften geven. 

Art. 252c. Het aanhangig maken der zaak 
door oproeping kan enkel plaats vinden in ge
val van ontdekking op heeter daad door een 
ambtenaar, met de opsporing van het feit be
last, en bestaat in de onverwijlde uitreiking 
door dezen aan den verdachte van eene op
roeping om te verschijnen op eene daarin ver
melde t eregtzitting van het kanton-geregt ; 
bij de uitreiking aan den verdachte worden in
houd en strekking der oproeping hem, zoo 
mogelijk, mondeling kortelijk toegelicht. 

Heeft eene onverwijlde uitreiking niet plaats 
gevonden, dan kan de oproeping van den amb
tenaar, die het feit heeft opgespoord, alsnog 
door een dienaar der openbare magt aan den 
persoon van den verdachte of te zijner woon
of verblijfplaats aan een zijner huisgenooten 
worden aangeboden, mits niet later dan den 
dag, volgende op <lien, waarop het feit ontdekt is. 

iVordt de aangeboden oproeping niet aange
nomen, dan wordt zij niettemin geacht den ver
dachte op het oogenblik der aanbieding te zijn 
uitgereikt. De oproeping wordt hem in dat 
geval onverwijld over de post toegezonden, 

Van het uitreiken, het niet aannemen en de 
daarvoor opgegeven redenen, en van het toe
zenden over de post wordt een proces-verbaal 
opgemaakt, dat bij de processtukken wordt 
gevoegd. 

Art. 252d. De oproeping geschiedt tegen del;l. 
dag der eerste gewone teregtzitting van het 
kanton-geregt, welke gehouden wordt nadat 
vijf dagen sedert den dag der uitreiking zullen 
zijn verstreken. Voor zoover betreft kanton
geregten i-n gemeenten met 100,000 of meer 
inwoners, bedraagt ilie termijn drie dagen. 

Indien de verdachte overeenkomstig art. 41 
is aangehouden, kan hij worden opgeroepen 
om nog op den dag zelven ter teregtzitting van 
het kanton-geregt te verschijnen. Hij kal' 
dan voor het openbaar ministerie bij het kanton
gercgt en vervolgens ter teregtzitting worden 
geleid. Art. 253 n°. 2 blijft in dit geval buiten 
toepa~sing. 

De oproeping behelst eene kmte aanduiding 
van het ontdekte feit, onder vermelding om
streeks welken tijd en waar ter plaatse het be
gaan zou zijn. 

Zij wordt door den ambtenaar, die het feit 
heeft opgespoord, gedagteekend en onder
teekend. 

Een dubbel der oproeping wordt bij de 
processtukken gevoegd. 

Niet-nakoming van het eerste, derde of 
vierde lid heeft nietigheid der oproeping ten 
gevolge. 

Art. 252e. !ndien het openbaar ministerie 
bij het kanton-geregt aanvankelijk van meening 
is, dat de zaak niet verder behoort te worden 
vervolgd, of oordeelt, dat zij niet bij oproeping 
aanhangig dient te worden gemaakt, geeft het 
den beklaagde zoo spoedig mogelijk kennis, 
dat de oproeping wordt ingetrokken. 

Indien het openbaar ministerie oordeelt, 
dat de zaak op eene latere teregtzitting moet 
worden aangebragt, doet het door een dienaar 
der openbare magt aan den persoon van den 
beklaagde of te zijner woon- of verblijfpla11.ts 
aan een zijner huisgenooten aanbieden een!} 
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schriftelijke mededeoling, vermeldende die 
latere t eregtzitting. 

Art. 252c, derde en vierde lid, is van over
eenkomstige t oepassing. 

Art. 252/. Het formulier der oproeping van 
den verdachte wordt vastgesteld door den 
Minister van Justit ie. Deze is bevoegd nadere 
voorschriften t e geven t er uitvoering van 
artt. 252b-252e. 

Art. 252g. Indien de schriftelijke mededee
ling, bedoeld b ij het t weede lid van art. 252e, 
of de oproeping niet of niet overeenkomstig 
eenig voorschrift der artt. 252c en 252e is uit
gereikt, aangeboden of toegezonden, is daarvan 
nietigheid der oproeping het gevolg. Het niet 
nakomen van het voorschrift der laatst e z;n. 
snede van het eerst e lid van art. 252c heeft 
geen niet igheid t en gevolge. 

Art. 252h. In zaken, welke door oproeping 
op den dag zelven ter teregtzitting aanhangig 
z1jn gemaakt, knnnen g«>tuigen door den amb
tenaa r, die het feit heeft opgespoord, worden 
uitgenoodigd om ter teregtzitting van het 
kanton-~eregt te verschijnen. De uitnoorliging 
wordt door een dienaar der openbare magt 
citgereikt aan den persoon van den getuige 
of t e zijner woon- of verblijfplaat s aan een 
zijner huisgenooten. 

Een dubbel der uitnoodiging wordt bij de 
proceRstukken gevoegd. 

Indien het openbas,r ministerie hij bet 
kan ton-geregt de oproeping van den bek!aagdo 
intrekt of oordeelt, dat de zaak op eene ]o.tere 
t eregtzitting moet worden aangebragt, geeft 
het onverwijld aan de ingevolge dit artikel 
uitgenoodigde getuigen kennis, dat hunne uit
n oodiging wordt ingetrokken. 

Indien de zaak aanhangig is gemaakt door 
oproeping en de beklaagde is een minder
jarige, die den leeftijd van achttien jaren nog 
niet heeft bt>reikt, worden zijne ouders of zijn 
voogd eveneens opgeroepen om ter teregtzitting 
te verschijnen. De voorafgaande leden zijn 
van overeenkomstige toepassing. 

Het formulier der uitnoodigingen en op
roepingen, in dit artikel bedoeld, wordt vast
gesteld door den !i'Iinister van Justitie. Deze 
is bevoegd nadere voorschriften te geven ter 
uitvoering van dit artikel. 

Art. 252i. Het openbaar ministerie bij het 
kanton -geregt is bevoegd getuigen, deskundigen 
en t olken mondeling op te roepen of door een 
dienaar der openbare magt mondeling te doen 
oproep en om ter teregtzitting van het kanton 
geregt te versch ijnen. 

A rt. 252j. Ind.ien de za.ak aanhangig is ge
maakt door oproeping, is art. 264 betreffende 
bet verstek van toepassing. 

Voor de toepassing van de artt. 265 en 266 
betreffende het verzet wordt eene oproepin~. 
welke aan den persoon van den beklaagde 1s 
aangeboden, gelijkgesteld met eene dagvaarding 
om ter teregtzitting te verschijnen , welke aan 
den persoon van den beklaagde is beteekend. 

Art. 2521c. Indien de zaak aanhangig is 
gemaakt door oproeping, doet bet openbaar 
minist erie t er t eregtzitting b ij de voordragt 
der zaak mondeling of, na voorlezing, schrifte
lijk nadere opgave van het feit, dat den be
klaagde wordt ten laste gelegd . De nadere 
opgave beantwoordt op straffe van nietigheid 
aan de korte aanduiding van het feit in de op
roeping, behoudens verbetering of aanvulling ; 

zij geldt, wat betreft den grondslag voor de 
verdere vervolging, als dagvaarding. 

Op verlangen van den kanton-regter of van 
den beklaagde wordt de nadere opgave hem 
op schrift gegeven. 

Art. 2521. Indien de beklaagde bij zijne 
eerste verschijning t er t eregtzit ting aanneme
lijk maakt, dat hij, t en gevolge van de wijze 
der aanduiding van het feit in de oproeping, 
in het belang zijner verdediging uitstel be
hoeft, schorst de kantonregter het onderzoek 
voor een bepaalden t ijd. 

Indien de beklaagde overeenkomstig artikel 
252d, t weede lid, ter teregtzitting is geleid en 
bij zijne eerst e versch ijning aldaar in het be
Jang zijner verdediging uitstel verzoekt, schorst 
de kantonregter het onderzoek voor een be
paalden t,ijd. 

Art. 252m. De kanton -regter geeft omnid
dellij k na de sluit ing van het onderzoek op de 
t eregtzitting mondeling vonnis. 

In geval van verstek kan de mondelinge 
uitspraak worden uitgesteld. 

Zoodra het proces-verbaal der t eregtzitting, 
waarin het vonnis is aangeteekend, is geteekend , 
kan de beklaagde daarvan kennis nemen. 

Art. 252n. De kanton-regter is bevoegd en , 
op de vordering van het openbaar ministerie 
of op het verzoek van den beklaagde, verpligt 
te bepalen, dat schriftelijk vonnis zal worden 
gewezen ; in dit geval kan de uitspraak worden 
uitgesteld . 

Art. 2520. In de gevallen , waarin de uit
spraak wordt uitgestel<l, wordt zij niet bepaald 
lat er dan op den zevenden dag na de sluiting 
van het onderzoek. Artikel 209, laatste lid, 
is dan van overeenkomstige toepassing. 

Indien echter de kanton-regter verklaar t 
wegens de ingewikkeldheid der zaak buit en 
machte te zijn om binnen zeven dagen na de 
sluiting van het onderzoek vonnis te wijzen, 
blijft het voor~aande lid buiten t oepassing. 
Van de verklarmg geschiedt aanteekening in 
het proces-verbaal der teregt zitting. 

5. De eerste zinsnede van artikel 253 van 
het Wetboek van Strafvordering wor dt ge
lezen als volgt : 

,,Op het regtsgeding b ij het kanton-geregt 
zijn overigens de eerste vier paragrafen van 
den Vierden Titel van toepassing ;". 

N°. 1 van voormeld artikel 253 wordt ge
lezen als volgt : 

,,1°. dat de termijn van dagvaarding is van 
vijf, en, voor zoover betreft kanton-geregten 
in gemeenten met 100,000 of meer inwoners, 
van drie vrije dagen ;" . 

De punt aan het slot van n°. 6 van voor
meld artikel 253 wordt eene kommapunt en 
aan clat artikel worden de volgende nummers 
toegevoegd : 

,,7°. dat ingeval van verstek zoomede voor 
zoover door den beklaagde en door zijn raads
man, zoo hij dien heeft, verklaard is, dat van 
bepaaldelijk aangeduide stukken noch de voor
lezing noch de mededeeling van den korten 
inhoud wordt gewenscht, in plaats der voor
lezing van stukken, vermeld in ar t . 177, mede 
kan t reden eene op last van den kantonregter 
gedan e aanteekening in het procesver baa I der 
t eregtzitting van de overlegging dier stukken ; 
daarop maa dan ook t en bezware van den be
klaagde worden acht geslagen ; 

8°. dat, indien mondeling vonnis wordt ge-
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wezen, het vonnis in het proces-verbaal der I ,,Wij behouden Ons voor bij de arrondiRse
teregtzitting wordt aangeteekend op de ments-regtbanken uit ecn lid bestaande (enkel
wijze, door den Minister van Justit ie te I voudige) kamers in te stellen. De vorming 
bepa len ; I en bezetting dier kamers gesc lueden overeen-

90. dat de kanton-regter, indien hij dit in komstig door Ons te stellen regcls. 
verband met de geringe beteekenis van het feit De regtsmagt der enkelvoudige kamers en 
en de omstandigheden, waaronder het is be- I het getaf harer gewone teregtzittingen worden 
-gaan, raadzaam acht, in het vonnis kan be- geregeld bij het Wetboek van Strafvordering". 
palen, dat geen stra.f zal worden toegepast; 10. Na artikel 150 van het Wetboek van 

100. dat zoowel het openbaar ministerie a!s Strafvordering wordt een nieuw artikel inge
de beklaagde na de mededeeling, bedoeld bij voegd, luidende als volgt : 
art. 225, hetreffende het regtsmiddel, dat I ,,Art. 150a. Indien de beklaagde niet op de 
tegen het vonnis openstaat, ter teregtzitting teregtzitting tegenwoordi~ is, ka n de regtbank 
van de bevoegdheid om dat regtsmiddel aan zoowel bjj den aanvang aJs gedurende den loop 
te wenden afstand kunnen doen. Op zijn regt van het onderzoek bevelen, dat hij op een daar
daartoe wordt de beklaagde opmerkzaam ge- bjj te bepalen tijdstip ter teregtzitting aanwezig 
maakt. Van den gedanen afstand geschledt zal zijn, en daartoe gelasten, dat hij door een 
aanteekening in het proces-verbaal der teregt - deurwaarder of di,maar der openbare magt voor 
-zitting." haar worde ge bragt. 

6. Ar>tikel 254 van het Wetbuek van Straf- Indien de beklaagde op het bepaalde tijdstip 
vordering wordt gelezen aL~ volgt : op de teregtzitting is verschenen , wordt het 

,,Indien iemand overeenkomstig de bepalingen verstek, dat tegen hem verleend mogt zijn, 
van art. 74 van het Wetboek van Strafrecht I vervallen verklaard en het onderzoek op de 
cle vervolging wenscht te voorkomen, zal hij, teregtzitting opnieuw aangevangen. 
voorzien van eene schriftelijke magtiging van Indien cle beklaagde op het bepaalde tijd
het openbaar ministerie bij het tot beregting stip niet op de teregtzitting is verschenen, 
der zaak bevoegde kanton-geregt, binnen den ' wordt, tenzij de regtbank de mcdebrenging 
termijn bij die magtiging daartoe bepaald en I tegen een later tijdstip gelast, het onderzoek 
op de plaats bij die magtiging daartoe aange- voortgezet." 
wezen, welke plaats kan zijn het kantoor van I 11. Aan den Vierden Titel van het Wetboek 
den met de invordering der boeten belasten van Strafvordering wordt na § 4 eene nieuwe 
ambtenaar of de griffie van dat kanton-geregt I paragraaf toegevoegd, luidende: 
of van het kantou-geregt, binnen welks regts
gebied zijne woonplaats gelegen is, aan de hem 
gestelde voorwaarde moeten voldoen. I 

In het exploit van dagvaarding en in de op
roeping, bedoeld bij art. 252a, wordt de be
klaagde, op de wijze, door den Minister van I 
Justitie te bepalen, opmerkzaam gemaakt op 
de bevoegdheid, hem bij art. 74 van het Wet
boek van Strafrecht verleend." 

7. Aan artikel 344 van het Wetboek van 
Strafvordering wordt een nieuwe tweede zin 
toegevoegd, luidende als volgt : 

,, Indien door het openbaar ministerie en I 
den veroordeelde afstand is gedaan van de I 
bevoegdheid om regtsmiddelen aan te wenden, 
kunnen betaling en uitlevering binnen vier en 
twintig uren daama ter griffie geschieden." I 

8. Aan artikel 344ter van het Wetboek van 
Strafvordering wordt een nieuw vijfde lid toe- I 
gevoegd, luidende als volgt : , 

,,Indien de beklaagde bij de uitspraak van 
-de veroordeeling aanwezig is, kan de tenuit
voerlegging van de straf van berisping bij 
voorraad plaats vinden. In dit geval geschiedt 
daarvan aanteekening in het proces-verbaal 
der teregtzitting en blijft het voorgaande lid 
buiten toepassing." 

§ 2. 

V ereenvoud,igi:ng van de rechtspleging in lichte 1 

strafzaken, waarvan de rechtbank kennis neemt. 

9. In de wet op de rechterlijke organisatie 
en het belcid der justitie worden de navolgende 
wijzigingen aangebracht: · 

In artikel 57 wordt onmiddellijk na het woord 
,,strafzaken" ingelascht : I 

,, , behoudens uitzonderingen,". 
Aan artikel 57 worden twee nieuwe leden 

toegevoegd, luidende als volgt: · I 

H1:ll. 

,,§ 5. 

Bijzondere bepalingen betre'(jende het regtsgeding 
voor eene enkelmud,ige kamer bij de arrondisse
ments-regtbank, ingesteld voor de vereen•;oud,igde 

behandeling van strafzaken. 

Art. 227a. lndien de Koning bij eene arron
dissements-regtbank eene uit een lid bestaande 
(enkelvoudige) kamer heeft ingesteld voor de 
vereenvoudigcle behandeling van strafzaken, 
draagt het lid dier kamer den titel van politie
regter. 

Op het regtsgeding voor den politieregter 
vinden de voorafgaande bepalingen van dezen 
Titel overeenkomstige toepassing, voor _zoover 
in deze paragraaf niet anders wordt bepaald, 
en met <lien verstande, dat de politieregter 
tevens de bevoegdheden bezit, die aan den 
president eener meervoudige kamer toekomen. 

Art. 227b. De gewone teregtzittingen van 
den politieregter vinden plaats : 

bij arrondissements-regtbanken in gemeenten 
met 100,000 of meer inwoners zoovele malen, 
als de Minister van Justitie bepaalt, doch ten 
minste driemaal in de week ; 

bij de overige arrondissements-regtbanken 
zoovele malen, als de Minister van J ustitie 
bepaalt, doch ten rrunste eenmaal in de week. 

Art. 227c. Het regtsgeding wordt voor den 
politieregter vervolgd, indien, naar het aan
vankel ijk oordeel van den vervolgenden amb
tenaar, de zaak van eenvoudigen aard is, 
bepaaldelijk ook ten aanzien van het bewijs en 
de toepassing der wet, en daarin geen zwaardere 
hoofdstraf dan gevangenisstraf van een door 
den Koning te bepalen aantal maanden, t en 
hoogste zes, client te worden opgelegd. 

Art. 227d. De termijn van dagvaarding is 
van vijf, en, voor zoover betreft- arrondisse-

39 
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men ts-regtbanken in gemeent~_n met 100,000 I n:idien deze v~or den aanvan~ der nadere t eregt_: 
of meer inwoners, van dne vr1Je dagen . z1ttmg ter griffie de verklarrng aflegt, dat h1J 

Indien de verdachte overeenkomstig art. 41 I bereid is de verdediging van den beltlaagde op 
voor den officier van justi t ie is geleid, kan hij zich te nemen. De griflier geeft hiervan on
worden gedagvaard om nog op den dag zelven \ verwijld kennis aan den toegevoegden raadsman. 
of ter eerstkomende t eregtzitting voor den De toegevoegde heeft de bevoegdheid een 
politieregt er te versch ijnen. Hij kan dao, anderen raadsman in zij e plaats t e doen op
rndien hij is gedagvaard om nog op den dag treden, mits hij daarvan vooraf aan den poli
zelven t e verschijnen, ter t eregtzitting worden tie-regter kennis geve. 
geleid. Art. 150, eerste lid, blijft in dit geval A rt. 227k. De politieregter is niet bevoegd 
buitcn toepassinir. . tot oplegging van gev1mgenisst raf van meer 

A rt. 227e. Indien de beklaagde 1s gedag- dan een door den Konmg te bepalen aantal 
vaard om te versch ijnen op eene teregtzitting maanden, ten hoogste zf's. 
van d en politieregter en h ij zich in verzekerde lnrlien de politiere~ter oorneelt, dat de zaak 
bewaring bevindt, heeft de raadsman t oegang door eene meervonctige kamer der regtbank 
tot hem en kan hij hem, behondens het ver- moet worden behandelc!, verwijst h ij de zaak 
eischte toezigt, zoo dikwijls hij dit verlangt, daarheen . 
alleen spreken . De zan,k wordt alsdan op de besta,ande t e-

A rt. 227/. Tegen eene dagvaarding om te lastelegging voor de meervoud.;.ge kamer aan
verschijnen op eene teregtzitting van den poli- hangig gemaakt bij exploit, vanwege den 
tieregter staat het verzet enkel open v66r officier van justitie aan den beklaagde be- . 
den aanvang der teregtzitting. teekenrl, waarbij de artikelen 142, 146, 147 

A rt. 227g. Indien de beklaagde overeen- en 148 van tuepassing zijn , en op de gewone 
komst ig het tweede lid van art. 227d is gedag- wijze vervolgd, met dien verstande, dat de be
vaard, behoeft de dagvaarding, met afwijking raadslagin~, bedoeld bij art. 211, mede geschiedt 
in zoover van art. 143, eerste lid, in p laats naar aanle1ding van het onderzoek op de teregt
van eene opgave .van het feit, dat t en laste zitting van den politieregter, zooals <lit volgens 
wordt gelegd, enkel in te houden eene korte het proces-verbaal dier teregtzitting heeft 
aanduiding van dat feit. plaats gehad, behalve voor zoover betreft aldaar 

A rt. 227h. Indien de verdachte overeen- afgelegde verklaringen van getuigen en des
komstig a rt. 41 door een dienaar der open bare k undigen. 
m agt is aangehouden , kuunen getuigen door Echter mag voor het bewijs -van hetgeen 
dien ambtenaar mondeling worden uitgenoodigd uit den inhoud van het proces-verbaal der 
om t e versch ijnen voor den officier van justitie teregtzitting van den politieregter blijkt a ldaar 
of een zijner hulpoflicieren, voor wien de ver- niet te zijn betwist, gebruik worden gemaakt 
dachte wordt geleid. [ van de verklaringen van getuigen en des-

De officier van 1·ustitie is bevoegd getuigen, kundigen, zooals zij volgens dat proces-verbaal 
deskundigen en to ken mondeling op te roepen zijn afgelegd. 
of door een dienaar der openbare magt monde- j Geschiedt de behandeling voor de meer
ling t e doen oproepen om te verschijnen voor vouclige kamer bij verstek, dan mag van die 
den poli t ieregter. I verk.laringen ondanks zoodanige betwist ing 

A rt. 227i. lndien de dagvaarding enkel gebruik worden gemaakt. 
inhoud t eene korte aanduiding van het feit, I lndien de politieregter de zaak verwijst naa1· 
dat ten laste wordt gelegd, doet de officier van eene meervoudige kamer der regtbank , wordt 
justitie ter tercgtzitting bij de voordragt der als de dag van de eerste teregtzittin~ aange
zaa k mondeling of, na voorlezing, schriftelijk merkt de dag van de eerste teregtzittmg voor 
nadere opgave van dat feit. De nadere op- 1 den politieregter. . 
gave beant woordt , behoudens verbetering of Art. 2271. I ndien tegen den beklaagde ver

. aanvulling, op straffe van nietigheid aan de stek is verleend, kan, in plaat s dcr voorlezing 
korte aanduiding van het feit indedagvaarding; 1 van de processen-verbaal, verslagen van des
zij wordt, wat betreft den grondslag voor verdere I kundigen of andere stukkeu, vermeld in art. 
vervolging, geacht in de dagvaarding te zijn 177, treden eene op last van den politieregter 
ingelascht. gedane aanteekening in het p roces-veroaal 

Op verlangen van den politieregter of van der teregtzitting van de over legging dier stukken. 
den bek!aagde wordt de nadere opgave hem op Art. 227m. De politieregter geeft onmiddel-
schrift gegeven . lijk na de sluiting van het onderzoek op de 

Art. 227j. Indien de beklaagde bij zijne teregtzitting mondeling vonnis. Dit vonnis 
eerste versch ijning op de dagvaarding in het wordt in bet proces-verbaal der t eregtzit ting 
belang zijner verdediging uitst el verzoekt, aangeteekcnd op de wijze, door den Minist er 
schorst de politieregter het onderzoek voor een van Justitie te bepalen. 
bepaalden tijd. In geval van verstek kan de mondelinge 

Hij voegt alsdan , indien de van misdrijf be- uitspraak worden uitgesteld. 
klaagde zich ter zake van het hem t en laste Zoodra het proces-ver baal der teregtzitt ing, 
gelegde feit in verzekerde bewaring bevindt, waarin het vonnis is aanget eekend, is get ee
dezen op zijn verzoek een raadsman t oe uit de kend, kunnen de beklaagde en zijn raadsman 
advocat en en procureurs, in het arrondissement daarvan kennis nemcn. 
gevestigd. De t oevoeging alsmede het tijd- Art. 227n. De polit ieregter is bevoegd eu, 
stip van de nadere t eregtzitting worden den op de vordering van den officier van justitie 
benoemde door of namens den polit ieregter I of op het verzoek van den beklaagde of zijn 
dadelijk kenbaar gemaakt . 

1 

raadsman, verpligt te bepalen, dat schriftelijk 
De toegevoegde raadsman kan daarna alsnog vonnis zal ·worden gewezen ; in dit geval kan. 

door een gekozen raadsman worden vervangen , de uitspraak worden uitgesteld. 
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Art. 2270. In de gevallen, waarin de uit- ' 2. Aan artikel 3 der wet van 5 Juli 1910 
spraak wordt uitgesteld, wordt zij in geen geval (Staatsblad n°. 181), t ot recreling van de samen
bepaald later dan op den zevenden dag na I stelling van den boogen ra~d, de gerecbtsboven, 
de slmting van bet onderzoek. 1 de arrondissements-rechtbanken en de kanton-

Art. 227p. Zoowel de officier van justitie ' gerecbten en van de jaarwedden der rechter
als de beklaagde kunncn na de mf dedeeling, lijke ambtenaren, alsmede van de klassen der 
bedodd bjj art. 225, betreffende het regtsmiddel, I rechtbanken en kantongerecbten, gelijk die 
dat tegen het vonnis openstaat, ter teregtzitting laatstelijk ;s gewijzigd bij de wet van 15 Maart 
van de bevoegdheid om dat regtsmiddel aan 1 1919 (Staatsblod n°. 116), worden drie nieuwe 
t e wendcn, afstand doen. Op zijn regt daartoe i leden toegevoegd, luidend.e a ls volgt : 
wordt de beklaagde opmerkzaam gemaakt. ' ,.Het maximum-arintal rerhters en renhters
Van den gedanen afstand geschiedt aanteeke- I plaatsvervangers, bij dit a.rtikel voor elke arron
ning in het proces-verbaal der teregtzitting." I diFsements-rechtbank bepaald, mag worden 

12. Aan art. 343, tweede lid, van het Wet- overschreden, inclien Wij dit voor de goede be
boek van Strafvordering wordt een nieuwe zetting eener enkelvoudige kamer v0or de 
tweede zin toegevoegd, luidende als volgt : bebandeling van kinderzaken wensrhelijk oor-

,,Inclien door bet openbaar ministerie en deelen, alsmede zo,,lang een rechter-plaats
den veroordeelde afstand is gedaan van de , vervanger, clie kinderrecbter is geweest, recbter
bevoegdbeid om regtsmiddelen aan te wenden, plaatsvervanger blijft. 
kunnen betaling en uitlevcring binnen vier en i H et lid eener arrondissements-recbtbank, dat 
t wintig uren daarna ter griffie geschieden." ' bij meer dan een rechtbank als kinderrechter 

Aan art. 343, derde lid, van het Wetboek werkzaam is, geniet. boven zijne jaarwedde 
van Strafvordering wordt een nieuwe tweede I als lid eener arrondissements-rerbtbank, eene 
zin toegevoegd, luid.ende als volgt : 1 enkele vergoeding van 50\J gulden 's jaarF. 

,,De tweede zin van het voorgaande lid is Het plaatsven-angend lid eener arrondisse-
van overeenkomstige toepassing." f ments-rechtbank, dat, zonder lid eener andere 

13. Deze wet treedt in werking op een door arrondissements-rechtbank te zijn, bij zijn 
Ons te bepalen tijdstip. 1 college als kinderrecbter werkzaam iF, geniet 

Lasten en bevelen, enz. I daarvoor eene bezoldiging, waarvan het bedrag 
Ge,qeven ten Paleize het Loo, den :jden I door Ons wordt bepaald, <loch ten hoogste 

Juli 1921. t en bedrage van de helft van de jaarwedde 
WILHELMINA. 

1 
van een rechter in zjjn college." 

De Minister van Justitie, HEEMSKERK. : 3. In het Burgerlijk Wetboek worden de 
(Uitgeg. 18 Juli 1921.) navolgende wijzigingen aangehracbt. 

I 
I. Na artikel 355 wordt een nieuw artikel 

ingelascht, luidende als volgt : 
5 Juli 1921. WET, boudende invoering van I ,,Art. 356. Indien een kind onder t oezlgt 

den kinderrechter en van de ondertoe- I is gesteld, is hij die de ouderlijke magt uitoefent, 
zicbtstelling van minderjarigen. S. 834. behoudens beroep op den kinderregtcr, ver

Bijl. Hand. 2e Kamer 1919/20, n°. 409, 1-3; pli~t zich bij de opvoeding van dat kind t,e 
1920/21, no. 75, 1-14. I gectragen naar de aanwijzingen van den gezins-

Hand. id. 1920/21, bladz. 2511-2515, 2518- vongd." 
2536. : II. De artikelen 357, 358 en 359 vervallen. 

Hand. 1e Kamer 1920/21, bladz. 921-926, III. De artikelen 373 en 374 warden genum-
971, 982, 1059-1064. merd 371 en 372. 

WIJ WILHELMINA, ENZ ... doen te weten : IV. De Tweede Afdeeling A van den Vijf-
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, tienden Titel van het Eerste Baek wordt 

dat invoering van den kinderrechter en van Tweede Afdeeling B, terwijl tusschen de 
de ondertoezichtstelling van minderjarigen Tweede Afdeeling en clie Tweede Afdeeling B 
wenschelijk is; eene nieuwe afdeeling wordt ingelascht, Jui-

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. dende als volgt: 
Art. 1. Aan artikel 50 der wet op de rech

terlijke organisatie en bet bcleid der justitie 
worden drie nieuwe leden toegevoegd, luidende 
als volgt: · 

,,Uit een lid bestaande (enkelvouclige) ka
mers voor de bebandeling van burgerlijke kin
derzaken wordcn door Ons gevormd en bezet 
overeenkomstig door Ons te stellen regels. 
Tot de aanwijzi.ng van de leden en de plaats
vervangende leden dier kamers wordt niet 
overgt>gaan dan na ingewonnen aanbeveling 
van de regtbank. Artikel 52 is van overeen
komstige toepassing. 

De regtsmacht der enkelvouclige kamers, 
in het voorgaande lid bedoeld, wordt geregeld 
bij het Burgerlijk Wetboek. Het lid eener 
zoodanige kamer draagt den titel van kinder
regter. 

Eenzelfde persoon kan bij meer dan een 
arrondissements-regtbank als kinderregter werk
zaam zijn." 

,,TWEEDE AFDEELING A. 

Van de ondertoezigt.stelling van kind-,ren, die 
staan onder de ouderlijke magt. 

Art. 373. Indien een kind, uit welke oorzaak 
ook, zoodanig opgroeit, dat bet met zedelijken 
of Jigchamelijken ondergang bedreigd wordt, 
kan dat kind hetzij op verzoek van hem die 
de oud~rlijke magt uitoefent, van een zijner 
bloedverwanten of aangehuwden tot den vierden 
graad ingt>sloten of van den voogdijraad, hetzij 
op vordering van het openbaar ministerie, door 
den kinderregter voor een bepaalden t ijd onder 
t oezigt warden gesteld. 

Art. 373a. De verzoeken of vorderingen in 
het vorige artikel bedoeld bevatten de feiten 
en omstandigheden waarop zij zij n gegrond 
en worden met de tot staving daarvan d ienende 
bescbeiden ingediend bij den kinderregter der 
woonplaats of, bij gebreke van woonplaat9 

39*" 
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hier te lande, der verblijfplaats vau h'lt kind. schiedt ter teregtzitting met gesloten deuren. 
Op het verzoek of de vordning wonlt door den De kinderregt.er is echter hevocgd tot deze 
griffier de dag van indiening aangP,tr.ekend. niet openbare teregtzitting bijzonderen toegang 
Tenzij het v,,rzoek tot ondertoezigt,s telling van te verleenen. 
den voogdijraad is uitgegaan, worden de ver- De met redenen omkleede beschikking wordt 
zoeken of vorderingen met de bovenbedoelde be- binnen veertien dagen na het laatste verhoor 
scheiden door den griffior t en spoedigste in in het openbaar uitgesproken : z\j kan 11itvoer
afsr,hrift medegedeeld aan dien raad. baar verklaard worden bij voorraad niettegen-

Bij de verzoeken of vorderingen geschiedt staande verzet of beroep en zelfs op de minuut, 
tevene opgave van de ne rn en dPr ouder, en ook v66r d,mie!ver registratie. 
van hunne woonpla•ts en hunne verhlijfpfaa.t,•, , Art. 373e. Bij 1.ijne be,c>hikking tot onder 
voor zoover die bekend zijn, van de narnen toezigtstelling wijst de kindert'egter, daa.rbij 
en woonplaatsen der bloedverw,i,nten of dr.r ' mode lettende op de god3dirmtige gezindheid 
aa11gehuwden, die overeenkomstig a r tikel 388 van het gezin waartoe het kind behoort, een 
moeten worden opgeroepen, zoomede van de persoon aan van bet mannelijk of vrouwelijk 
getnigen, i!ie de feiten in het verzc,ek of de ges1acht die, onder den uaam van gezins
rnrd.,,ring g0steld zouden kunncn staven. I voogd, met het toezigt op bet kind wordt belast 

Art. 3736. De kinderregter doet uitspraak en gehouden is 7.ich daarbij naarde aanwijzingen 
na verhoor .,f behoorlijke oproeping van het van den kinderregter te gedragen. 
kind, de ouders, de bloedverwanten of aange- Indien hij die de ouderl ijke magt over het 
huwden van het kind en den voogdjjr:ta.d. De kind uitoefent niet bij de uitspraak t.egenwoor
voor het verhoor bestemde dag wordt niet dig is, wordt hij bij aangeteekenden brief van 
later gesteld dan veertien dagen, nadat he~ den griffier op~eroepen om voor den kinclerreg
verzoek of de vordering is ingediend, wanneer ter te verschiJnen. H em wordt hetzij b ii de 
de beirlc ouders zich binnPn het Koningrijk, uitspraak, hetzij bij z\jne latere verschijning 
niet later dan eene maanrl, indien een hunner medegedeeld. wie met het toezigt op het kind 
of beiden zich elders in Europa, niet later dan is belast en dat hij zich bij de opvoedin; van 
drie maanden, indien een bunner of bc>iden het kind naar de aanwijzingen van dezen heeft 
zich buiten Europa 1-evinden, en niet later clan te gedragen, behoudens beroep op den kinder
twee maanden, indien de verblijfplaats van regter. 
een hunner of van bciden niet bekend is. De Verschijnt de ouder niet voor den regter op 
kinderregter kan tevens b<Jvelen, dat tegen de oproeping bedoeld bij het vorige lid, dan 
denzelfden daf" de door hem aan te wijzen wordt een en antler hem bjj exploit heteekend. 
getuigen. al o niet uit de bloedverwanten of Art. 373/. Wanneer hij die de ouderlijke 
aangrhuwden gekoz<'n, zullen wnrden opge- I magt uitoefent op de oproeping bedoeld bij 
roepen, ten einde onder eede te warden gehoord. , artikel 373b niet is verschenen, kan hij tegen 

Art. 37:lc. De oproepingen geschieden door I de beschikking van den kinderregter in verzet 
den griflier bjj aangeteekenden brief, uitedijk , komen binnen acht dagen. nadat hem overeen 
op den tweeden dag, nadat het verhoor is komstig artikel 373e, tweede lid, is medege
bepaald, te verzPnden ; indien echter oproeping deeld, wie met het toezigt is belast, of nadat 
moet plaats hebben van een persoon, wiens de beschikking of eenige uit kracht daarvan 
verblijfplaats niet bekend is, dan wordt zij opgemaakte of ter u itvoering daarvan strek
onverwijlrl door den griffier geplaatst in een kende akte aan hem in persoon is beteekend 
of meer door den kinderregter aan te wijzen of na het pl,.gen door hem van eenige daad, 
nieuwsbladen. De oproeping van hem die de waaruit noodzakelijk voortvloeit, dat de be
ouderlijke magt uitoefent gaat, tenzij het schikking of de aangevangen tennitvoerle<>
verzoek tot ondertoezigtstelling van hem zelf gino- hem bekend i~. 

0 

is uitgegaan of zijne verblijfplaats niet bekend Hij wiens verzoek, of het openbaar ministerie 
is, verg.,zeld van eene beknopte opgave van welks vordering is afgewezen, kan binnen 
den inhond van het verzoek of de vordering. veert.ien dagen na de uitspraak van de bescbik-

Bij nict verRchijning van bet kind op den king van den kinderregter in hooger beroep 
dag voor het verhoor bepaald kan de kinder- komen. . 
regter het onderzoek tot een alsdan te bepalen Gelijk regt van beroep tegen eene beschikking, 
dag schorsen en bevelen dat het kind tegen waarbij het verzoek of de vordering is t.oege
dien dA.g door een deurwaarder of dienaar wezen, koint t oe aan hem die de ouderlijke 
der open bare magt voor hem word" gebragt; 1 ma,,zt nitoefent, indien hij op de oproeping be
het opPn_baar ministerie vecleent daarbij zoo doeld bij artikol 3736 is vnschenen of, bij niet 
noodig z1.1ne medewerking. Verschijnt het kind verschijning, zijn verzet is afgewezen. 
ook op dien naderen dag niet, dan gaat de I Art. 373g. De kinderregter kan, hangende 
behandeling der zaak niettemin door. I het onderzoek over een verzoek of eene vorde-

Indien de kinderregter het noodig oordeelt, ring t ot ondertoezigtstelling het kind voorloo
kan hij buiten de reeds aangewezenen ook pig onder toeziC'hL Rtellen, totdat de uitspraak 
andere personen. welke op den bepaalden da~ omtrent de ondertoezigtstelling kracht van 
mogten z11n verschenen, als getuigen onder iew(isde heeft verkregen. Tegen deze be~chik
ee1e hooren , zoomede nader verh_oor van ge- king is geenerlei voorziening t oegelaten. 
tmgen hevelen ; deze laatste getmgen worden Art. 373h. Indien een verzoek of eene vor
in _<le na<tere beschikking aangewe·~en en op dering tot ondertoezigtst-elling aanhangig is 
gehJke wuz~ op/!erot:pe~ t e&en ,een . <la~,. niet tegelij k met een verzoek of eene vordering tot 
later dan drre weken, rndien ZJJ al en z1ch bmnen ontheffing of ontzettinu van de ouderlijke 
het K~ningrijk bevinden, of anders niet !1tter magt bij de arrondiss;;'ments-regtbank, kan 
dan dne maanden na bet eerste verhoor. de regtbank hare beslissing bierover aanhourlen 

Art. 373d. De bebandeling der zaak ge- totdat het verzoek of de vordering tot ondertoe~ 
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zigtstelling bij gewijsrle is afgewezen of, in toezigt gestelde kind voor een t ijd van ten hoog
geval van toewij zing, totdat de ondertoezigt- ste drie maanden op kosten van den Staat in 
stel'ing geeindigd is. een bij algemeenen maatregel van bestuur aan 

Art. 373i. De ondertoezigtstelling zal voor ' te wijzen obscrvatiehuis doen opnemen, ten 
niet !anger mogen worden bepaald dan geduren- einde zijne geestelijke en ligchamelijke gesteld
de ten hoogste een jaar. heid te doen onderzoeken. Het openbaar mi

De ondertoezigtstelling eindigt in ie cler geval nisterie verleent daarbij zoo noodig zijne mede-
met de meerderjarigheid van het kinrL ·1 werking. 

De duur der ondertoezichtstellina zal door Art. 373n. De kinderregter kan, na verhoor 
den kinderregter, na verhoor of Yiehoorlijke I of behoorlijke oproeping van hem die de ouder
·oproeping van hem die de ouderlijke magt liike magt uitoefent en van den gezinsvoogd, 
mtoefent en van den gezinsvoogd, telkens bevelen, <lat het onder toezigt gesteI<le kind voor 
kunnen worden verlengd met een termijn een hepaalden tjjd wordt op.~enomAn in een r•ii 
van ten hoogste een jaar. Van elke verlenging al;t:emecnen maatregel van bestuur aan tewijzen 
wordt mAt opgave van redenen onverwijld gesticht of inrigting, bestern<l of geqchikt voor 
bij exploit kennis gegeven aan hem die de ouder- kinderen, die bijzonclere tucht behneven. De 
ljjke magt uitoefent. Doze kan gedurende opneming zal voor niet lani1:er mogen worden 
eene week na de dagteekening van het exploit gelast clan gedurende ten hoog~te zes achtEor
in hooger beroep komen. Het geregtshof eenvolgende maanden, wann~er het kind tij<lens 
beslist b\j met redenen omkleede heschikking. het bevPI df'n leeft\jd ,-an veertien jaren nog 

De duur der ondertoezigtstelling kan te niet hPeft bereikt,, of wanneer bet kind op 
allen tijde door den kinderregter worden ver- , tlat t,iidstip ilien leeft.ijd heeft bereikt, geclur!'nde 
kort. ten hoogste een jaa.r. Van het bevel wordt 

I ndien overeenkomstig artikel 373h die regt-
1 

bij expl0it onverwijld kenniq gegeven aan hem 
bank hare beslissing op een Vl"rzoek of eene die ouderlijke magt nitnefent. Dern kan ge
vorclering tot ontheffing of ontzetting van de durende eene week na cle dagteekening van bet 
ouderlijke ma.gt heeft aangehouclen, doet de exploit in hooger heroep komen. Het geregts 
kinderregter, wanneer de ondertoezigt~telling h0f h?slist met drn mce~ten sp0t><l b~j m o1 redP 
eindigt, daarvan onverwijld kennis geven aan I nen omkleede beschikking. 
de regtbank, welke vervolgens alsnog op het Het bevel kan slerhts worden ten uitvoer 
verzoek of de vordering zal heschikken. gelegd. nadat bet kracht v2n gewusrle heeft 

Art. 373~·. De gezinsvoogd is verplicht. ' verkregen. Het open baa!' n, iniscerie verleent 
zooveel mogelijk pcrsoonlijk aanraking tezoeken daarbij z:w nuurlig zijne medewerking. 
met bet kind en het gezin waa,rtoe het behoort. I De opneming geschiedt op kosten vi,n hem 
Hij bev0rdert alles wat tot het geesttlijk, die de ouderliike magt uitoefent ,f bij <liens 
ligchamelijk en toekomstig stoffelijk welzijn ' onvermogen op kosten van bet kinn, tenzij de 
van hPt kind kan strekken. Hij geeft aan regter hij zijn bevel beolist, dat beidPn huiten 
hem die de ouderlijke magt uitoefent de noodige staat zijn de kosten aan de opneming verhon
aanwijzingen om de opvoeding in de goede den te hetalen, in welk geval de kosten komen 
rigting te leiden en tracht dezen te overreden ten laste van den Rtaat. 
vrijwillig te doen wat daartoe noodig is. Art. 31:lo. De in het hevt>l t ot opneming 

Art. 3731. De gezinsvoogd deelt ~ijne bevin- bepaalde tijd zal door den kinderregter t elkens 
dingen ten aanzien van alles wat het kind en kunnen worden verlengd met een termijn van 
zijne omgeving betreft minstens eenmaal in ten hoogste zes maanden. Het derde lid van 
de maand, en overigens zoo va.ak hem dit wordt artikel 373i is overigens daarbjj van overeen
gevraagd of hij <lit nuttig oordeelt, aan den komsti<:re toepassing. 
kinderregter mede. Bij fiesluit van den Minister van J ustitie, 

De kinderregter kan te allen tijde hevelen, den kinderregter gehoord, alsmede op bevel 
dat het kind door den gezinsvoogd voor hem van den kinderregter zelf kan het kind te alien 
worde gebra~t; bet openbaar ministerie ver- tijde uit het gesticht of de inrigting worden 
l eent daarhiJ zoo noonig z~jne medewerking. ontslagen. 

In geval van verschil tusschen den gezins- Met de meerderjarigheid van het kind volgt 
voogd en hem d.ie <le ouderlijke magt uitoefent I van regtswege ontslag uit het gesticht of de 
over de opvoeding en de te <lien aanzien te inrigting. 
nemen maatregelen beslist de kinderregter. Art. 373p. De kinderregter is steeds hevoegd 
Zoodanige beslissing wordt op mondeling of een antler als gezinsvoogd aan te wijzen bij 
schriftelijk verzoek van een der partijf'n, nadat ont,stentenis of in de plaats van den eerder 
ook de andere partij in de gelegenheid is gesteld aangewezene. Van elke aanwijzing wordt on 
haar gevoelen voor den kinderregter toe te verwijld bij exploit kennis gegeven aan hem 
lichten, met den meeAten spoed genomen. Zij die de ouclerlijke magt uitoefent. Deze kan 
is bij voorraad uitvoerbaar. gedurende eene week na de dagteekening van 

De voogdijraad kan, mits daartoe aangezocht het exploit in hooger beroep komen. Het 
door hem <lie de ouderlijke macht uitoefent, geregtshof heslist met den meesten spoed bij met 
van de beslissing in hooger heroep komen. redenen omkleede beschikking. Hangende 
Bij het verzoekschrift wordt evergelegd eene, heroep blijft de aanwijzing door den kinder
te dien einde aan den voogdijraad op zijn ver- regter van kracht. 
langen door den kinderregter te verstrekken, Art. 373q. Wanneer de kinderregter in het 
schriftelijke mededeeling van diens met redenen belang van een onder toezigt gesteld kind, 
omkleede beslissing. Het geregtshof beslist hetwelk binnen zijn gebied geene verbliifplaats 
met den meesten spoed hij met redenen om- heeft, noodig oordee[t., dat ten aanzien van 
kleede beschikking. ' dat kind de nit de bepalingen van deze afdeeling 

Art. 373m. De kinderregter kan het onder voortvloeiende taak in plaate van door hem zelf 
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wordt vervuld door den kinderregter der ver
bljjfplaats van het kind, doet J,ij daarvan aan 
dien kinderregte r medr.rleeling. D•~ze laatste 
kinderregter t,reedt alsda n van den vierden 
d ag volgende op dien der dagteekening dier 
mededeeling af ten aanzien van bet ki nd van 
regtswege als zoodanig op, bebalve voor wat 
betreft de beschikking op bet verzoek of de 
vordering tot ont beffina of ontzetting van de 
ouderl1ike ma,f:(t, bedoeld in art,ikel 373i, laatstc 
lid. Van dit optreden worrlt onverwij ld bij 
exploit kennis gegeven aan hem die de ouder
lijke magt uitoefent. 

Art. 373r. Alie verzoekschriften, vorderin
gen, beschikkingrn, exploiten en alle andere 
st ukken, opgemaakt ter voldoening aan de 
Lepalingen van deze afdeeling, zijn vrij van 
zegel en worden, voor zooveel de ·egistratie 
word t vercisob t, gratis geregistreerd. 

Alie verzoeken, in deze afrleeling bedoeld, 
welke uitgaan van de vooedijraden, worden 
kosteluos bebandeld en de door die raden, in 
bet belang van de bun bij deze afdeeling opge
dragen taak, gevraagrle stukken worden bun door 
de gri ffie'rs vr\j van a lle kosten uitgereikt. 

Art. 374. Bij a!gemeenen mnatregel van 
bestuur worden nadere voorecbriften gegeven 
ten aanzien van alles wat in verbanrl met de 
bepalin11:en dezer afdeeling nog verdere voor
ziening beboeft als : de personen van bet man
nelijk en vrouwelijk geslaoht, die als gezins
voogd kunnen worden aangPwezen ; de ver
bourling van den gezinsvoogd tot den kinder
regter ; de onderlinge verbouding der gezins
VOO"den en, zoo noodig, bunne hezoldiging ; 
de kosten, welke uit de ondertoezigtstelling 
voortepruiten." 

V. Aan artikPl 374a, lid 2, wordt t0Pgev0egd : 
,,6°. het opzet.telijk niet medewerken ·met den 
gezinsvoogd, belast met het toezigt op een of 
meer kinrleren, of bet, bij de npvoeding in 
ermtige mnte veronachtzamen van tleaanwi1zin
gen van den gezinsvoo!!d". Aan bet einde van 
5°. wordt de punt(.) vervangen door een p unt 
komma (;). 

VI. In artikel 374b, lid l, vervallen de woor
den : ,. , of, indien bet bPtnift ontbeffin g of 
ontzetting van een der oude1-s, die na sohciding 
van tafel en b<>d met de nitoefening der ouder
lijke magt is belast, bij de arrondissements
regtbank, die van hct vPrzoek of van den eiscb 
tot. ~cheiding van tafel en bPd hllcft kennis 
genomen", en tweemaal de woorden: ,,der 
arrondisscmf'nts-regtbank''. 

VII. Artikel 374d, lid 1, wordt !(elezen: 
Aan de behandeling der zaak neemt <le kinder
regt,cr dee!. Zij gcschiedt ter t eregtzitting 
met gesloten deuren; de president is echter 
bevoegd tot deze niet open bare t f'regtzitting 
bijzonderen toegang te verle•men. 

VIII. In artikel 374e, lid 1, wordt de laatste 
zin gelezen : ,,Ilet verzoek of de vordering wordt 
ingediond bij rlen regter, die van bet verzoek 
of de vordering t ot ontheffing of ontzetting 
hePft kennis genomen. ". ' 

IX. In artikel 374e, lid 2, wordt het woord: 
,,regtbank" tweemaal vervangen door het 
woord : ,,re~~r'' en bet woord : ,,zij" door bet 
woorrl : ,,h\] . 

X . Artikel 374e, lid 3, wordt gelezen : Aan I 
de behandeling der zaak neemt do kinderregter 
deel. Zij geschiedt ter teregtzitting met ge- I 

sioten deuren ; de presidPnt is eohter bevoegd 
tot deze. niet open bare teregtzitting bijzonderen 
toegnng te verleenen. 

XI. In artikel 374g, lid l, wordt bet woord 
,,kantonregter" vervangen door het woord 
,,kinderregter". 

X I I. In artikel 374g, lid 2, wordt het woord 
,,kantonregter" vervangen door bet woord 
,,kinderregter''. 

XIII. In artikel 374g, laatste lid , wordt de 
aanhef gelezen : ,,De in den eerst en zin van 
bet eerste lid bedoelde be~chikking, zoomede 
de beschikkingen in det derde lid bedoeld," 
enz. 

XIV. In artikel 374h, lirl 1, vervallen de 
woorden : ,,der rcgtbank". 

XV. In artikel 374h, lid 2, vervallen de 
woorden : ,, van bet kantongeregt of der regt
bank". 

XVI. In artikel 385c, lid 1, wordt na de 
zinsnede : ,, benoeming tot voogd of tot toe
zienden voogd ;" ingclasoht de zinsnede: 
,.benoeming tot gezinsvoogd ;", na de zinsnede : 
,, bepalingen ten aanzien van bet ~ezag over 
de kinderen als bedoeld in de artikelen 261, 
269, 284, 285, 301 en 301a ;" de zin~nede : 
,,uitspraak omtrent ondertoezigt stelling van 
minderjarigen ; ", na de zinsnede : ,,ontslag als 
voogd of als toeziende voogd ;" de zinsneden : 
,,ontslag als gezinsvoogd ;" en .,voorloopige 
ondertoezigtstelling ingevolge artikel 373g ;", 
na de zinsnede ,,8cborsing van de u itoefening 
der ouderlijke magt of van de uitoefening van 
de voogdij of tneziende voogdij ;" de zinsnede : 
,,verlenging of verkorting van den duur der 
ondertoezigstelling ;"; Lovendien wordt de 
zinsnede : ,,en van alle regterlijke beschikkin
gen" tot en met ,,mindnjarige". vervangen 
door de zin~nede: ,,van alle regterlijke beschik 
kingen, waarbij eenige andere regterlijke he
schikking, in dit artikel genoemd, wordt ver
nietigd, gewjjzigd of bekracbtigd, van bet van 
r<>gtswege optreden van rlen kinderregter · als 
zoodanig ingevolge artikel 373q, zoomede van 
alle verklaringen, ter griffie afgele.gd als bedocld 
in de artikelen 387a en 378c., tweede lid, wordt 
door den griffier van den re,gter, die de beschik
king beeft gegeven,den griffier va n de regtbank, 
waartoe de kmderregter beboort , die a.ls zoo
danig van regtswege optreedt, of den griffier, 
ter ,viens griffie de verklaring is afgelegd, on
verwijld kennis gegeven aan den griffier van 
den kantonregter der gehoorteplaats van den 
minderjarige. ". 

XVII. In artikel 421, lid 1, worden de 
woorden : ,,kantonregter of de re~tbar,k" 
vervangen door het woord : ,,regter' . 

XVIII. In artikel 421a, lid 1, vervallen de 
woorden: ,,van het kantongerecht, of, indien 
de arrondissements-regtbank de voogdij beeft 
opgedragen, de griffier bij de arrondissements-
regtbank". . 

XIX. In artikel 422 worden de woorden : 
,,de arrondissements-regtbank" vervangen door 
de woorrlen : ,,een anderen regter". 

XX. Het opschrift van de Negende Afdee
ling van den Zestienden Titel van bet Eerste 
Boek, wordt gelezen als volgt : ,, J'an de uit
sluiting, de onthefling en de ontzetting van de 
voogdij of toeziende voogdij en van de onder
toezigtstelling van onder voogdij staande minder
jarigen. ". 
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XXI. Na artikel 436 wordt een nieuw artikel 4. Tn artikel 21 der Fa.illissementswet, onder 
ingelascht, luidende als volgt: I 5°., wordt in plaats van: ,.artikel 373" gelezen: 

,,Art. 436a. Hetgeen in de tweede afdeeling ,,artikel 371 ". 
A van den vijftien<len titel van dit boek is 5. In het Wetboek van Strafrecht wordt 
bepaald ten aanzien van ondertoezichtst elling na artikel 39novies een nieuw artikel ingelascht, 
van kinderen, die onder de ouderlijke magt Juidende ~lg volgt: 
-st aan, geldt ook voor kinderen, die onder ,,Art. 39rleries. Bij gtrafrecbterlijke vervol
voogdij staan, met dien verstande, dati wat ging van een minderjarigen persoon wegens 
in die afdeeling bepaald wordt met betrekking een f,,it vallende in de bepaling van een misdrijf 
tot hen die de ouderlijke magt uitoefenen of of van eene der overtredingen bedoeld in de 
ouders en ouderlij ke magt te dezen geldt voor artikP!en 432, 433 en 434 kan de rechter, indien 
voogden en voogdij, dat de bevoegdhei<l, welke het gchouden ond~rwek <laartoe aanleirling 
in die afdeeling wor<lt toegekend aan bloed- geeft, den sr.huli! ige bij zijne uitspraak voor 
verwanten en aangehuwden te dezen boven- een hepaalden tij ct onder t0ezicht stellen op 
dien toekomt aan den toezienden voogd , en den in artikel 373 van het Burgerl~jk Wetboek 
dat, waar het verhoor of de behoorlijke op- 1 omschreven ~roncl. 
roeping van hem die de onderlijke magt uit- Zoo spoed1g mogelijk naclat de uitspraak, 
oefent is voorgescbreven, ook de toeziende houclende de ondertoezicht-st elling, onherroe
voogcl wordt geboord, altbans behoorlij k wordt 

1

, pelij°" fa gewor<len, d0et het openbaar mini~terie 
opgeroepen." daarvan mede<leP]ing aan den kinderrechter, 

XXII. Aan artikel 437, lid l, wordt toe- I bedoeld bij artikel 373a van het Rurgerlijk 
,gevoegd: ,,9°. zij die opzettelijk niet mede- Wet.boek, rlie alsrlan, zoo mo!!clijk na overleg 
werken met den gezinsvoogd, bclast met het mpt dengene <lie de ouderlijke macht of de 
toezig:t op een of meer der minderjarigi,n, of voogrlij over het kind uitoefent, onverwijld 
die bij de opvoeding in ernstige mA,te de aan- een gezinsvoogd aanwij st. als bedoP!d bii artikel 
wijzingen van den gezinsvoogd vert,nacbtza,. 373e van genoemd wetboPk. Van deze aan
men." Aan het einde van 8°. wordt de punt wii,in~ worrl t onverwijlrl bii exploit a,stn den 
{.) vervangen door een punt-komma (;). ouder of voop:d kennis gegeven, mPt de mede-

XXTU. Artikel 438, lid 2, vervalt. deAling ,fat. hii zich l>ij de opvoeding van bet 
XXIV. In a.rtik"I 438, lid 3, vervallen de kin<l naar de aa.nwijzingen van den j.P,zimvoogd 

woorden : ,,der arrondissementR-regtbank". h<'eft te gedragen, bP.l,oudens beroep op den 
XXV. Artikel 43!l, lid l, worrlt galezen: kinderrechter; de la atste drie zinnen van artikel 

Aan de behandeling der zaak neemt de kinder- 373p van het Burgerlijk Wetboek vinden over
regter dee!. Zij geschieclt, ter teregtzitting met eenkomstige toepassing. 
gesloten denren; de president is echter be- Al hetgeen in het 'Burgerlijk Wetboek om
voegd tot deze niet openba.re teregtzitting trent ondertoezichtstf'lling van mindPrjar1gen 
bijzonrleren toegang t.e verleenen. is bepaald, i~ te der.en aanzien van toepa~sing, 

XXVI. In artikel 440a, lid 1, vervalt de met uitzondering der artikelen 373-373h, en 
zin : ,,De ontheffing van den na echtscheiding I met dim verstande, dat, voor de berekening 
tot voogd benoemden vader of moecler ge- 1 van <len duur der on<lertnezicntstelling, deze 
-schiedt door de arrondissements-reg:tbank die I gcacht wordt aan te vang:en op den dag der 
van den eisch tot echtscheiding heeft kennis I aanwijzing van den gczinsvoogd. 
genomen. ". 

1 
Van de uit.spraak, houdende d P. ondertoezicht-

XXVII. In artikel 440a, did 4, wordt de I stelling, doet de griffiPr, zoo spoedig mngelijk 
eerste zin vervangen door : De kinderregter nadat de nit~praak onherroepelijk is geworden, 
neemt aan de behandeling der zaak deel. Zij mededeeling aan den gri.'fier bij bet kantonge
geschledt ter tere~tzitting met gesloten deu- recht der geboorteplaats van den minderjRrige 
ren; de president 1s echter bevoegd tot <leze of. indien die geboorteplaats onbeken<l is of 
niet openbare teregtzitting bijzonderen toegang gelegen buiten het rjjk in Europa, aan den 
te verlcenen. I griffier bij het kantongerecht t e Amsterdam. 

XXVIII. In artikel 440a, lid 5, worden <lo i De gri ffier schrijft deze mededceling ten Rpoe
woorden: ,,der regtbank" vervangen door de , di,gste in het openhaar ri>gister, bedoeld bii het 
woorden: ,,des kinderregters". I twee<le lid van artikel 385c van het Burgerlijk 

XXIX. In artikel 440b, lid 1, wordt de Wetboek. B\j den algemeenen maatregel van 
laatste zin gelezen : ,,Het verzoek of de vor- bestuur, bedoeld bij het laatste lid va n 
dering wordt ingediend bij den re1ter, die voornoemcl artikel, knnnen door Ons de nood ige 
van het verzoek of do vordering tot ontheffing regelen wor<len vastgesteld omtrent vorm en 
of ontzetting hceft kennis genomen." . inhoud der medecleeling." 

XXX. In artikel 440b, lid 2, wordt het 6. In het Wetboek van Strafvordering wor-
woord : ,,regtbank" tweemaal vervangen door den de navolgende wijzigingen aangeLracht. 
het woord: ,,regter" en het woord : ,,zij" I. Na artikel 32 wordt een n.ieuw artikel 
vervangen door het woord : ,,hij". ingelascht, luidende a. ls v,,Jgt, : 

XXXI. Het tw.eede lid van artikel 441 ,,Art. 32a. Naar regelen, te stellen bij alge-
wordt derde lid, terwijl tusschen het eerste meenen maatregel van bestuur, kan het open
lid en <lit derde lid een nieuw lid wordt inge- baar minist.erie in het belang van het onderzoek 
lascht, luidende als volgt : in strafzaken <le me<lewerking inroepen van 

,,Indien de minderjarige onder toezigt is p"lrsonen en lichamen, welke op het gebied 
gesteld, is de voogd, behoudens beroep op den der reclassee~ing of der kin<lerbescherming 
kinderregter, verpligt zich bij de opvoeding of op dergel\jk gebied werkzaam zijn, en aan 
te gedragen naar de aanwijzingen van den deze de nood ige opdrachten geven." 
gezinsvoogd." Aan artikel 78 wordt een nieuw tweede lid 

XXXII. De artikelen 442 en 442a vervallen. toegevoegd, lnidende als volgt : 
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,,De r<'gter-commissaris heeft gelijke bevoegd- ·1 

heid, als in artikel 32a aan het openbaar mini
sterie i8 toegekend." 

Aan artikel 190 wordt een nieuw vierde lid 
toegevoegd, luidende als volgt : 

,,De re!rtbank heeft gelijke bevoegdheid, 
als in artikel 32a aan het openbaar ministerie 
is toegekend. Zij oefent die uit hetzij am bts
halvc, hetzij op vordering van den officier van 
justitie of op verzoek van den beklaagde." 

II. Na artikel l49ter wordt een nieuw artikel 
ingelascht, luidende als volgt : 

,,Art. 149quater. De regtbank ka.n, hetz\i 
ambtshalve of op vordering van den officier 
van justitie, mits in deze gevallen de raadsman 
ziC'h daartegen niet verzet, hetz\i op het verzoek 
van den raadsman zelven, bepalen, dat vragen 
betreffende de eigenschappen of omstandig
heden van een minclerjarigen beklaagd.e, die 
op den dag van de eerste tere!ltzitting den 
leeftijd van achtt.i<:ln jaren nog niet heeft bereikt, 
buiten d.iens tegPnwoordigheid zullen worden 
gesteld en behandeld en dat de officier van justi
tie of de raaclsman buiten tegenwoordigheid 
van zoodanigen beklaagde het woord zal v0eren. 
De zakelijke inhoud van een en ander wordt 
in elk geval aan den beklaagde medegedeeld." 

III. Na den Vierden Titel wordt een nieuwe 
titel ingelascht, luidende als volgt : 

,,VIERDE TITEL A. 

Van den lcinderregter. 
Art. 227q. Bij elke arrond.issements -regt

bank is de enkelvoudige kamer voor de behan
deling van burgerlijke kinderzaken (kinder
regter) tevens belast met de behandeling van 
kinrler-strafzaken overeenkomstig de bepalingen 
van dezen 'fitel. 

A rt. 227r. lnd.ien de offi~ier van justitie 
in zaken, uitsh,itcnd bet-reffende minclcrjarige 
verdachten of beklaagden, die v66r het bpgaan 
van bet feit. den leeft\jd van achtt.ien jaren 
nog niet heb1'en bereikt, voorwaardelijk van 
vervolging wenscht af te zien, op gronden, 
nan het a lgemeen belang ontleend, behoeft 
hij daartoe de magtiging van den kind.erregter. 
Wenscht de officier van justitie in die zaken 
onvo0rwa11rdelijk van vervolging af te zien, 
op gronden aan het algemeen belang ontleend, 
dan wint h\i daaromtrent het gevoelen in van 
den kinrlerregter. 

Art. 227s. l\'[r,t het inwinnen van voorloo
pige informati,;n en het voeren van de instructie 
in zaken ,uitsluit-end betreffende minderjarige 
verdachten of beklaagden, die tijdens hunne 
eerste oproeping voor den regter den leeftijd 
van achttien jaren nog niet hehben bereikt, 
is v66r den aanvang van het onderzoek ter 
teregtzitting in eersten _aanleg de kinderregter 
belast,. 

De kinderregter, in zaken, als bij bet voor
gaande lid bedoeld, voorloopige informatien 
inwinnende of de instructie voerende, wordt 
in zoover als regter-commissaris , b.,Jast met 
de instructie van strafzaken, aangemerkt. 

Art. 227t. Het regtsged.ing, uitsluitend be
treffende minderjarigc. beklaa!!den, die op den 
dag van de eerste teregtzitting den leeftijd 
van acbt-tien jaren nog niet bebben ber0ikt, 
wordt in eersten aanleg voor den kinderre!(tP.r 
vervolgd, tenzij, naa.r net aanvankelijk oorcleel 
van den vervolgenden ambtenaar en den kinder-

regter, in de zaak gevangenisstraf van meer 
dan zeE maanden client te worden opgelegd, 

Op het regt~geding voor den kinderregter 
vinden overigens de bepalingen betreffende 
het re!ltsgeding voor den politieregter overeen
komstige toepassing, met uitzondning van 
de artt. 227a, eerst.e lid, 227c, 227j, tweede 
en derde lid, en 227 o, en mPt d.ien verstande : 

I 0 • dat art. 227h, tweede lid, betreffende het 
mondeling oproepen of doen oproepen van 
getuigen, deskundigen en tolken, mede van 
tocpassing is op het oproepen of doen oproepen 
van anders of voogden van minderjarige be
klaagden; 

2°. dat bet recht, tot afstand van re;;tsmid
delen, in art. 227p aan den J:,eklaagde· toege
kend, indien deze, minderjarig Z\inde, den 
leeftijd van zestien jaren nog niet heeft bercikt, 
met uit~luiting van hem zelven toekomt aan 
den raad~man. 

Indien dP kinderregter al~ regter-commissaris 
de zaak heeft onderzocht, blijft art. 149, eerste 
lid, in zoover buiten toepMsing. 

Art. 2271t. In zaken, welke voor eene meer
voudige kamer der regtbunk worden vervolgd 
en minderjarige beklaagden betreffen, rlie op
den dag van de eerste teregtzitting den leeftijd 
van acbttien jaren nog niet hebben bcreikt,. 
neemt de kinderregter aan het onderzoek ter· 
teregtzit-ting dee!. Art. 227!, laat~te lid, is van 
toepassing." 

IV. In artikel 257 wordt, onmiddellijk na 
het getal ,,226", ingelascht: ,,en 227u". 

7. Deze wet treedt in werking op een door· 
Ons te bepalen tijdstip. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 5den ,Juli 

1921. 
WILHELMINA. 

De Minister van Justitie, HEEMSKERK. 
( Uitgeg. 18 Juli 1921.) 

5 Juli 1921. WET tot wijziging van artikel 
281 van he1; Burgerlijk Wetboek en van 
daarmede samenhangende artikelen. S. 835. 

Bijl. Hand. 2• Kamer 1920/1921. n°. 448, 1-6-
Hand. id. 1920/ 1921, bladz. 2735. 
Hand. I c Kame.t Hl20/l 921, bladz: 999, 1065. 
WIJ WILHELMiffA, ENZ ... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenscbelijk is, de gelegenheid te ver
ruimen om wijziging of intrekking te vragen 
eener beslisqing over de uitkeeringen, bedoeld 
in artikel 281 van het Burgerlijk Wetboek en 
in daarmede samenhangende artikelen ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz_ 
Art. 1. Artikel 281 van het Burgerlijk 

Wetboek wordt gelezen als volgt: 
,,Die uitkeering zal worden bepaald naar het 

inkomen van den tot uitkeering verpligte en 
het getal en de hoedanigheid dergenen, wier 
onderhoud volgens dit Wetboek te zijnen laste 
komt. 

De regtbank kan op verzoek van een der 
partijen, na verhoor of behoorlijke oproeping 
van de andere part ij, de beslissing over de uit
keering wijzigen of intrekken. 

De wijziging of intrekking moet zijn gegrond 
op de overweging, dat de feitelijke verhouding, 
bestaande tusschen de behoeften van den echt
genoot, op wiens verzoek de echtscheiding is 
uitgesproken eenerzijds, en bet inkomen van 
den tot uitkeering verpligte in verband met de 
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op hem rustende lasten anderzijds, sedert het 
oogenblik, waarop bedoelde beslissing is ge
geven, zoo aanmerkelijk is veranderd, dat, 
hadde deze gewijzigde verhouding bestaan op 
genoemd oogenblik, de beslissing eene andere 
zoude zjjn geweest." 

2. Artikel 344d van het Burgerlijk Wetboek 
wordt gelezen : 

,,Op verzoek van het kind of den tot uit
keering verpligte en na verhoor of behoorlijke 
oproeping van dezen en van het kind of den 
voogd en den voogdijraad kan de regtbank, 
die . over de in artikel 344a bedoelde vordering 
heeft beslist of binnen wier regts~ebied zulks 
door den kantonrechter is geschied, de be
slissing over de uitkeering wijzigen of intrekken. 

De wij1jging of intrekking moet zijn gegrond 
op de overweginf(, dat de feitelijke verhouding 
bestaande tusschen de behoeften van het kind 
eenerzijds en het inkomen van den tot uit
keering verpligte in verband met de op hem 
rustende lasten anderzijds, sedert het oogen
blik, waarop de in het eerste lid genoemde 
beslissing is gegeven, zoo aanmerkelijk is ver
anderd, dat, hadde deze gewijzigde verhouding 
bestaan op genoemd oogenblik, de beslissing 
eene andere zoude zijn geweest". 

3. l. Aan artikel 374g, tweede lid, van het 
Burgerlijk Wetboek, wordt een zin toegevoegd, 
luidende als volgt : 

,,Het bedrag der uit te keeren gelden wordt 
bepaald naar de behoeften van den minderjarige, 
het ink.omen van den tot uitkeering verpligte 
en het getal en de hoedanigheid dergenen, 
wier onderhoud volgens dit wetboek te zijnen 
laste komt." 

II. De eerste en tweede zin van artikel 
374g, derde lid, worden gelezen als volgt : 

,,Op verzoek van hem, die krachtens het 
eerste lid tot uitkeering verpligt is of van den 
voogdijraad kan de beschikking in het voor
gaande lid bedoeld, door den regter die haar 
heeft ~enomen, worden gewijzigd oi ingetrokken. 
De w1jziging of intrekking moet zijn gegrond 
op de overweging, dat de feitelijke verhouding 
bestaande tussrhen de behoeften van den 
minderjarige eenerzijds en het inkomen van 
den tot uitkeering verpligte in verband met de 
op hem rustende last-en anderzijds, ~edert het 
oogenblik, waarop de beschikking is gegeven 
zoodanige verandering hceft ondergaan, dat, 
hadde deze gewijzigde verhouding bestaan op 
genoemd oogenblik, de beschikking eene andere 
zoude zijn geweest.v 

4. Artikel 379 van het Burgerlijk Wetboek 
wordt gelczen : 

,,Het onderhoud zal wor<len geregeld naar 
evenredigheid der behoeften van dengenen, 
die hetzelve vordert eenerzijds en het inkomen 
van dengenen, die tot dat onderhoud verpligt 
is in verban,l met het toeval en de hoedanigheid 
dergenen, wier onderhoud volgens dit Wetooek 
te zijnen Jaste komt, ander1ijds." 

5. Artikel 380 van het Burgerlijk Wetboek 
wordt gelezen : 

,,De regtbank kan op verzoek van een der 
partijen, na verhoor of behoorlijke oproeping 
van alle partijen, voor welke de gevraagde 
regeling veran<lering zou brengen in den be
staanden toestand, de beslissing over de uit
keering wijzigen of intrekken. 

De wijziging of intrekking moet zijn gegrond 

op de overweging, dat de feitelijke verhouding 
bestaande tusschen de behoeften van <lengenen, 
die het onderhoud heeft gevorderd eene,ztds 
en bet inkomen van den tot uitkeering ver
pligte in verband met de op hem rostende 
lasten anderzijds, sedert het oogenblik, waarop 
bedoelde beslissing is gegeven, zoo aanmerke
lijk, is veranderd., dat, hadde deze gewijzigde 
verhouding bestaan op genoemd oogenblik, de 
beslissing eene andcre zoude zijn geweest." 

Lasten en bevelen, enz. · 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 5den 

Juli 1921. · 
WILHELMINA. 

De Minister van Ju.stitie, HEE~1SKERK. 
(Uitg~g. 15 Juli 1921.) 

5 Juli 1921. WET, houdende nadere wijziging 
van d.e wet van 5 Juli 191.0 (Staatsblad 
n°. 181), tot regeling van de samenstelling 
van den hoogen raad, de gerechtshoven, 
de arrondissements-rechtbanken en de 
kantongerechten en van de jaarwedden 
der rechterlijke ambtenaren, alsmede van 
de klassen der rechtbanken en kantonge
rechten, laatstelijk gewijzigd bij de wet 
van 29 Juli 1920 (Staatsb/ad n°. 623), 
alsmede wijziging van laatstgenoemde wet. 
s. 836. 

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

dat het wenschelijk is over te gaan tot nadere 
wijziging van de wet van 5 Juli 1910 (Staats 
blad n°. 181), tot regeling van de samenstelling 
van den hoogen raad, de gerechtshoven, de 
arrondissements-rechtbanken en de kanton 
gerechten en van de jaarwedden der rechter
lijke ambtenaren, alsmede van de klassen der 
rechtbanken en kantongerechten, laatstelij k 
gewijzigd bij de wet van 29 Juli 1920 (Staats 
Mad n°. 623), alsmede tot wijziging van laatst
genoemde wet ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
.Art. I. Artikel 8 der wet van 5 J uli 1910 

(Staatsblad n°. 181), laatstelijk gewijzigd bij 
de wet van 29 Juli 1920 (Staat,;blad n°. 623), 
wordt gelezen : 

,,Boven en bebalve de wedde, naar de regelen 
dezer wet toe te kennen, gen:ieten de recbter
lijke ambtenaren eene tijdelijke toelage voor 
kinderen overeenkomstig de bepalingen, welke 
te dien aanzien voor de burgerlijke Rijksamb
tenaren zijn vastgeste!d in den algemeenen 
maatregel van bestuur, boudende regeling van 
de bezo!diging <lier ambtenaren. 

Voor de berekening der in bet vorige lid 
bedoelde toelage komen mede in aanmerking : 

a. de vergoeding, die een kantonrechter 
geniet voor de waarneming der werkzaamheden 
van een aangrenzend kanton ; 

b. de toelage, die een griffier van eene arron
<l issements-rechtbank gen'et als secretaris eener 
Kamer van Toezicht over de notarissen en 
candidaat-notarissen en als bewaarder van 
het archicf dier Kamer." 

Art. II. Artikel VII der wet van 29 Juli 
1920 [Staatsblad n°. 623) wordt gelezen: 

,,Behoudens bet bepaalde in bet volgende 
lid ontvangen de recbterlijke ambtenaren eene 
vergoeding ten beloope van hetgeen wegens 

; korting voor eigen pensioen en wegens bijdrage 
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voor weduwe- en weezenpensioen door hen 
verschuldigd is. 

Voor de berekening van de in het vo rig lid I 
bedoelde vergoeding worden buiten aanmerking 
gelaten : 

a. hetgeen de b jjdrage voor weduwen- en 
1 weezenpensioen meer bedraagt dan zeven ten 

honderd van den pensioensgrondslag, tot een 
maximum van f 2l0 per jaar; 

b. de bijdrage wegens inkoop van zijdelincr
schen d ienst of van dienst in eene onbezoldiga'e 
betrekking bewezen ; 

c. de bijdrage wegens inkoop van tijdelijken 
dienst, voor zoover deze dienst is bewezen v66r 
1 J anuari 1920 ; 

d. de inhouding van den eersten der twee 
termijnen, b~doeld in artikel 6 der wet van 4 
November 1919 (Staatsblad n°. 639)." 

Art. III. Deze wet wordt geacht in werlring 
te zijn getreden met ingang van 1 Januari 
1920. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 5den J uli 

1921. 
WILHELMINA. 

De Mini:iter van Ju,.titie, H EEMSKERK. 
(Uitgeg. 15 Juli 1921. ) 

5 J uli 1921. WET tot aanvulling en verhoo
ging van het tie.nde hoofdstuk der Staats
begrooting voor het dienstjaar 1921. 
(Kosten wegens crisisuitgaven.) S. 8:17. 

Bij deze wet worden eenige artikelen inge
lascht. 

Tengevolge hiervan wordt het totaal der 
vierde afdeeling, alsmede het eindcijfer van 
voornoemd hoofdstuk, verhoogd met f 1,302,000. 

5 Juli 1921. WET tot vaststelling van voor
schriften betreffende overzetveren en veer
rechten. S. 838. 

Bijl. Hand. 2e Kamer 1917, n°. 198, 1-5; 
1918/19, n°. 95, 1 ; 1920/21, n°. 54, 1-4. 

H and. id. 1920/21, bl.adz. 1594--1597. 
Hand. 1e Kamer 1920/21, bladz. 413, 589, 

960-961, 1065. 

tot het treffen van verdere in het p rovinciaal 
belang noodig geoordeelde voorzieningen. 

3. Tegen overtreding van verordeningen, 
krachtens het voorgaande artikel vastgest eld, 
kan door de Provincia le Staten hechtenis van 
ten hoogste twaalf dagen of geldboete van t en 
hoogste vijf en zeventig gulden worden bedreigd, 
alsmede verbeurdverklaring der aan den ver
oordeelde toebehoorende voorwerpen, welke 
door middel dier overtreding zijn verkregen of 
waarmede de overtreding is gepleegd. 

4. Met betrekking tot overzetveren , gelegen 
in andere dan de ingevolge artikel 2 aangeduide 
wateren, komt de bevoegdheid tot regeling, 
omschreven in dat artikel, toe aan deP raad der 
gemeente, binnen welke het veer wordt uit 
geoefend. 

5. 1. De ondernemer van een overzetveer 
is verantwoordelijk voor de schade door de 
reizigers bij de uitoefening van den dienst ge
leden, ten ware de schade buiten zijne schu ld 
of die zijner beambten of bedienden zij ont
staan. Insgelijks is hij verplicht tot vergoeding 
der schade veroorzaakt door niet nakoming 
van bepalingen omtrent den bekend gemaak
ten dienst. 

2. Voor de in dit artikel bedoelde schade
vergoedingen zijn de ondernemers hoofdelijk 
aansprakelijk. 

6. De bij het in werking treden dezer wet 
bestaande provinciale verordeningen en regle
menten op de overzetveren vervallen van 
rechtswege twee jaren na dat tijdstip. 

HOOFDSTUK II. 
VEERRECHTEN. 

§ 1. Rechten en verplichtingen. 
7. Onder veerrecht wordt in deze wet ver

staan het recht, om met uitsluiting van ieder 
antler personen en goederen over te zett en, 
alsmede het brugrecht of het tolrecht, waarin 
een veerrecht is omgezet. 

8. Het veerrecht kan niet worden afge
scheiden van den eigendom van het water , 
waarop het betrekking zoude hebben. 

9. 1. Het is den gerechtigde tot het veerrecht 
verboden hooger veergeld te heffen dan ge-

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

dat het wenschelijk is voorschriften vast te 
stellen betreffende overzetveren en veerrcchten ; 

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

l 
oorloofd is krachtens het voor zijn veer geldende 
tarief. 

2. Bij gebreke, onvolledigheid of onduide
lijkheid van een zoodanig tarief, wordt dat 

HOOFDSTUK I. 
OvERZETVEREN. 

Art. 1. Tot het ondernemen van een over
zetveer wordt geene voorafgaande vergunning 
of bekrachtiging van t.l.rieven gcvorderd. 

2. De Provinciale Staten zijn bevoegd met 
betrekking tot door hen bepaald aan te duiden 
wateren of gedeelten daarvan bij verordening, 
onder Onze goedkeuring, voor ovcrzetveren 
voorschriften vast te stellen ter verzekering 
van de veiligheid van reizigers en goederen, 
ter oplegging van de verplichting tot bekend
making van dienstregeling en tarief, tot het 
tegengaan van heffingen zonder of in strijd 
met een bekend gemaakt tar:ef, t er bepaling 
van de gevallen, waarin van de dienstregeling 
en van het tarief kan worden afgeweken, en 

naar billijkheid vastgesteld, aangevuld of ver
duidelijkt door de Staten van de provincie 
of de provincien, waarin het veer is gelegen. 

3. De Staten van de provincie of de pro
vincien, waarin bet veer is gelegen, kunnen den 
gerechtigden tot het veerrecht onder daarbij 
te stcllen voorwaarden machtigen om voort 
durend of voor een bepaalden tijd naar een 
daarbij vast te st ellen hooger tarief te heffen . 

10. Is het veerrecht in tweeen g splitst, dan 
is de gerechtigde aan de eene zijde bij aan 
komst aan de andere zijde verplicht de reizigers, 
die wegens afwezigheid van den gerechtigde 
aan die zijde niet onmiddellijk overgezet kunnen 
worden, over te zetten tegen het tarief, dat van 
die zijde wordt geheven, onder gehoudenheid 
om aan den gerechtigde aan die zijde de helft 
uit te keeren van het~een hij heeft ontvangen, 
of zoodanig gedeelte ctaarvan als bij eene vo6r 
het in werking treden dezer wet partijen bin -
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ciende regeling is bepaald of daarna bij over
eenkomst van partijen wordt vastgesteld. 

11. 1. Met bet in werkmg treden dezer wet 
zijn die veerrechten vervallen, welke aan het 
Rijk als eenig gerechtigde toebehooren, als
mede die, welke betreklcing bebben op veren, 
welke gedurende de laatste vijf jaren door den 
gerecbtigde feite lijk waren verlaten. 

2. Betreft bet v errecht, dat aan het Rijk 
als eenig gerecbtigde toebehoort, een veer, 
dat bij het in werkmg treden dezer wet is ver
pacht, dan vervalt, met afwijlcing van het 
voorgaande, dat vecrrecht op het tijdstip, 
waarop die pacht eindigt. 

12. Het veerrecht gaat t e n iet door feite 
lijke verlating van bet veer door den gerechtig
de gedurende een jaar, gebeel na het in werking 
treden dezer wet verloopen. 

13. Gedeputeerde Staten van de provincie 
of de provincien, waarin het veer is gdegen, 
kunnen het veerrecht vervallen verk.laren : 

1° . indien binnen een jaa r, nadat Gede
puteerde Staten, naar aanleiding van bij hen 
ingekomen k.lacbten, hebben aangedrongen 
op getrouwe naleving van de artt. 9 en 10, 
meet dan eens in strijd is gehandeld met die 
a rtikelen ; • 

2°. indien het veer niet dagelijks of niet 
-voldoende wordt bediend ; 

3°. indien de toegangen t ot het veer in 
minder bruikbaren staat verkeeren dan zij 
van ouds door de gerechtigden plachten te 
worden onderhouden ; 

4°. indien bij een in een brugrecht omgezet 
veerrecbt de brug niet behoorlijk wordt onder
houden. 

14. 1. De vervallenverklaring wordt niet 
uitgesproken dan nadat de gerechtigden tot bet 
veerrecht, voor zooveel bekend, in de gelegen
heid zijn gesteld om hunne belangen schriite
lijk en mondeling voor t e dragen. 

2. Vervallc•nverklaring op de in art. 13 
onder 1 en 2 omschreven gronden kan niet 
worden uitgesproken, indien de gerechtigde 
tot het veerrecht aantoont, dat bij aan de ver 
boden handelingen of aan bet niet dagelijks 
of niet voldoende bedienen van bet veer naar 
r edel ijk.heid geen schuld heeft. 

3. Ver vallenverklarmg op de in art. 13 
onder 2, 3 en 4 omschreven gronden kan slechts 
worden iutgesproken, indien de gerechtigde tot 
het veerrecht aan een bevel tot betere bediening 
van het veer, verbetering der toegangen of 
beter onderhoud van de brng geen gevolg heeft 
_gegeven binnen een daarbij gestelden bekwamen 
t ermijn. Dit bevel wordt u itgereikt aan den 
persoon of een der personen, die het veer be
dienen, en per aangeteekenden brief toegezonden 
aan de gerecht igden t ot het veerrecht. voor 
zooveel deze bekend zijn. 

4. Op dezelfde wijze moet op ·getrouwe 
ualeving van de artt. 9 en lO ijn aangPdrongen, 
om tot toe passing van art. 13 onder l, te kunnen 
-0vergaan. · 

15. 1. Het besluit tot ver vallenverklaring 
wordt bekend gemaakt in de N ederland.~che 
Staatscourant en in een nieuwsblad van de ge
meente of van een der gemeenten, waarin het 
veer is gelegen,_ en bij gebreke van <lien in dat 
van een naburige gemeente. 

2. Een afschrift van dat besluit wordt uit
gereikt aan den persoon of ecn der personen, 

die het veer bedienen, en per aangeteekenden 
brief toegezonden aan de gerechtigden tot het 
veerrecht, voor zooveel deze bekend zijn. 

16. 1. Binnen vier weken na de dagteekening 
van de Nederlandsche Staat.scourant, waarin de 
bekendmaking van het besluit tot vervallen
verklaring heeft plaats gehad, kunnen belang
hebbenden bij Ons in beroep komen. 

2. Het daartoe strekkende verzoekschrift 
wordt i gediend bij Onzen Commissaris in de 
provincie of in een der provincien waarin het 
veer is gelegen, die daarop den dag van ont
vangst aanteekent en een gedagteekend bewijs 
van ont vangst afgeeft . 

3. Van Onze beslis ing geschiedt bekend
malcing en mededeeling op de in art. 15 om
schreven wijze. 

17. Indien Gedeputeerde Staten van de 
provincien, waarin het veer is gelegen, zicb 
over de noodzakelijkheid der vervallenver
klaring of over de ver vatlenverklaring niet met 
elkander verstaan, wordt door Ons beslist. 

§ 2. Opheffeng . 
18. Opheffing van een veerrecht kan t egen 

schadeloosst elling en vol~ens de voorschriften 
van deze paragraaf geschieden : 

door Onzen met de zaken van waterstaat 
belasten Mmister t er uitvoering van een door 
Ons genomen besluit ; 

door Gedeputeerde Staten van de provincie 
waarin het veer is gelegen, ter uitvoering van 
een besluit der Staten. 

19. 1. Door Onzen Minister voornoemd met 
de uitvoering van Ons besl~it of door Gedepu
teerde Staten met de _uitvoering van het besluit 
der Staten belast, wordt bekend gemaakt : 

a. dat tot opheffing van het door aanwijzing 
der eindpunten van het veer t e omschrijven 
veerrecht tegen schadeloosstelling zal worden 
overgegaan : 

b. cl.at zij , die aanspraak maken op het veer
recht of het vrucbtgebruik daarvan, v66r eenen 
bij de bckendmaking t e bepalen dag schrifte
lijk van een en ander aangifte moeten doen aan 
Onzen Commissaris in de provincie, waarin het 
veer is gelegen. 

2. De bekendmaking wordt geplaatst in de 
N P.derland.~che S taatacoumnt en in een nieu ws
blad van de ge meente of van een der gemeenten, 
wa:1r in het veer is gelegen. en bij gebreke van 
dien in dat van een naburige genieente. 

3. Tusschen de bekendmaking en den dag 
v66r welken de aangifte moet geschieden, moet 
een tijdruimte van ten minste drie maanden 
worden gelaten. 

4. Is het veer in meer dan een provincie 
gelegen, dan wordt Onze Commissaris in een 
dier provmcien bij Ons besluit of bij het besluit 
der St,a ten aangewezen, om de aangifte in ont
vangst te nemen, en wordt die aanwijzing in 
de bekendmaking vermeld. 

5. Onze Commissaris t eekent den dag van 
ontvangst op de aangifte aan en geeft een ge
da~teekend bewijs van ontvangst af. 

ti. Een exem ulaar van het nummer van de 
N ederlandsche Staatscourant, waarin de bekend
malcing is opgenomen, wordt uitgereikt aan den 
persoon of een der personen, die het veer be
dienen. en per aan~eteekenden brief toegezonden 
aan de gerechtigcten tot het veerrecht, voor 
zooveel deze bekend zijn. 



1921 5 JULI. 620 

20. Heeft voor den bij de bekendmaking heffing van het veerrecht krachtens art. 22 t e 
1:/epaalden dag niemand aangifte gedaan, dat kunnen overgaan. Bij de vaststelling van die 
hij op het veerrecht ofhet vrnchtgebruik daar- bedragen zal de rechtbank zich houden aan het 
van aanspraak maakt, dan wordt het veerrecht aangeboden bedrag, bijaldien dit niet met 
opgeheven. hooger vraag bestreden wordt, en anders aan 

21. Is met hen, die aangifte hebben gedaan, het hoogste bed rag dat voor schadeloosstelling 
eene overeenkomst over de schadeloosstellingen wordt gevorderd, behoudens hare bevoi>~dheid 
tot stand gekomen, dan wordt het veerrecht op- tot vermindering, indien het gevorclerde haar 
geheven, nadat de overeengekomen schade- bovenmatig voorkomt. 
Ioosstellingen zijn uitbetaald of geconsigneerd. 2. Tegen de beslissing der rechtbank staat 

22. 1. Bij gebreke van een overeenkomst geenerlei voorziening open. 
als in het voorgaande artikel bedoeld, kan het 28. De eischer is bevoegd het bestaan van 
veerrecht worden opgeheven, indien voor de het veerrecht t e betwisten. 
voldoening der schadeloosstellingen zekerheid 29. De conclusie van den verweerder moet 
is gesteld of zij, die aangifte hebben gi>daan, , vermelden de som, welke als scbadeloosstelling 
van bet recbt om zekerheidsstelling t e vorderen gevraagd wordt . 
afstand hebben gedaan. 30. De eisch van art. 23 en de vordering 

2. Het bedrag en r.e aard der t e st ellen van art. 27 worden afgewezen, wanneer niet 
zekerhe1d worden biJ overeenkomst met hen, ! t en minste drie dagen voor den dienenden dag 
die aangifte hebben gedaan, geregeld of op de I t er griffie van de recht bank zijn nedergelegd : 
wijze van art. 27 bepaa lcl. I 1 °. het besluit tot opheffing bedoeld in 

23. Buiten de gevallen in de artt. 20 en 21 art. 18 ; 
voorzien, wordt , naar gelang de opheffing in- 2°. een exemplaar der Staatscourant en van 
gevolge een door Ons of een door de Staten I het nieuwsblad , waarin de bekend making over
genomen besluit geschiedt , door het Rijk of eenkomstig art. 19 heeft plaats gehad. 
door de provincie of provincien tegen hen, die 31. Buiten het geval, in bet vorig artikel 
aangifte bebben gedaan, eene rechtsvordering genoemd, beslist de recbtbank over het bestaan 
ingesteld strekkende tot bepaling van het be- van bet veerrecht, zoo dit door den eischer 
drag, dat a ls schadeloosstelling voor het veer- mocht zijn betwist, alsmede over de rechten 
recht moet worden betaald, en tot beslissing van partijen, die door den eischer of door die 
aan wie der gedaagden of eventueel tusschen - partijen onderling mocbten zijn bestreden, 
gekomen partijen dat bedrag of een aan t e benoemt een of meer deskundigen in oneffen 
wijzen dee! daarvan moet worden uitgekeerd. getale en wijst een harer leden aan om, verge-

24. De bepalingen van het Wetboek van zeld van den griffier, al s commissaris bij het 
Burgerlijke Rechtsvordering zijn op de ge- onderzoek dier deskundigen t egenwoordig t e 
dingen, welke ingevolge deze wet worden ge- zijn. 
voerd, toepassel ijk, Y')Or zoover daarvan bij de 32. I s bij gewijsde beslist , dat geen der 
volgende bepalingen n iet is afgeweken. part ijen gerechtigd is tot het veerrecht of tot 

25. 1. De rechtsvordering wordt aange- vruchtgi>bruik daarvan. dan word t het veer
bracht bij de rechtbank of een der rechtbanken recht opgehevcn, indien opheffing nog niet 
binnen wier rechtsgebied het veer geheel of heeft plaats gehad. 
ten deele is gelegen. 33. Is met hen, die krachtens gewijsde ge-

2. Indien een der t e dagvaarden personen rechtigden zijn tot het veerrecht of het vrucht
buiten het Koninkrijk woont, geen bekende gebruik daarvan, eene overeenkomst over de 
woonplaats heeft, of v66r of na de dagvaarding schadeloosstelling tot stand gekomen, dan ver
overlijdt, wordt het geding gevotird of voort valt de p rocedure tot begrooting der schade
gezet tegen een bijzonderen bewindvoerder t en loosst elling en wordt, nadat de overeengekomen 
verzoeke van den eischer t e benoemen door dP schadeloosste!lingen zijn u itbetaald of ge
rechtbank, bij welke de vordering wordt aan- consigneerd, het veerrecht opgeheven, indien 
gebracht. opheffing nog niet heeft plaats gehad. 

3. De bewindvoerder moet wonen binnen 34. 1. De rechter-commissaris bepaalt ten 
het rechtsgebied van deze rechtbank en geniet verzoeke van de meest gereede partij in overleg 
het loon van een bewindvoerder van een af- met de deskundigen <l en dag. het uur en de 
wezige. plaats, waarop het onderzoek der deskundigen 

4. Hij die door den bewindvoerder vertegen- zal aanvangen, en doet die beslissing door den 
woordigd wordt, is steeds bevoegd bet ge<ling griffier bij brieven t er kennis bren g en van de 
van den bewindvoerder over te nemen en dezen partijen en de deskundigen. 
buiten het geding te doi>n stellen. 2. De deskundigen leggen op de plaats des 

26. 1. De dagvaarding moet op straffe van onderzocks den eed of de belofte overeenkom
nietigheid de som vermelden, welke als schade- stig het bepaalde bij de wet van 28 April 1916 
loosstelling voor de opheffing van het veerrecbt (Staatsblad n°. 174) af in handen van den rechter -
wordt aangeboden. commis aris. 

2. Maakt de eischer gebrnik van de bevoegd- 3. Zij kunnen door pa1tijen gewraa.kt 
heid hem hij art. 28 verleend, dan geldt dit worden op de gronden in art. 1950 van het 
aanbod slechts voor het geval, dat het bestaan Burgcrl ijk Wetbock vermeld. 
van het veerrecht door den rechter wordt 4. De rechter-commissaris beslist over de 
erkend. rf'denen der wraking, die niet dan v66r de eeds-

27. 1. De eischer kan bij voorraad vor- afl i>gging mogen worden voorgesteld. Van 
deren, dat de rechtbank voor alles de bedi-agen zijne beslissing valt noch hooger beroep nooh 
vaststelle, welke tot waarborg voor de vol- cassatie. 
doening der schadeloosstellingen zullen be- 5. Hij benoemt andere deskundigen in de 
booren te worden geconsigneerd, om tot op- plaats van degenen, die niet zijn opgekomen, 
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die t erecht zijn gewraakt, of die weigeren aan 
hunne verphchtingen t e voldoen. 

6. Hij st elt de verscbenen partijen in de 
ge legenheid de stukken mede t e deelen en de 
gronden aan te voeren, welke t ot bepaling der 
schadeloosstelling kunnen leiden. 

7. Hij hoort de get uigen , waarvan bet ver 
hoor door een of meer der partijen wordt ver
langd, en die te dien einde zijn medcgebracht 
of t en minst e drie dagen van te voren zijn ge
dagvaard. 

8. Wraking van getmgen wordt niet toe
gelaten. 

9. De voorschriften van het Wetboek van 
Burgerlijke R echtsvordering omtrent het ge
t mgenverhoor en het bericht van deskundigen 
zijn ten deze niet van t oepassing. 

10. De namen en woonplaatsen der getuigen, I 
die een part ij we :ischt t e doen hooren , word n I 
ten minst e drie dagen v66r het verhoor aan de 
wederpartij medPgedeeld. 

11. De getuigen worden onder eede gehoord. 
12. lndien een getuise, hoewel behoorlijk 

gedagvaard, niet versch1jnt, weiger t den eed 
af t e leggen, of weigert op de hem gestelde 
vragen te antwoorden, wordt hij door den 
rechtcr-commiss11ris veroordeeld tot vergocdin& 
der t evergeefs gemaakte kosten, onverminderct 
zijne gehoudenheid jegens partijen tot ver
goeding van kosten , schaden en interessen. 
De getuige, die n iet is verscbencn , ka n bij ver 
zoekschrift bij den rechter-commissaris in ver
zet komen, en wordt van de tegen hem uitge
sproken veroordeeling ont heven , indien h ij 
aantoont door t e billijken redenen verhinderd J 

te zijn geweest om t e verschijnen. 
13. Nadat de getuigen zij n gehoord , worden 

partijen andermaal in de gelegenheid gesteld 
om hare bewering t oe t e lichten . 

14. Indien het onderzoek moet worden uit 
gesteld of verdaagd , hetgeen staat ter beslissing 
van den rechter-commissaris, worden dag, uur 
en p laat s der verdere behandeling door dezen 
bepaald en aan de verschenen par tijen, deskun
digen en getuigen medegedeeld. 

15. De rechter-com missaris bepaalt den dag, 
waarop het rappor t der deskundigen verge
zeld van de door partijen overgelegde stukken, 
ter griffie van de rechtbank moet worden neer
gelegd. 

16. De griflier maakt van het bij bet 
onderzoek gebeurde een proces-verbaal op, dat 
door den rechter-commissaris en door hem wordt 
onderteekend . 

35. 1. Het rapport der deskundigen blijft I 
gedurende dertig dagen t er inzage van partijen I 

t er griffie nedergelegd. 
2. Gedurende de ter visieligging kunnen 

par tijen hare bezwaren t egen bet rapport d er 
deskundigen, na die aan de wederpar t ij t e 
hebben beteekend, aan den rechter-commis
saris schriftelijk mededeelen . 

3. Na ver loop van de t ervisieligging be
paalt de rechter-commissari.s den dag, waarop 
door hem ter t erechtzitting rapport zal worden 

·mtgebracht, en doet hij die daf;lbepaling door ' 
den griffier bij brieven t er kenms van partijen 
brengen. 

36. Wordt een hemieuwd onderzoek van 
deskund,gen bevolen, dan kan de rechtbank 
daa rop de artt. 34 en 35 van toepassing ver
klaren. 

37. Bij de vaststelling der schadeloosstell ing 
wordt ook gelet op het verlies. dat mocht 
worden geleden in de zaken, waarmede bet 
veer wordt bedicnd. 

38. 1. De vruch tgebruiker heeft aan~praak 
op het vruchtgebruik van het aan de gerech
t igden tot het veerrecht toegewezen bedrag, 
behalve voor zooverre da t best aat uit eene 
vergoeding vovr het verlies geleden in de zaken , 
waarmede bet veer wordt bediend , en die zaken 
niet aan het vruchtge bruik waren onden vorpen . 

2. Behooren d ie zalcen aan d en vruchtge
bruiker, dan heeft d eze aan.:;p raak op vergoe<ling 
voor het verlies, da t hij daarin lijdt. 

3. Behoudens het recht van pa rt ijen om 
eene andere regeling te t re ffen, wordt het be
drag, waarvan het vruchtgebruik wordt toe
gekend, ingeschreven in een der grootboeken 
van de na tionale schu lcl, t en name van de ge
rechtigden tot het veerrecht als eigenaren , met 
aanteeken ing van bet vruchtgebru ik, dat op 
de inschrijving drukt. 

4. Aan bet verlangen van den vrucht ge
bruiker om de inschrij ving in een bep11ald groot 
boek te d oen plaats hebben, moet worden vol
daan. 

39. 1. Van het als schadeloosstelling toege
wezen bedrag is rent e a ls in burgerlijke zaken 
verschuldigd van d en dag da t het veerrecht is 
opgeheven·. 

2. De kosten , veroorzaakt door het geschil 
over de schadeloosst elling, komen t en laste 
van d en eischer, tenzij de rechtbank in de om 
sta ndigheden van bet geding t ermen vinde om 
de kosten geheel of voor een dee! t e compen
seeren, behoudens dat d e kosten geheel do9r den 
verweerder worden gedragen, ind ien hem niet 
meer word t toegewezen dan bij d agvaarding 
werd aangeboden. 

40. Is, nadat bet vonnis in gewijsde is ge
gaan , de toegewezen schadeloosstelling, ver 
meerderd met" de bij bet vonnis begroot e kosten, 
waarin de eischer, en vermindercl met die, 
waarin de gedaagde is veroordeeld, bet aa ld of 
geconsil;lneerd, dan word t bet veerrecht opge
heven , mdien dat niet reeds heeft plaats ge
had , vervalt de krachtens art . 22 gest elde 
zekerheid, en verkr ijgt de eischer weder de 
beschikking over het krachtens dat artikel 
geconsigneerde, 

41 . 1. De pachter van het veer heeft recht 
op schadeloosstellingen, indien op het tijdstip, 
waarop het veerrecht wordt opgeheven , de 
pacht nog loopende is krachtens eene over
eenkomst t e goeder trouw geslot en voordat de 
in ar t. 19 omschreven bekendmaking plaats 
ha d, of we! ten gevolge van gebruikma king 
van eene hem v66r die bekendmaking schrifte
lijk t e goeder trou w verleende bevoegclhe id, 
om de pacht na het einde van den loopenden 
huurt ijd te d oen voortduren. 

2. B ij de vastst ell ing dezer schadeloos
stelling wordt ook gelet op de schade, die de 
pachter lijdt in de zaken , waarmede hij het veer 
bedien t, op den tijd, d ien de pa cht te l;loecler 
trou w mocht verwacht worden na het t 1jtlst ip 
van opheffing van bet veerrecht nog t e zullen 

4. Nadat de rechter -commissaris zijn rap
port t er terechtzit ting heeft uitgebracht, worden 
partijen toegelaten hare conclusien nader bij 
pleidooi te ontwikkelen. 1 loopen , en mede op de, v66r genoemde bekend -
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making aan den pachter schriftelijk te goeder 
trouw verleende bevoegdheid, om de pacht 
na het einde van den loopenden huurtijd t e doen 
voortduren. 

42. 1. Binnen eene maand, nadat het be
sluit tot opheffing van bet veerrecht is genomen, 
wordt door Onzen Minister of door Gedepu 
teerde Staten in art. 19 bcdoeld, aan den pachter 
mededeeling gedaan in hoeverre hem scbade
loosstelling wordt aangcboden. 

2. Is die mededeeling achterwege gebleven 
of neemt de pachter . daarmede gcen gcnoegen, 
dan kan hij hetzij v66r den dag bedoold in den 
aanhef van art. 34 t usschenkomen· in het ge
ding bedoeld in art. 23, zoo dit gevoert, wordt, 
t en einde ook zijne schadeloosstelling te doen 
vaststellen, hetzij zijn eisch zelfstandig aan
brcngen bij de rechtbank, waarvoor gemeld 
ged ing . gevoerd is of word t, of gevoerd had 
kunnen worden. 

3. In dit laatste geval moet de dagvaarding J 

op strafie van nietigheid de som vermelden 
die als schadeloosstelling wordt gevraagd, ·t er
wijl de conclusie van den verweerder de aan
geboden som moet noemen. 

4. De rcchtbank zal a lsda:i kunnen bevelen, 
dat geprocedeerd worde overeenkomstig de 
artt. 34 en 35 dezer wet. 

5. Het eerste lid van art. 39 is op de schade
loosstelling van den pachter van toepassing. 

6. De kost en, veroorzaakt door het geschil 
over deze schadeloosstelling, komen ten laste 
van den verweerder, tenzij de rechtbank in de 
omstanrl ighecl en van bet gecling termen vinde 
om de kosten geheel of voor een dee! te com
penseeren, behoudens dat de kosten geheel 
door den eischer worden gedragen, indien hem 
niet meer wordt toegewezen dan bij conclusie 
word aangeboden. 

43. Het besluit, waarbij het veerrecht wordt 
opgeheven , worclt bekend gemaakt in de Neder
landsche Staat-sco1trant en in een nieuwsblad 
van de gemeente of van een der gemeenten, 
waarin bet veer is gelegen, en bij gebreke van 
dien in dfl.t van een naburige gemeente. 

44. l. Heeft de opheffing van bet veerrecht 
ingevolge art. 20 of 21 plaats gehad. dan blijven 
het Rijk, de provincie of de provincien, naar 
gelang de opheffing plaats hfl.d krachtcns een 
besluit van Ons of van de Staten van een of 
meer provincien, verplicht tot schadeloos
stelling van hen, die tot bet veerrecht of het 
vruchtgebruik daarvan ten tijde dcr opheffing 
gerechtigd waren, en 1ulks bij opheffing inge
volge art. 21, behoudens verhaal op degenen, 
die t en onrechte eene schadeloosstelling wegens 
de o heffiug van het veerrecht hehben on tvan 
gen, ten hoogste tot het bedrag, zonder bijbe
rekening van renten, dat als schadeloosstelling 
aan deze is uitbetaald. 

2. Is geen der partijen in het krachtens art. 
23 gevoerde geding tot het veerrccht of het 
vruchtaebruik daarvan gerechtigd· verklaard, 
dan blijft gel ijke verplichting bestaan met 
betrekking tot die gerechtigden, welke geen 
partij waren in het gevoerde geding. 

3. In alle overige gevallen hebben zij, die 
ten tijde der opheffing gerecht igd waren t9t 
het veerrecht of het vruchtgebruik daarvan, 
en geen schadeloosstelling hebben g!)noten, 
verhaal op degenen, die ten onrechte eene 
schadeloosstelling wegens de opheffing van het 

veerrecht hebben ontvangen, ten hoogste tot 
het bedrag, zc,nder bijberekening van renten, 
dat verhaal op degenen, diP t en onrechte eene 
schadeloosstelling, welke hun toekomt, meer 
bedraagt, kunnen zij vordercn van bet Rijk, 
de provincie of de provincicn, naar gelang de 
opheffing plaats had krachtens een besluit van 
Ons of van de Staten van een of meer provincien. 

4. De rechtsvord!'ringen tot vnldoening van 
het volgens dit artikel verschuldigde worden 
aangebracht bij de rechtbank of een der recht
banken, binnen wier rechtsgebied bet veer ~e
heel of ten deele is gelegen. Zij vervallen een 
jaar na de dagteekcning van de Staatscourant, 
waarin bet besluit tot opheffing van het veer
recht is bekend gemaakt. 

45. Bij ophefling van een in een brugrecht 
omgezet veerrecht zijn de kosten, die moeten 
worden gemaakt ten einde in de toekomst in 
het geregeld verkeer te voorzien, ten taste van 
het Rijk, wanneer de brug is geleg!'n in een 
weg, die door bet R\jk, en ten laste van de pro
vincie, wanneer de brug is gelegen in een weg, 
die door de provincie wordt onderhouden. 

46. 1. Opheffing van een in e!'n brugrecht 
omgezet veerrecht doet den onderhoudsplicht 
van de brug, voor zooveel die verplichting met 
het veerrecht samenhing, te niet gaan. 

2. Is het Rijk of de provincie, naar gelang 
de opheffing ingevolge een door Ons of een door 
de Staten genomen besluit geschiedde, van 
oordeel, dat de brug met toebehooren moet 
worden opgeruimd, dan wordt aan den eigenaar 
een bekwame tcrmijn gelaten om die opruiming 
te bewerkstelligen. 

3. Heeft de opruiming binnen dien termijn 
niet plaats gehad, dan kan het Rijk of de pro
vincie daartoe overgaan, onder gehoudenhe1d 
om de afbraak op eene plaats te hunner keuze 
gedurende ten minste eene maand ter beschik
king van den eigenaar te stellen. 

4. Heeft de eigenaar binnen dien termijn 
over de afbraak niet beschikt, dan wordt deze 
door het Rijk of de provincic in bet openhaar 
verkocht en wordt de opbrengst, na aftrek 
der kosten van verkoop, den eigenaar t er hand 
gesteld. 

HOOFDSTUK III. 
SLOTBEPALINGEN. 

47. 1. Alie wett n en verordeningen van 
Franschen oorsprong worden, voor zooveel zij 
de overzetveren en de veerrechten betreflen, 
ingetrokken. 

2. Tarieven, welke voor veerrechten zijn 
vastgesteld krachtens Keizerlijk Decreet van 
21 October 1811, worden gehandhaafd. 

48. 1. Deze wet is niet van toepassing op 
overzetveren en veerrechten, welke vallen 
onder de bepalingen van verdragen met vreemde 
Mogendheden gesloten. 

2. Het is verboden in strijd met zoodanige 
bepalingen een veer aan te leggen of daar te 
stcllen. 

49. 1. Overtreding van art. 9, cerste lid, 
en art. 48, tweede lid, wordt gl'straft met geld
boete van ten hoogste tweehonderd gulden. 

2. De aldus strafbaar gestelde feiten worden 
beschouwd als overtredingen . 

50. Deze wet kan worden aangehaald onder 
den naam ,,Verenwet". 

Lasten en bevelen, enz. 
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Gegeven ten Paleize het Loo, den 5 Juli 1921. 
WILHELMINA. 

De Minister van Waterstaat, A. A. H. W. KoNIG. 
De Minister van Financil!n, DE VRIES. 

De Minister van J ustitie, HEEMSKERK. 
(Uitgeg. 10 Aug. 1921.) 

weezenpensioen meer bedraagt dan zeven ten 
I honderd van den pensioensgrondslag tot een 

maximum van f 210 per jaar; 
I b. de bijdrage wegens inkoop van zijdeling-

schen dienst of van dienst in eene on bezoldigde I betreklcing bewezen ; 

I 
c. de bijdrage wegens inkoop van tijdelijken 

dienst, voor zoover deze dienst is bewezen 
5 Juli 1921. WET tot verklaring van het I v66r 1 Januari 1920 : 

algemeen nut der onteigening, met toe- d. de inhouding van den eersten der twee 
passing van de wet van 27 Maart 1915 termijnen, bedoeld in artikel 6 der wet van 4 
(Staatsblad n°. 171), van eigendommen, November 1919 {Staatsblad n°. 639). 
noodig voor de uitbreiding van de alge- De militaire leden van de militair-rechterlijke 
meene begraafplaats te Veendam. S. 839. macht, genoemd in de wet van 20 Junf 1913 

(Staatsblad n°. 292), ontvangen eene vergoeding 

5 Juli 1921. WET, houdende nadere wijzigina 
van de wet van 20 Juni 1913 {Staatsblad 
n°. 292), tot aanvulling van art. 143 der 
Regtspleging bij de Landmagt, van de 
P rovisioneele Instructie voor het Hoog 
Militair Geregtshof, en nadere voorzienin
gen betreffende de jaarwedden van leden 
der militair-rechterlijke macht, laatstelijk 
gewijzigd hij de wet van 5 Juli 1920 (Staats
blad n°. 348), alsmede wijziging van laatst
genoemde wet S. 840. 

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

d~~ _h«:t wenschelijk is over te gaan tot nadere 
WIJz1gmg van de wet van 20 Juni 1913 (Staats
blad n°. 292), tot aanvulling van art. 143 der 
R egtspleging bij de Landmagt, van de Provi
sioneele Instructie voor het Hoog Militair 
Geregtshof, en nadere voorzieningen betreffen
de de jaarwedden van leden der militair-rech
terlijke macht, laatstelijk gewijzigd bij de wet 
van 5 Juli 1920 (Staatsbl11d n°. 348). aJsmede 
tot wijziging van laatstgenoemde wet; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. I. Na artikel 6 der wet van 20 Juni 

1913 (Staatsblad n°. 292), laatstelijk gewijzigd 
bij de wet van 5 Juli 1920 (Staatsblad n°. 348), 
worden twee nieuwe artikelen ingevoegd, lui
dende als volgt: 

,,Art. 7. Het genot van de wedde vangt aan 
met den dag, waarop de militair-rechterlijke 
ambtenaar, genoemd in de artikelen 4 tot' en 
met 6, in dienst treedt. 

8. Boven en behalve de wedde, naar de 
re~elen dezer wet toe te kennen, genieten de 
rmlitair-rechterlijke ambtenaren, genoemd in 
de artikelen 4 tot en met ·6, eene tijdelijke toe
lage voor kinderen overeenkomstig de bepalin
gen, welke te dien aanzien voor de burgerlijke 
Rijksambtenaren zijn vastgestP.ld in den alge
meenen maatregel van bestuur, houdende rege
ling van de bezoldiging dier am btenaren." 

Art. II. Artikel V der wet van 5 Juli 1920 
(Staatsblacl n°. 348) wordt gelezen : 

,,Behoudens het bepaalde in het volgende 
lid ontvangen de burgerlijke leden van de mili
tair-recht,erlijke macht, genoemd in de artikelen 
4 tot en met 6 der wet van 20 Juni 191:l (Staats
blad n°. 292), eene vergoeding ten beloope van 
hetgeen wegens korting voor eigen pensioen 
en wegens bijdrage voor weduwe- en weezen
pensioen door hen verschuldigd is. 

Voor de berekening van de in het vorig lid 
bedoelde vergoeding worden buiten aanmerking 
gelaten: 

a. hetgeen de bijdrage voor weduwe- en 

voor hetgeen door hen ,oor weduwe- en wee
zenpensioen wordt bijgedragen, met dien ver
stande, dat deze vergoeding nimmer meer be
draagt dan f 210 per jaar." 

Art. III. Deze wet wordt geacbt in werking 
te zijn getreden met ingang van 1 Januari 1920. 

Lasten en bevelen,- enz. 
Gegeven ten Paleize Het Loo, den 5den Juli 

1921. 
WILHELMINA. 

De Minister van Justitie, HEEMSKEnK. 

De Minister van Marine a. i., W. F. POP. 

De Minister van Oorlog; W. F. POP. 

( Uitgeg. 18 Juli 1921. ) 

5 Juli 1921. WET tot invoering van hct 
Wetboek van Militair Strafrecht en van 
de Wet op de Krijgstucht_ S. 841. 

Bijl. Hand. 2• Kamer 1917 l!H8, n°. 409, 
1-3; 1920 19 1, n°. 713, 1-7. 

Hand. 2• Kamer 1920 1921, blaclz. 2442-2462. 
Hand. l • Kame1 1920/1921, bladz_ 899, 973, 

981, 1064, 1065. 
WIJ WILHEL:M:INA, ENZ . .. doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat volgens de algemeene slotbepaling van 
het Wetboek van 1\'Iilitair Strafrerht bet in 
werking treden van dat wethoek bij de wet 
moet worden gnegeld, terwijl het tevens 
noodzakelijk is voorzieningen te treffen naar 
aanleiding van het in werking t reden van de 
Wet op de Krijgstucht ingevolge artikel 74 
dier wet; 

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

Invoeringswet Militair Straf- en Tuchtrecht. 

TITEL I. 

Algemeene bepalingen. 
Art. 1. H1;t Wetboek van Militair Straf

recht treedt in werking met ingang van een 
door Ons te bepalen tijdstip. -

Niettemin blijft, totdat ilienaangaande nader 
bij de wet zal ~ijn voorzien, buiten toepassing 
de bepaling van artikel 12 van dat wetboek, 
volg1ms welke de straf van militaire detentie 
in een afzonderlijk gebouw wordt ondergaan. 

2. Op Onzen last worden de artikelen van 
het Wetboek van l\filitair Strafrecht en van 
de Wet op de Krijgstucht met de daarin 
gebrachte wijzigingen en aanvullingen in eene 
doorloopend genummerde reeks samengevat 
en wordt de aanhaling van die artikPlen, zoo 
in dit wetboek als in de andere wetten en 
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wettelijke voor~cbriften, in verband daarmede I Was de straf van militaire detent,ie opgelegd, 
voor zoover nooclig gewiµigd. dan kan de recbter bepalen dat die straf vn-

De gewijzigde teksten van bet Wetboek I vangen wordt door bechteni9 va n gelijken duur. 
van Militair Strafre1Jbt en van de Wet op de Art. 12h. De bepa lingen van de artikelen 
Krijgst ucht worden op Onzen last in het S!aats- 12a-12g vinden enkel toepassing bij oplegging 
blad geplaatst en afzonderlijk uitgegeven. van stra ffen door den militairen recbtP.r." 

.5. Art ikel 16 van bet Wetboek van Militair 
TITEL II. Strafrecbt wordt gelezen als volgt : 

,,Wanneer bet ontslag uit den militairen 
dienst is uitgesproken zonder ontzetting van 
de bevoegdheid om bij de ge a pende macbt 
te dienen, zal de ontslagene alleen in bijzondere 
gevallen t er beoordeeling van bet boofd van 
bet daarbij betrokken DepartemPnt van Marine 
of van Oorlog, betzij binnen zijn diensttijd 
worden opg,eroepPn om aan zijn Yerplichten 
krijg~dienst te voldoen, betzij kunnen warden 
toegelaten tot eene verbintenis tot vrijwilligen 
krjjgsdienst ." 

Wijzigingen, aan te brengen in het W etboek van 
M ilitair S trafrecht. 

3. Aan artikel 12 van het vVetboek van 
Militair StrafreC1ht wordt een n ieuw vierde lid 
toegevoel!d, luidende als volgt . 

,.Artikel 27 van bet Wetboek van Strafrecbt 
is van o v ereenkomstige toepassing. , , 

4. Na artikel 12 van het Wetboek van 
Militair Strafrecht worden zeven nieuwe arti
kelen ingevoegd, luidende als volgt : 

,.Art. 12a. De bevoegdheid, bedoeld in 
artikel 14a van het Wetboek van Strafrecht, 
w o rdt alleen ui t gcoefcn d, indien het militair 
belang zich niet daartegen verzet. 

Art. 12b. De toepassing van de artikelen 
14a-14k van het Wetboek van Strafrecht 
geschiedt ten aanzien van de straf van militaire 
detentie als daarbij voor de gevangenisstraf 
is bepaald. 

Art. 12c. Bij het bevel, bedoeld in artikel 
14a van bet Wetboek van Strafrecht , wordt 
als algemePne voorwaarde ~teeds mede gesteld 
dat de veroordeelde die militair is, zich niet 
scbuldig zal maken aan . !'en krijgstucbtelijk 
vergrij p, vallende onder artikel 2 n°. 1 van 
de Wet op de Krijst ucht, dat van ernstigen 
aard is, noch aan een krijgstuchtelijk vergr ij p , 
vallende ondcr art ikel 2 nos. 2--6 van die wet. 

Art. 12d. Indien de rechter overeenkomstig 
artikel 14d van het Wet boek van Strafrecht 
eene opdracht tot bet verleenen van bijstand 
gegeven heeft, oefent, wanneer de veroordeelde 
zicb in werkelijken dienst bevindt, degene die 
met bet verleenen van den b(jstand belast is, 
dien niet uit , dan met goedvinden van den 
commandeerenden officier van den veroordeeldP. 

Art. l 2e. Als de rechter die het in artikel 
14a van bet Wetboek van Strafrecbt bedoelde 
bevel heeft ge~even, wordt voor de toepass ing 
van de a rti kelen 14/-14k van dat Wetboek 
st eeds mede aan~emerkt bet Hoog lllilitair Ge
rechtshof, of, indien de veroordeelde zich bevindt 
in of op weg n0,ar de kolonien of bezi ttingen 
in andere werelddeelen, de krijgsrnad aldaar, 
voor welken bij bij bet begaan van een ~t ~af
baar feit in eerRt,e inst ant ie zal bebooren terecht 
te s•aan, voor zooveel den kolonialen krijgs
raad betreft, samengesteld naar de daar te 
lande geldende bepa lingen. 

,,Art. 12/. De kennisgeving, bedoeld in 
ar"tikel 14/ van bet Wetboek van Strafrecht, 
~eschiedt, wanneer de veroordeelde militair 
1s, kracbtens beslissing van diens commen 
deerenden officier. De beslissing wordt niet 
genomen dan na overleg met den a mbtenaar 
die t ot het doen der kennisgPving bevoegd 1s. 

Art. 12g. Indien overeenkomstig artikel 14h 
van het Wetboek van Stra.frecbt last t ot ten
uitvoerlegging gegeven wordt t en aanzien van 
een veroordeelde die op dat tijdstip geen 
militair is of zich niet in werkehjken dienst 
bevindt, kan de recbter bepalen dat de bijko 
mende straffen , bedoeld in artikel 6b uos. 1-3, 
niet worden ten uitvoer gelegd. 

6. Het slot van artikel 17 van bet Wet boek 
va n Militair Strafrecbt wordt na de woorden 
,,met dien ver~tande" gelezen a ls volgt : 

,,dat niemand kan worden verlaagd tot eene 
uitsluitend bij een opleidi.ng voorkomende 
kwaliteit." 

7. Na artikel 28 van bet Wetboek van Mili
t air Stmfrecbt wordt een nieuw artikel inge
voegd, luidende als volgt : 

,,Art. 28a. De bijkomende st raffen, welke 
k rachtens dezen Titel kunnen warden opge
legd, worden u itsluitend door den militairen 
recb ter toegepast." 

8. Na art ikel 29 van het Wetboek van 
Mili tair Strafrecht worden vijf nieuwe artikelen 
ingevoegd, luidende als volgt : 

,.Art. 29a. Waar bij bet gemeene recht de 
toepasselijkheid van bijzondere voor minder
jarige personen geldendc bepalingen afhankelijk 
wordt gesteld van den leeft ijd clien de schuldige 
beeft op bet tijdstip van de uitspraak van bet 
eindvonnis in eersten aanleg, trecdt ten aanzien 
van zaken betreffende zoodanige minderj arige 
personen, waarvan de militaire rechter kennis 
neemt, voor dat ti_idstip in de p laat het tijd
stip waarop bet vonnis in eersten aanleg wordt 
gewezen. 

Art. 29b. Voor de toepas~ing van artike, 
38 van het Wetboek van Strafrecht t !'n aanzien 
van minderjarige mi litairen, worcl t bet rech
terlijk bevel, dat de schuldige aan ziine oudPrs 
of zijn voogd zal worden teruggegeven, zoo 
h ij in werkelijken i;tiPnst is, vuv .. ngen door 
bet bevel van den rechter, da t de schuldige 
aan den commandeerenden officier zal worden 
teruggegeven. 

Art. 29c. Indien een minderjarige militair 
bij rechterlijk gewijsde tot de straf van plaatsing 
in eene tucht.,choo l, de vervangende ~traf 
daaronder niet begrepen, wordt veroordeeld, 
kan de militaire rechter tevens bepalen, dat 
het militaire dienstverband wordt ver broken. 

Art. 29d. Indien een minderjarige militair 
bij recbterlijk gewijsde t er bes~hikking van 
de Regeerin~ wordt gesteld, gaat de verbreking 
van het mi litairA dienstverband daarmede van 
recht.swege gepaard. 

Art. 29e. T,m aanzien van uit de kolonien 
afkomstige inlandscbe personen, aan de mili
t aire recbtsmacbt onderworpen, die den leeft ijd 
van achttien jaren nog niet bebben bereikt, 
zijn uitsluitend van toepassing de bepalingcn 
t en aanzien van personen boven dien leeftjjd 
geldende." 
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9. In artikel 40 van het Wetboek van Mili-145 n°. l a, omschreven bekendmaking zal zijn 
tair Strafrecht wordt na het getal 245 ingevoegd: gedaan,". ' 
,, , 2481er". In artikel 47 n°. 2 van het Wetboek van Mili~ 

10. Na artikel 42 van het Wetboek van tair Strafrecht vervallen de woorden ,,van het 
Militair Strafrecht wordt een nieuw artikel oogenblik waarop hun opnieuw de in artikel 
ingevoegd, luidende als volgt : 45 n°. l a, omschreven bekenrlmaking zal zijn 

,.Art. 42a. Ten aanzien van een persoon gedaan, ". ·. 
die v66r het begaan van het misdrijf den leeHijd Aan genoemd artikel 47 wordt een nieuw 
van achttien jaren nog niet heeft bereikt, wordt tweede lid toegevoegtl, luidende als volgt : 
elke der in de artikelen 41 of 42 vermelde ver- ,,Artikel 45, tweede lid, is van toepassing." 
jaringstermijnen tot een derde van den daar 13. Artikel 49, eerste lid, van bet Wetboek 
bepaalden duur ingekort. van Militair Strafrecht wordt gelezen als volgt : 

Ten aanzien van zooda!ligen persoon is de ,,Vreemde militairen, die eene op voet van 
termijn der verjaring van het recht tot uit- oorloa gcbrachte krijgsmacht met toeatemming 
voering der atraI, opgelegd wegens een misdrijf van J'e militaire overheid vergezellen of volgen; 
ala bcdc>eld bij een der artikelen 41 of 42, een krijgs~evangenen en de in geval van een oorlog 
derde !anger dan de bij het vourgaande lid waarin Nednland niet betrokken is, andere 
bepaalde termijn der verjaring van bet recht bier te lande geinterneerde militairen van eene 
tot atrafvordering wegens dat misdrijf." der oorlogvoerende mogendbeden, d,i,aronder 

11. De artikelen 45 en 46 van het Wetboek begrepen de zoodanige die onder belofte of 
van Militair Strafrecht worden vervangen door voorwaarde zijn vrijgelaten, worden, met inacht
de volgende artikelen : neming van den door hen hekleeden rang, 

,,Art. 45. Onder militairen worden verstaan: gelijkgesteld met N ederlandsche militairen ten 
1°. zij wier vrijwillig dienstverbnnd bij de aanzien van door hen begane strafbare feiten, 

krijgsmaoht tot doorloopenden werke- waartegen is voorzien biJ het gemeene recht. 
lijken dienst verplicht, tijdens den ge- hij de artikelen 63 of 114 of bij de Titels IV-VI 
heelen duur van dat dienstverband ; van het T weede Roek van dit Wetboek. Gein-

20. alle andere vr~jwilligers bij de krijgs- terneerde vreemde militairen die krachtens 
macht en de dienstplichtigen, zoo vaak be~chikking van het bevoegd Nederlandsch 
en zoolang 1.ij in werkelijken dienst gezag andere vreemde militairen onder hunne 
zijn, alsmede wanneer zij buiLen werke- bevelen hebben, worden ten aanzien van hunne 
lijken dienst in het tijdvak gedurende verhouding tot die andere personen, met in
hetwelk zij voor dien dienst kunnen achtneming van den door hen bekleeden rang, 
worden opgeroepen, een der feiten plegen gelijk gesteld met Nederlandsche militairen." 
omschreven in de artikelen 92, 94 en 14. Aan artikel 51 van het Wetboek van 
133 van dit Wetboek. Militair Strafrecht wordt een nieuw tweede 

Aan alle militairen wordt bekend gemaakt I id toegevoegd, luidende als volgi, : 
dat zij onder de militaire tucht staan. ,,Ten aanzien van de in artikel 49, eerste 

Art. 45a. Hij die feitelijk dient bij de krijgs- lid, bedoelde vreemde militairen vindt eene 
macht, wordt van rechtswei;e als m1litair aan- gelijkstelling van vreemde militaire rangen 
gemerkt, tenzij aannemelijk wordt gemaakt, met Nederlandsche p laats door Ons of van 
dat hij niet antler eene der bepalin.e:en van het Onzentwege door Onzen daarb\i bet rokken 
eerste lid van het voorgaande artihel valt. Minister van Marine of van Oorlog." 

Art. 46. De in artikel 45 n°. 2 bedoelde 15. Jn artikel 52, eerste lid, van het Wet-
vrijwilliger bij de krijgsmacht of de dienst- boek van M.ilitair Strafrecht wordt, in plaats 
plichtige wordt geacht in werkelijken dienst van ,,adelborst der eerste klasse" gelezen : 
te zijn : ,,luitenant ter zee der derde klasse". 

10. zoodra hij, ter inlijving of voor den 16. In artikel 64 van het Wetboek van 
werkelijken dienst opgeroepen of vrijwillig in Militair Strafrecht wordt, in plaatR van ,,toe
werkeEjken dienst komende, op de plaats van gelatcn", gelezen: ,,ge.nterneerde". 
zijne bestemming is aangekomen, zoodra hij 17. In artikel 91 van het Wetboek van 
zich voor dezen dienst heeft aangemeld of Militair Strafrecht wordt, in plaats van ,,28", 
zoodra hij voor dezen dienst is overgenomen, gelezen: ,,16 of artikel 28". 
een en antler totdat hij met 11:root verlof ver- 18. In artikel lJ6, eerste lid, van het Wetboek 
trekt of, wat betreft den landstorm, huiswaarts van Militair Strafrecht wordt, in plaats van 
wordt gezonden ; ,,eene meerdere", gelezen : ,,een meerdere". 

20. zoolang hij deelneemt aan militaire 19. In artikel 103 n°. 1 van het Wetboek 
oefening of militair onderricht, dan wel eenige van Militair Strafrecht wordt, in plaats van 
andere militaire werkzaamheid verricht; ,,feitelijkheden", gelezcn : ,,feitelijkheid". 

30. zoolang hij als vrijwilliger of dienstplich- 20. In artikel ll0, eerste lid, van bet Wet-
ti~e of als verdachtfl of beklaagde in eene boek van Militair Strafrecht wordt, in plaats 
m1litaire strafzaak bij eenig onderzoek tegen- van de woorden ,,?amenrotting tot militair 
woordig is ; oproer", gelezen : ,,samenrotting om in ver-

40. zoolang hij uniformkleeding of het voor eeniging hun plicht te verzaken,". 
hem vastgestelde kenteeken of onderscheidings- 21. In artikel 133, eerste lid, van het Wet-
teeken draagt : boek van Militair Strafrecht wordt, in plaats 

50. zoolang hij in eene militaire inrichting van : ,, De verlofganger van de militie, de land
of aan boord van een vaartuig der krijgsmacht weer of het reserve-personeel", gelezen: ,,De 
straf ondergaat." I militair". 

12. In artikel 47 n°. 1 van het Wetboek 22. Het eerste lid van artikel 140 van het 
van Militair trafrecht vervallen de woorden Wetboek van Militair Strafrecht wordt gelezen. 
" van he~ oogenblik waarop hun de in artikel I als volgt: -

1921. 40 
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, De militair die opzettelijk eenig voorwerp 
aoor een der in dezen Titel omschreven mis
drijven verkregen, koopt, huurt, inruilt, in 
p.and neemt, aJs geschenl, aanneemt, of uit 
w;instbejag verkoopt, verhuurt, verruilt, in 
pand geeft, vervoert, bewaa.rt of verbergt, 
wordt, als schuldig aan heling, gestraft met 
gevaingenisstraf van ten hoogste zes jaren.' 

Na artikel 140 van het Wetboek van Militair 
Strafrecht wordt een nieuw a.rtikel 140a in
gevoegd, luidende als volgt : 

,,De militair die eenig voorwerp koopt, huurt , 
inruilt, in pand neemt, als geschenk aanneemt 
of uit winstbejag verkoopt, verhuurt, verruilt, 
in pand geeft, vervoert, bewaart of verbergt, 
wordt, indien aan zijne schuld te wijten is 
dat zijne handeling een door een der in dezen 
Titel omschreven misdrijven verkregen voor
werp betreft, gestraft met gevangenisstraf van 
ten hoogste twee jaren. 

Met gelijke straf wordt gestraft hij die nit 
de op brengst van eenig voorwerp voordeel 
trekt, indien aan zijne schuld te wij ten is, dat 
zijne handeling een door zoodanig misdrijf 
verkregen voorwerp betreft ." 

23. Aan artikel 144 van het Wetbock van 
Militair Strafrecht wordt een t weede lid t oe
gevoegd, luidende als volgt : 

,,Voor zoover dit Wetboek rechtsmacht op
draagt aan een rechter in <le kolonii'n of bezit
tingen in andere werelddeelen, is het mede voor 
die kolonien of bezittingen ver bindend en. past 
die rechter, bij de uitoe.fening van de hem opge
dra~en rechtsmacht, de Nederlandsche wet
gevmg toe. " 

TITEL III. 
Wijzigingen , aan te brengen in de Wet op de 

Krijgstucht. 

24. In artikel 2 van de Wet op de Krijgs
tucht worden de navolgende wijzigingen aan
gebracht: 

In n°. 2 onder a wordt, in plaats van : ,,80 
nos. 1 en 3" , gelezen : ,,80 nos. 1, 2 en 3" en 
wordt onmiddellijk v66r het cijfer 87 ingevoegd: 
,,82 n°. 3 (indien de ongeoorloofde afwezigheid 
in tijd van vrede niet !anger dan acht dagen 
dnurt),". 

Inn°. 3 wordt na ,,142" , ingevoegd : ,,254bis , 
284 n°. l," . 

In n°. 4 wordt na ,,310" ingevoegd : ,, , 314, 
315" en na de woorden ,,Wetboek van Straf
recht" : ,,en in artikel 27 van de Visscherij
wet". 

Inn°. 5 wordt na ,,426" , ingevoegd: ,,426bis" 
en na ,,431,": ,,435bis,". 

N°. 6 wordt aldus gelezen : 
,,de feiten vallende in de bepalingen van 

eene der buiten het Wetboek van Strafrecht 
omschreven overtredingen waarop als hoofd
straf gesteld is het zij hechtenis of geldboete 
hetzij geldboete alleen, indien het begane feit 
naar het oordeel van den in n°. 2 vermelden 
meerdere onbestaanbaar met de militaire tucht 
of orde, <loch t evens van z66 lichten aard is, 
dat de zaak buiten strafrechtelij ke behandeling 
kan worden afgedaan." 

25. In de artikelen 4 en 5 van de Wet op, 
de Krijgstucht worrlen onder A, 6°., na de 
kommapunt bijgevoegd de woorden ,,deze straf 
wcrdt niet opgelegd aan een minderjarige die 

den leeftijd van achttien jaren nog niet bereikt 
heeft ;". 

26. H et slot van artikel 16 van de Wet 
op de Krijgstucht wordt na de woorden ,,met 
<lien verstande" gelezen als volgt : ,,dat nie
mand kan worden verlaagd t ot eene uitsluitend 
bij eene opleiding voorkomende kwaliteit." 

27. In artikel 39 van de Wet op de Krijgs
tucht worden de navolgende wijzigingen aan
gebracht: 

H et eerst e lid, onder 3°., wordt gelezen als 
volgt: 

,,3°. den commandeerenden officier van een 
divisie, brigade, korps of andere door Ons te 
bepalen fo rmatie, zoomede van een dienst vak, 
dienst afdeeling of inrichting." 

D e punt aan het slot van het tweede lid 
wordt vervangen door een kommapunt. 

Aan I. e t t weerlJ lid worden twe• nieuwe 
nummers to-gevoeg1, luidend } a ls volgt: 

,,4°. den officier belast met territoriaal bevel ;. 
5°. den officier belast met de leiding van den 

etappen dienst of met een zelfstandig commando 
bij <lien dienst." 

28. In artikel 41 van de Wet op de Krijgs
t ucht worden de navolgende wijzigingen aan 
gebracht : 

N°. 2 wordt gelezen als volgt : 
,,2°. den commandant van een bataljon, af

deeling, compagnie, escadron, batterij of 
ande re door Ons te bepalen formatie ;". 

29. In artikel 67 van de Wet op de Krijgs
t ucht wordt, in plaats van ,,op weg naar Oost 
Indie of aan bonrd van een oorlogsvaartuig 
aldaar", gelezen : ,,in of op weg naar Oost
J ndie" en wordt na ,,Nederlandsch-Inrlie," 
gelezen : ,,samengesteld naar de daar t e lande 
geldende bepalingen,". 

30. In artikel 72 van de Wet op de Krijgs
t ucht worden de navolgende wijzigingen aan
gebracht : 

Aan het eerste lid wordt een nieuwe zin t oe
gevoegd, luidende als volgt : 

,,Artikel 45a van het Wetboek van Militair
Strafrecht is van t oepassing." 

In het tweede lid vervallen de woorden ,,in 
de bepaling van artikel 2 n°. 1 of 2 dezel' we 
vallend". 

31 . Aan artikel 74 van de Wet op de K rijgs
tucht wordt een t weede lid toegevoegd, lui
dencle als vulgt : 

,,Voor zoover deze wet rechtsmacht opdraagt 
aan een rechter in de kolonien of bezit tingen 
in andere werelddeelen, is zij mede voor die 
kolonien of bezittingen verbindend en past 
die rechter, bij de uitoefening der hem opge
dra~en recht smacht, de Nederlandsche wet
gevmg t oe." 

TITEL IV. 

A fschaffing of wijziging van wetten, welke tl1ans 
in werking zijn. 

E ERSTE AFDEELING. 

Materi ee l Strafrecht. 
32. Worden afgeschd t: 

1 °. het bij besluit van den Souvereinen 
Vorst der Vereenigde Nederlanden van 
20 Juli 1814, n°. 27 (Staatsblad no. 85) 
gearreateerde crimineel wetboek voor 
het krijgsvolk te water en het bij dat-
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zelfde besluit gearresteerde reglement 

1

6 of 7, of wanneer bij hem twijfel bestaat of 
van discipline voor dat krijgsvolk ; de zaak buiten strafrechtelijke behandeling 

2°. het bij besluit van den Souvereinen kan worden afgedaan, zoo ook wanneer hij van 
Vorst der Vereenigde Nederlanden van oordeel is, dat de zaak voor den militairen 
15 Maart 1815, n°. 107 (Staatsblad n°. Regter moet worden gebragt, zal hij van zijne 
26) gearresteerde crimineel wetboek beslissing en bevinding moeten kennis geven 
voor het krij<>svolk te lande en het aan den Commanderenden Officier van de 
bij datzelfde tesluit gearresteerde re- , Direc. tie, de Vloot, het Eskader of minder 
glement van discipline voor dat krijgs- Smaldeel. 
volk, met dien verstande, dat deze Onverminderd zijne bevoegdheid krachtens 
afschaffing niet geldt voor zoover de Wet op de Krijgstucbt zal daarop de laatst
hetreft de kolonien en bezittingen van genoemde Commanderende Officier bet advijs 
het rijk in andere werelddeelen ; van den Fiscaal inwinnen en, naar bevind van 

3°. de artikelen 2 en 7 der wet van 17 zaken : 
Septem her l 870 (Staatsblad n°. 162), a. ongeacht de ingevolge artikel 6 of 7 
alsmede artikel 3 der wet van 15 genomen beslissing, den onschulrlig geoordeelde 
April 1886 (Staatsblad n°. 64), voor I of den krijgstugtelijk gcstrafte, nadat deze zoo 
zoover evengenoemde artikelen daarbij mogelijk is gehoord, alsnog ter zake van het 
werden gehandhaafd ; feit, waarvan hij werd verdagt of waarvoor 

4°. de wetten van 14 November 1879 hij ge~traft werd, naar den militairen Regter 
(Staatsbladen nos. 191, 192, 193 en verwijzen, of 
194) ; b. bepalen, dat de zaak buiten den Regter 

5°. de wet van 18 April 1885 (Staatsblad zal worden afgedaan en de verdagte hetzij 
n°. 98), gelijk die is gewijzigd bij de verder ongemoeid gelaten hetz:ij krijgstugtelijk 
wet van 15 Mei 1914 (Staatsblad n°. gestraft zal worrlen dan we! den verdagte, 
206); nadat deze zoo mogelijk is gehoord, naar den 

6°. artikel 9 der wet van 15 April 1886 militairen Regter verwijzen." 
(Staatsblad n°. 64); 36. Na artikel 8 van de Regtspleging bij 

7°. de wet van 14 Februari 1887 (Staats- de Zeemagt wordt een nieuw artikel Sa inge-
blad n°. 35); voegd, luidende als volgt: · 

8°. de wet van 31 December 1914 (Staats- ,,Indien volgens de voorafgaande bepalin~en 
blad n°. 666) ; geen Commanderende Officier tot de verwijzmg 

9°. de wet van 27 Mei 1916 (Staatsblad van den verdagte naar den Krijgsraad bevoegd 
n°. 207) ; mogt zijn, zullen de functien, bij die bepalingen 

10°. de wet van 16 December 1916 (Staats- aan den Commanderenden Officier van de 
blad n°. 539) ; Directie, de Vloot, het Eskader of minder 

ll0 • de wet van 20 April 1918 (Staats- Smaldeel opgedragen, worden waargenomen 
blad n°. 254) ; door den Commanderenden Officier die den 

12°. de wet van 20 April 1918 (Staats- Krijgsraad, tot de kennisneming van de zaak 
blad n°. 255); bevoegd, bijeenroept." 

13°. artikel 1 der wet van 17 Juni 1918 37, De artikelen 12 tot en met 15 van de 
(Staatsblar! n°. 409). Regtspleging bij de Zeemagt vervallen. 

33. In bet Wetboek van Strafrecbt worden 38. In artikel 112, derde lid, van de Regts-
de navolgende wijzigingen aangebracht : pleging bij de Zeemagt wordt, in plaats van 

In artikel 421 wordt, tusschen de woorden ,,door een Deurwaarder, een dienaar der Open
,,verduistering" en ,,of bedrog". ingevoegd: bare Magt of een onderofficier", gelezen: ,,door 
,, , heling, bet opzettelijk voordeel treli:ken uit een Deurwaarder of een dienaar der Openbare 
de opbrengst van eenig door misdrijf verkregen l\fagt". 
voorwerp," en wordt, in plaats van de woorden 39. In artikel 117 van de Regtspleging bij 
,,krachtens de militaire wetten uitgesproken de Zeemagt wordt, in plaats van : ,,oproer, 
straf", gelezen : ,,krachtens de militaire wetten muiterij, zamenrotting, zamenzwering, com
opgelegde straf". plot tot desertie en lafhartigheid voor den 

In artikel 422 wordt, in plaats van ,,meerderen vijand", gelezen: ,,de misdrjjven, bedoeld in 
in rang of schildwachten", gelezen : ,,meerderen Titel III en Titel IV van het Tweede Boek van 
of schildwachten", en wordt, in plaats van het Wetboek van Militair Strafrecht, voor 
,,krachtens de militaire wetten uitgesproken woverre dezelve de deelneming van twee of 
straf", gelezen: ,,krachtens de militaire wetten meer personen vooronderstellen". 
opgelegde straf". 40. In artikel 142 van de Regtspleging bij 

T w e e d e A f d e e 1 i n g. 

Formeel Strafrecht. 

· 34. In artikel 3 van de R egtspleging bij 
de Zeemagt vervallen de woorden : ,,aan eene 
aanmerkelijke overtreding van de krijgstucht 
of". 

de Zeemagt vervallen de woorden ,,militaire 
of andere aan den militairen dienst verbondene" 
alsmede de woorden ,, , met uitzondering van 
de zoodanigen, welke, ter eerster instantie, 
voor bet Hoog Militair Geregtshof, moeten 
te regt staan." 

Aan dat artikel wordt een tweede lid toege
voegd, luidende : ,,De aanwijzing van bet 
re~tsgebied van den krijgsraad of van elk der 
knjgsraden binnen het Rijk in Europa geschiedt 
door Ons.". 

35. Artikel 1s van de Regtspleging bij de 
Zeemagt wordt gelezen als volgt : 

,,Wanneer door den Commanderenden Offi
oier, omtrent een feit niet vallende onder 
artikel 2, 1°. van de Wet op de Krijgstucht, 
eene beslissing•is genome.n als bedoeld in artikel 

41. In artikel 143 van de Regtspleging bij 
de Zeemagt wordt, in plaats van bet woord 
,,derzelve", gelezen: ,,der Krijgsraden". 

40* 
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42. In artikel 191 van de Regtspleging bij 
de Zeemagt wordt, in plaats van de woorden 
,,eene lijf traffe of ten minste cassatie", gele
zen: de doodstraf". 

43. In artikel 200 van de Regtspleging bij 
de Zeemagt wordt, in plaats van de woorden 
,,in zaken ·van ·zamenzwering, oproer, muiterij, 
zamenrotting, complot tot desertie en lafharti$
heid voor den vijand", gelezen : .,in zake cte 
misdrijven, bedoeld in Titel III en Titel IV 
van het Tweede Boek van het Wetboek van 
Militair Strafrecbt, voor zooverre dezelve de 
deelneming van meer dan twee personen voor
onderstellen". 
,. 44. Artikel 2()8 van de Regtspleging bij de 
Zeemagt vervalt. 

45. Aan de Regtspleging bij de Zeemagt 
worden toegevoegd de volgende : 

,,ADDITIONEELE BEPALINGEN 
belreffende <le berechting van minderjarigen. 

Art. I. De voorschriften van dit wetboek 
zijn ook ten aanzien van minderjarigen van 
toepassing, voor zoover in de volgende artikelen 
niet anders is vastgesteld. 

Deze artikelen l!elden, met uitzondering van 
de artikelen II, IX, X, XI, en XII, alleen in 
strafzaken wegens misdrijven of wegens de 
overtredingen, bedoeld in de artt. 4:12 en 433 
van het Wetboek van Strafrecht. 

Met de uitdrukking beklaagde wordt in de 
volgende artikelen steeds bedoeld de minder
jarige beklaagde die den leeftijd van · achttien 
jaren nog niet heeft bereikt. 

Art. II. In het bevel tot arrest van den 
beklaagde kan worden bepaald, dat <lit op den 
voet van do krijgstuchtelijke straffen hetzij 
van licht arrest hetzij van verzwaard arrest 
zal worden ten uitvoer gelegd. 

Art. III. Voor zoover niet anders is bepaald, 
wordt van alle beteekeningen, dagvaardingen, 
oproepingen, kennisgevingen of andere schrif 
telijke mededeelingen aan den beklaagde 
afschrift gezonden aan zijne ouders of zijn voogd 
alsmede aan zijn raadsman zoo hij dien heeft . 
Aan de oudera of den voogd van den beklaagde 
wordt bovendien, zoodra het vonnis kan worden 
ten uitvoer gelegd, mededeeling gedaan van 
de straf of den maatregel die tegen den beklaag
de is uitgesproken, en van het feit ter zake 
waarvan die uitspraak is gegeven. 

De bepaling van het voorgaande lid geldt 
alleen ten aanzien van de ouders of den voogd 
die de ouderlijke macht of de voogdij over den 
beklaagde uitoefenen. 

Art. IV. Bij het eerste verhoor deelt de 
daarmede belast.e officier-commissaris den be
klaagde die nog geon raadsman heeft, mede, 
dat hem een raadsman zal worden toegevoegd. 
Ten spoedigste na afloop van dat verhoor 
voegt de p ident van den krijgsraad op het 
verzoek van dien officier-commissaris aan 
zoodanigen beklaagde een raadsman toe. 
' De artikelen 114, tweede zin van het tweede 
lid, derde en vierde lid, en 115 zijn van toepas
sing. 

Art. V. Indien de informatien voor den 
officier-commissaris buiten de residentie van 
den krijgsraad zijn gehouden, zal de beklaagde 
steed~ nader door den officier-commissarig ter 
st andplaats van den krijgsraad moeten worden 
gehoord. 

Deze wint omtrent den beklaagde voor zoover 
noodig inlichtingen in omtrent diensopvoeding, 
karakter, ontwikkeling en dooqpand gedrag, 
ook door het hooren van get111gen die hem 
door diens ouders of voogd zijn opgegeven. 

Art. VI. De raadsman van den beklaa$de 
kan tijdens de informatien voor den offimer
commissaris in de residentie van den krijgs
raad bij elk verhoor tegenwoordig zijn, waartoe 
hij telkens wordt opgeroepen. Niettemin kan 
de officier-commissaris in bet belang van het 
onderzoek in bepaalde gevalien een verhoor 
buiten tegenwoorcligheid van den raadsman 
bevelen. 

Art. VII. Tijdens de informatien in het 
voorgaande artikel bedoeld wordt tot de ouders 
van den beklaagde, voor zoover zij de ouder
lijke macht niet hebben verloren, of tot den 
voogd telkens eene uit c1oodigino- gericht om 
desverlangd bij elk verhoor van den beklaa.ml.e, 
van een getuige of een deskundige tegenwvv-~g 
te zijn en daarbij op te merken, wat tot verde
diging kan dienen. De officier-comroissaris 
kan echter in het belang van bet onderzoek 
of terwille van noodzakelijken spoed bevelen, 
dat een verhoor buiten tegenwoordigheid van 
ouders of voogd geschiede. 

Art. VIII. Indien de beklaagde ter terecht
zitting van den krijgsraad wordt gedagvaard 
en geen raadsman heeft, voegt de president 
hem een raadsman toe. 

De artikelen 114. tweede zin van het tweede 
Jjd, derde en vierde lid, en 115 zijn van toe
passing. 

Art. IX. Het rechtsgeding tegen den beklaag
de wordt, tenzij er medebeklaagden zijn die 
meerderjarig zijn of den leeftijd van 18 jaren 
hebben bereikt, met gesloten deuren behandeld. 
Tot bijwoning van deze n.iet-openbare terecht-
1.itting kan de president van den krijgsraad 
echter bijzonderen toegang verleenen. 

Tot bijwoning van aUe terechtzittingen wor
den de ouders of de voogd van den beklaagde 
opgeroepen. Tegenwoordig zijnde worden zij, 
nadat de beklaagde, elm der medebeklaagden, 
een getuige of een deskundio-e zijne verklaring 
heeft afgelegd, in de gelegenheid gesteld, daar
tegen in te brengen wat tot verdediging kan 
dienen. 

Niettemin kan de krijgsraad, hetzjj am bts
hal ve, hetzij op vorderin~ van den fiscaal, in 
het belang van het onaerzoek bevelen, dat 
een verhoor van den beklaagde of van een 
getuige buiten tegenwoordigheid van ouders 
of voogd geschiede. 

Art. X. Indien de ouders of · de voogd van 
den beklaagde als getuigen zijn gedagvaard 
om te worden gehoord over de opvoeding, 
het karakter, de ontwikkeling en het doorgaand 
gedrag van den beklaagde, kunnen zij zich 
niet verschoonen op grond van bloed- of aan
verwantschap met dezen. 

Art. XI. De straf van berisping wordt in
een n.iet-openbare terechtzitting ten uitvoer 
gelegd door den president van den krijgsraad. 

De fiscaal draagt zorg. dat de veroordeelde 
op die t erechtzittmg tegenwoordig is, en kan 
daartoe de hulp inroepen van de openbare 
burgerl-ijke of militaire macht. . 

Art. XII. Alie beteekeningen, dagvaardin, 
gen, oproepingen, kennisgevingen of andere 
schriftelijke mededeelingen aan ouders of voogd 
vinden enkel plaats, indien deze eene bekende 
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verblijfplaats binnen bet rijk in Europa hebben. pleging bij de Landmagt vervallen de slotrcgels 
De mededeeling, bedoeld in den tweeden zin na de woorden : ,,kennis gegeven" en wordt 

van het eerste lid van art. Ill, geschiedt de komma na die woorden eene punt. 
echter steeds, indien de ouders of de voogd Aan dit eerste lid wordt een tweede zin 
die de ouderlij ke macht of de voogdij over toegevoegd, luidende: ,,De artikelen 7-12 
den beklaagde uitoefenen, een bekende woor, • zijn van overeenkomstige toepassing." 
plaats hebben. 53. De artikelen 17-20, 253 en 269 van 

Art. XIII. Voor zoover de behandeling van de R egtspleging bij de Landmagt verve.lien. 
de strafzaak buiten het rjjk in Europa plaats 54. In artikel 134 van de Regtspleging bij 
vindt, zijn van deze additioneele bepalingen de Landmagt vervallen de woorden : ,,militaire 
alleen van toepassing de artikelen I, II, III, of andere aan den militai~en dienst_ver!>on<lene" 
tweede zin van bet eerste lid en tweede lid, en de woorden ,, , en, m bet M]hta!f Arron
IX, eerste lid, X, XI en XII. Indien de dissement of District, delinquerende, of tot 
beklaagde een raadsman heeft, is mede artikel I de garnizoensplaatsen onder hetzelve Arron
VI toepasselijk. dissement behoorende ; met uitzondering van 

Art. XIV. Deze additioneele bepalingen de zoodanigen, welken, ter eerster Instantie, 
gelden niet bij de berechting van minderjarige, voor het Hoog Militair Geregtshof te regt 
uit de kolonien afkomstige, inlandsche perso- staan". 
nen, aan dP. militairerechtsmachtonderworpen." 55. In artikel 199 van de R egt.spleging 

46. In artikel 5 va.n de Regtspleging bij bij de Landmagt wordt in plaats van de woor
de Landmagt vervallen de woorden: ,,aan den: ,,eene lijfstraffe of ten minste cassatie" 
eene aanmerkelijke overtreding van de krijgs- gelezen : ,,de doodstraf". 
tucht, of". 56. Aan de Regtspleging bij de Landmagt 

47. In artikel 8 van de Regtspleging bij worden toegevoegd de volgende: 
de Landmagt wordt, in plaats van de woorden 
,,en niet is", gelezen: ,,dan we! den dienst van ,,ADDITIONEELE BEPALINGEN 
het Garnizoen buiten de geVRllen bedoeld in betretJ~nde de berechting van rninderjarigen . 
artikel 42 van de Wet bp de Krijgstucht, en Art. I. De voorschriften van dit wet boek 
de daad of overtreding niet is", t erwij, de zijn ook ten aanzien van minderjarigen van 
slotwoorden na de woorden : ,,de straf zelve toepassing, voor zoover in de volgende arti
bepalen" vervallen; de komma achter het kelen niet anders is vastgesteld. 
woord ,,bepalen" wordt eene punt. Deze artikelen gelden, met uitzondering van 

48. De slotwoorden van artikel 9 van de <le artikelen II, IX, X, XI en XII, alleen in 
Regtsp!eging bij de Landmagt na de woorden : strafzaken wegens misdrijven of wegens de 
,,direct moeten worden ontslagen" vervallen ; , overtredingen, bedoeld in de artt. 432 en 433 
de komma achter het woord ,,ontslagen" I van het Wetboek van Strafrecht; zij vinden 
wordt een11 punt. geen toepassing in het proces tegen voortvlug-

49. Artike1 10 van de Regtspleging bij de tigen. 
Landmagt wordt gelezen als volgt : ,,Indien Met de uitdrukking beklaagde wordt in de 
op grond van het gemelde onderzoek, omtrent volgende artikelen steeds bedoeld de minder
een feit niet vallende onder artikel 2, 1°. van jarige beklaagde die den leeftijd van achttien 
de Wet op <le Krijgstucht, door den Cornman- jaren no" niet heeft bereikt. 
derenden Officier van het Corps eene beslissing Art. If In het bevel tot arrest van den be
is genomen, als becioel<l in de artikelen 8 of ·klaagde kan worden bepaald, dat dit op den 
9, of indien bij hem twijfel hestaat of de zaak I voet van de krijgstuchtelijke straffen hetzij 
buiten strafregtelijke behande!in,r kan worden I van licht arrest hetzij van verzwaard arrest 
afgedaan, zoo ook indien hij van oordeel is, zal worden ten uitvoer gelegd. 
dat een der gevallen, bedoeld in artikel 42 J Art. III. Voor zoover niet anders is bepaald, 
van de Wet op de Krijgstucht, aanwezig is, wordt van alle beteekeningen, dagvaardingen, 
of we!, dat de zaak voor den Militairen Regter I op'·oepingen, kennisgevingen of andere schrif
moet worden gebragt, zal hij van zijne be- telijke mededeelingen aan den beklaagde af
slissing en bevinding moeten kemusgeven aan schrift gezonden aan zijne ouders of zijn voogd 
den Commanderenden Officier van het Garni- [ alsmede aan zijn raadsman, zoo hij <lien heeft. 
zoen." , Aan de ouders of den voogd van den beklaagde 

50. In artikel 11 van de Regtspleging bij I wordt bovendien, zoodra het vonnis kan worden 
de Landmagt worden na de woor<len ,,den I ten uitvoer gelegd, mededeeling gedaan van 
Auditeur-Militair' ' ingevoegd de woorden : ,, , en de straf of den maatregel die tegen den beklaag
nadat de verdagte zoo mogel(jk is gehoord,". de is uitgesproken, en van het feit ter zake 

51. In artikel 12 van de Regtspleging bij waarvan die uitspraak is gegeven. 
de Landma~t worden de slotregels na de woor- De bepaling van het voorgaande lid geldt 
den ,,zal z1jn gebleken," gelezen als volgt: alleen ten aanzien van de ouders of den voogd 
,,in de gevallen, bedoeld in artikel 42 van de 

I 
d;e de ouderlijke macht of de voogdij over 

Wet op de Krijgstucht, de straf kunnen en ' den beklaagde uitoefenen. 
moeten bepalen, maar zal hij in alle andere \ Art. IV. Bij het eerste verhoor deelt de 
gevallen de bepaling der straf aan den Cornman- daarmede be12ste officier-commissaris den be
derenden Officier ·van het Corps overlaten." klaagde die nog geen raadsman heeft, mede, 

Aan genoemd artikel 12 wordt een nieuw dat hem een raadsman zal worden t oegevoegd. 
tweede lid toegevoegd, luidende als volgt: Ten spoedigste na af!oop van dat verhoor voegt 
,,In de gevallen, bedo~ld in artikel 42 van de de president van den krijgsraad op het verzoek 
Wet op de Krijgstucht, is artikel 9 van over- van dien offinier-commissaris aan zoodanigen 
eenkomstige toepassing." beklaag<le een raadsman toe. 

52. In artikel 13, eerste lid, van de Regts- De artikelen 116, tweede zin van het tweede 
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lid, derde en vierde lid , en 117 zijn van toepas- een niet-onenbare t erechtzit.ting ten uitvoer 
sing. gelegd door den president van den krijgsraad.. 

Art. V. Indien de informatien voor den De auditeur-militair draagt zorg, dat de 
officier-commissaris buiten de re•identie van veroordeelde op die terechtzitting tegenwoordig 
den krijgsraad zijn gebouden, zal de beklaagde s, en kan daartoe de hulp in,oepen van de 
steeds nader door den officier-commissaris ter open bare burgerlijke of militaire macbt. 
standplaats van den krijgsraad moeten worden Art. XII. Alle beteekeningen, dagvaardin-
geboord. gen, oproepingen, kennisgevingen of andere 

Deze wint omtrent den beklaagde voor schriftelijke mededeelingen aan oudeN of voogd 
zoover noodig inlicbtingen in omtrent <liens vinden enkel p!aats, indien deze eene bekende 
opvoeding, karakter, ontwikkeling en doorgaand verblijfplaats binnen het Rijk in Europa 
gedrag, ook door bet booren van getnigen die hebben. 
hem door <liens 011.ders of voogd 7ijn opgege ven. / De mededee!im;, bedoeld in den tweeden zin 

Art. VI. De raadsman van den beklaa~de van het eerste lid van artikel III, geschiedt 
kan tijdens de informR-tii'n voor den offic1er- echter steeds, indien de ouders of de voogd 
c:ommissaris in de residentie van den krijgs- die de ouder]ijke macbt of de voogdij over 
raad bij elk verhoor tef!enwoordig zjjn, waartoe den beklaagde uitoefenen, een bekende woon
h\i telkens wordt op$eroepen. Niettemin kan plaats hebben. 
de officier-commissR-ns in bet belang van bet Art. XTII. Voor zoover de behandeling van 
onderzoek in bepaalde gevallen een verboor de strafzaak overeenkom~tig de voorschriften 
buiten tegenwoordigbcid van den raadsman van den derden of den vierden tite1 ge~chiedt, 
bevelen. zijn van deze additioneele bepalingen alleen 

Art. VII. Tijdens de informatien in bet I van toepassing de artikelen 1, II, III, tweede 
voorgaande artikel bedoeld wordt tot de ou- zin van bet eerste lid en tweede lid, IX, eerste 
ders van den beklaagde, voor zoover zij de lid, X. XI en XII. Indien de beklaagde een 
ouderlijke macht niet bebben verloren, of tot raadsman heeft, is mede artikel VI toepasselijk." 
den voogd telkens eene uitnoocliging gericht I 57. In artikel 46, tweeden zin , van de Pro
om desverlangd bij elk ,erhoor van den be- visionele Instructie voor het Hoog J\filitair 
klaagde, van een getuige of Pen deskunclige Geregtsbof wordt, in plaats van ,,op de ap
tegenwoorclig te zijn on rl aarbij op te merken, of improbatie", gelezen: ,,op de beklagzaken 
wat tot verdediging kan dienen. De officicr- en op de ap- of improbatie". 
commi~saris kan echter in h~t belang van het De artikelen 47-55 van de Provisionele 
onderzoek of terwille van noodzakelijken spoed Instructie voor het Hoog Militair Gt-regtshof 
bevelen, dat een verhoor buiten te~enwoordig- vervallen. 
heid van onders of voogd geschiecte. In artil:el 56 van de Provisionele Instructie 

Art. VIII. Indien de beklaagde ter terecbt- voor bet Hoog Militair Geregtsbof vervalt 
zit,t ing va.n den krijg•raad wordt gedagva:ird het woord ,,desgelijks". 
en geen raadsman beeft, voegt de president 58. In artikel 76 van de Provisionele In-
hem een raadsman toe. structie voor het Hoog M:ilitair Geregtshof 

De artik.elen llf\, tweede zin van bei tweede I worden na bet woord ,,gevangenen" ingevoegd 
lid, derde en vierde lid, en 117 zijn van toe- de woorden : ,, , zoomede ten aanzien van de 
passing. manier van procedeeren tegen minderjarige 

Art. IX. Het recbtsgeding tegen den be- 1 beklaagden, die den leeftijd van 18 jaren nog 
klaagde wordt, tenzij er medebeklaagden zijn · niet hebben bereikt." 
die meerderjarig zijn of den leeftiJd van 18 I 
jaren bebben bereikt, niet in bet openbaar ' DERDE AFDEELING. 
hohandeld. Tot bijwoning van deze niet open- Bijzondere weUen. 
bare t erechtzitting kan de president van den 
krijgsraad ecbter bijzonderen toegang verlee- A. Militaire wetlen. 
nen. 59. In arti kel 73 van de Bevorderingswet 

Tot bijwoning ·van alle terecbtzittingen wor- 1 voor de landmacbt 1!)02 vervallen de woorden : 
den de ouders of de voogd van den beklaagde ,,blijven onderworpen aan de militaire recbts
opgeroepen. Tegenwoordig zijnde worden zij, macbt en". 
nadat de beklaagde, een der medebeklaagden, 60. In de Militiewet worden de navolgende 
een getuige of een deskundige _zijne verklaring wijzigingen aangebracht : 
beeft afgelegd, in de gelegenhe1d gesteld, daar- Artikel 36, eerste lid, 2°. wordt gelezen als 
tegen in t e brengen wat tot verdediging kan volgt : 
dienen. ,,die, hetzij kracbtens onherroepelijk gewor-

Niettemin kan de krijgsraad, hetzij ambts- den u(tspraak ont• lagen is uit den militairen 
halve, betzij op vordering van den auditeur- dienst met ontzetting van de bevoegdbeid om 
militai r, in bet belang van bet onderzoek beve- bij de gewapende macht te dienen, het.zij onher
len, dat een verhoor van den beklaagde of van roepelijk van het recht om ooit weder bij de 
een getuige buiten tegenwoordigheid van ouders gewapende macht of als miJ:tair Re _,mployeerde 
of voogd geschiede. te dienen, ontzet, of van den mi .itairen stand 

Art. X. J ndien de ouders of de voogd van of van de betrekking van milita'r geemployeerde 
den beklaagde als getuigen zijn gedagvaard vervallen verklaard is;". 
om te worden gehoord over de opvoeding, bet Artilrnl 36, eerste lid, 3°. wordt gelezen aLq 
karakter, de ontwikkeling en het doorgaand volgt : 
gedrag van den beklaagde, kunnen zij zich 1 ,,die, hetzij op ~rond van de Wet op de Krijgs
niet verschoonen op grond van bloed- of aan- 1 tucht uit den d1enst is weggejaa~d, betzij op 
verwant~cbap met dezen. grond van bet Reglement van KriJgstucbt voor 

Art. XI. De straf van berisping wordt in ! het Krijgsvolk te water of op grond van dat 
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voor het krijgsvolk te Jande met een briefje in dienst kan worden gesteld, mits de tijd van 
van ontslag of een bijzonder gemerkt paspoort de ontzegging of de ontzetting verstreken is 
uit den dienst bij de zee- of landmacht is weg- of ten gevolge van verleende gratie een einde 
gezonden.'' heeft gen omen." 

Artikel 37, eerste lid, 3°. wordt gelezen als 61. In de Landweerwet worden de navol-
volgt : gentle wijzigingen aangebracht : 

,,d;.e krachtens onherroepelijk geworden uit- Artikel 21 vervalt. 
spraak uit den militairen dienst is ontslagen De aanhef van artikel 32 wordt gelezen als 
zonder ontzetting van de bevotlgdheid om bij volgt : 
de gewapende macht te dienen, of die tijdelijk ,,Onverminderd de bevoegdheid tot straffen 
van dat recht is ontzet, zoolang hij niet krach- aan den districts-commandant toekomende 
tens artikel 16 of 28 van het Wetboek van Mill- krachtens artikel 41 van de Wet op de Krijgs
tair Strafrecbt voor den dienst is opgeroepen, I tucht, kan betzij een streng arrest van ten hoog
of wien tijdelijk bet recht is ontzegd om bij ste zes dagen, te ondergaan in bet naastbijge
de gewapende macht of als militair geemploy- ! legen daartoe bestemd vertrek of bet naastbij
eerde te '1ienen, tenzij het ontslag, de ontzetting ziJnde huis van bewaring, betzij een licht arrest 
of de ontzegging ten gevolge van verleende ; van ten boogste zes dagen, te ondergaan in 
gratie een einde heeft genomen." I eene kazerne, door den districtscommandant 

Artikel 74 vervalt. worden opg,,Jegd aan den verlofganger :". 
De aanhef van artikel 94, eerste tid, wordt In artike l 32, laatste lid, en in artikel 33 wordt 

gelezen als volgt : I bet woord ,,kwartierarrest" vervangen door 
,,Onverminderd de bevoegdheid tot str!1ffen de woorden ,.licbt arrest", en in artikel 33 

aan den militie-commissaris toekomende warden de woorden ,,de naastbijgelegen pro
krachtens artikel 41 van de Wet op de Krijgs- voost" vervangen door de woorden ,,het 
tucht in verband met· het bepaalde in artikel naastbijgelegen tot het ondergaan van streng 
93, tweede lid, kan hetzij een streng arrest van arrAst bestemd vertrek". 
ten hoogste zes dagen, te ondergaan in het Het tweede lid van artikel 36 vervalt. 
naastbijgele~en daartoe bestemde vertrek of In artikel 37, tweede lid, a, wordt de punt-
het naaatbiJ zijnde huis van bewaring, hetzij komma vervangen door : 
een licbt arrest van ten hoogste zes dagen, ,, , zoomede de tijd, bedoeld in art. 25 van 
te ondergaan in eene kazerne, door den mihtie- , het Wetboek van Militair Strafrecht; en die, 
oommissaris worden opgelegd aan den verlof- · bedoeld in art. 19 van de Wet op de Krijgs-
ganger :" tucht ;". 

In artikel 94 tweede lid, en in artikel 95 wordt Artikel 37, tweede lid, b, wordt gelezen als 
het woord ,,kwartierarrest" vervangen door volgt : 
de woorden ,,licht arrest": terwijl in artikel ,,de tijd gedurende welken de dienstplichtige 
95 de woorden ,,de naastbijgelegen provoost" op vermoeden van ongeoorloofde afwezigheid, 
warden vervangen door de woo1·den ,,bet naast- desertie of niet voldoen aan eene wettige op
bijgelegen tot het ondergaan van streng arrest roeping voor den werkelijken dienst uit de 
bestemd vertrek". sterkt,e van de landweer ·s afgevoerd geweest ." 

Art. 98 vervalt. I Artikel 37, vierde lid, d, wordt gelezen als 
In artikel 99, vierde lid, b, wordt de punt- volat : 

komma vervangen door: 'I ,J;ij , die op grond van de Wet op de Krijgs-
" , zoomede de tijd, bedoeld in artikel 25 tucht uit den dienst wordt weggejaagd." 

van het Wetboek van Militair Strafrecht, en . Artikel 3':", vierde lid, e, wordt gelezen al~ 
die, bedoeld in artikel 19 van de Wet op de I volgt: 
Krijgstucht :". I .,die, hetzij krachtens onherroepelijk gewor-

Artikel 99, vierde lid, c, wordt gelezen als ,

1 

den uitspraak ontslagen wordt of blijkt te zijn 
als volgt : uit den militairen dienst met ontzetting van 

.,de tijd, gedurende welken de ingelijfde op de bevoegdheid om bij de gewapende macht 
vermoeden van ongeoorloofde afwezigheid, de- te dienen, hetzij onherroepelijk van het recht 
sertie of niet voldoen aan eene wettige oproe- om ooit weder bt de gewapende macht' of als 
ping voor den werkelijken dienst uit de sterkte militair geemployeerde te dienen, ontzet, of 
van de zeemacht of van een korps der landmacht van den militairen stand of van de betrekking 
is afgevoerd geweest." van militair ~eemployeerde vervallen verklaard 

Artikel 100, eerste lid, c, wordt gelezen als wordt of bliJkt te zijn ;". 
volgt: Artikel 37, vierrle lid, /, wordt gelezen ala 

.,hij, die op grond van de wet op de Krijgs- volgt: 
tucht uit den dienst wordt weggejaagd." .,die krachtens onherroepelijk g-eworden uit-

Artikel 100, eerste lid, f, wordt gelezen als spraak ontslagen wordt of blijkt te zijn uit 
volgt : den militairen dienst zonrler ontzetting van de 

,,11ij , die krachtens onherroepelijk geworden bevoegdheid om bij de gewapende macht te 
uitspraak ontslagen is of wordt uit den mili- dienen, wien tijdelijk bet recht ontzegd wordt 
tairen rlienst zonder ontzetting van de bevoegd- of blijkt te zijn om bij de gewapende macht 
heid om bij de gewapende macht te dienen, of als militair geemployeerde te dienen, of die 
wien tijdelijk het recht is of wordt ontzegd ' tijdelijk van dat recht wordt of blijkt te zijn 
om , bij de gewapende macht of als militair ontzet, met dien verstande, dat hij alleen in 
geemployeerde te dienen, of die tijdelijk I bijzondere gevallen ter beoordeeling van Onzen 
van dat recht is of wordt ontzet, met dien ver- Minister van Oorlog opnieuw in dienst kan 
stande, dat hij alleen in bijzondere gevallen worden geBteld, mits de tijd van de ontzegging 
ter beoordeeling van Onzen daarbij betrokken I of de ontzetting verstreken is of tengevolge 
Minister van Marine of van Oorlog opnieuw van verleende gratie een einde heeft genomen." 
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62. In rle Landstormwet worden de navol-

1 

tegen hem uitgesproken, hetzij op grond van 
gende wijzigingen aangebracht : een misdrijf als militair v66r het ontslag 

Artikel 13 wordt gelezen als volgt : begaan, hetzij op grond van artikel 48 van het 
,,Wanneer aan den tot den landstorm be- Wetboek van Militair Strafrecht, door eene 

hoorende door eene marit,ieme of militaire beslissing van Onzen Minister van Oorlog, 
autoriteit straf is of wordt opgelegd en deze dat, in verband met het bewezen verklaarde, 
straf nog niet is ten uitvoer gelegd ten tijde, grond tot ontslag, als bedoeld onder 2°. dan we! 
waarop de gestrafte heeft opgehouden in wer- 30., aanwezig zou zijn geweest." 
kelijken dlenst te zijn, dan wordt deze, zoo hij I In artikel 69 wordt de kommapunt in 6°. 
zich niet aan de straf onderwerpt, op sohrifte- vervangen door : 
lijke aanvraag van de autoriteit, te richten ,, , zoomede de tijd, bedoeld in art. 26 van 
aan den burgemeester der verhlijfplaats van het Wetboek van Militair Strafrecht en die, 
den gestraft.e, aangehouden en onder verzekerd bedoeld in artikel 19 van de Wet op de Krijgs
geleide naar het naastbijgelegen tot het onder- tucht ;" 
gaan van streng arrest bestemd vertrek of het en wordt 7°. gelezen als volgt : 
naastbijzijnde buis van bewaring overgebracht." ,,de militaire cliensttijd, voorafgegaan aan 

In artikel 14, eerste !id, wordt bet woord een reohterl~jk gewijsde ter za.ke van ongeoor
,,clienstp!ichtige" geschrapt en in artikel 14, loofde afwezigheid, desertie of niet voldoen 
tweede lid, wordt, in plaats · van het woord aan een wettige oproeping voor den werkelijken 
,,hem", gelezen: ,,den dienstpliohtige". clienst, tenzij er, na nauwkeurig onderzoek 

Artikel 16, i-erste lid, onder 4°. wordt gelezen omtrent de omstancligheden, waaronder het 
als volgt : feit plaats had, door Ons termen Z\jn gevonden 

,,hij, die op grond van de Wet op de Krijgs- om dien diensttijd wel in aanmerking te doen 
tucht uit den dienst wordt weggejaagd". komen." 

Artikel 16, eerste lid, onder 6°., wordt ge- 64. In de Pensioenwet voor de Zeemacht 
lezen als volgt : 1902 worden de navolgende wijzigingen aan-

,,hij, die, hetzij krachtens onherroepelijk gebracht: 
geworden uitspraak ontslagen wordt of blijkt In artikel fl wordt het onder e en/ bepaalde 
te zijn uit den militairen clienst met ontzett-ing onderscheidenlijk gelezen als volgt : 
van de bevoegdheid om bij de e;ewapende ,,e. na ontslag uit den militairen clienst 
macht te wenen, hetzij onherroepeliJk van het krachtens vonnis, waarbij de rechter tevens 
recbt om ooit weder bij de gewapende macbt uitspreekt ontzetting van de bevoegdheid om 
of als militair geemployeerde te wenen, ontzet, bij de gewapende macbt te clienen, door eene 
of van den militairen stand of van de betrekking beslissing van Onzen Minister van Marine, dat, 
van militair $eiimployeerde vervallen verklaard in verband met het bewezen verklaarde, grond 
wordt of bliJkt te zijn ;". tot ontslag, als bedoeld onder b dan wel c, 

Artikel 16, eerste lid, onder 6°., wordt ge- aanwezig zou zijn geweest ; 
lezen als volgt : ,,f. na veroordeelino- van een reeds ont-

,,bij, wien tijdelijk bet recht ontzi-gd wordt slagen militair tot de ~oodstraf of tot gevan
of blijkt te zijn om bij de gewapende macbt genisstraf, tegen hem uitgesproken hetzij op 
of als militair geemployeerde te wenen, die grond van een misclrijf als militair v66r het 
tijdelijk van dat recbt wordt of blijkt te zijn ontslag begaan, betzij op grond van artikel 48 
ontzet of die kracbtens onherroepelijk gewor- van bet Wetboek van Militair Strafrecht, door 
den uitspraak ontslagen wordt of blijkt te zijn eene beslissing van Onzen Minister van Marine, 
uit den militairen dienst zonder ontzetting dat, in verband met bet bewezen verklaarde, 
van de bevoegdheid om bij de gewapend~ macbt grond tot ontslag, alq bedoeld onder b dan wel 
te wenen, met wen verstande, dat biJ alleen c, aanwezig zou zijn gewi-est." 
in bijzonderegevallenterbeoordeelingvanOnzen In ~rlikel 13 onder e wordt de kommapunt 
daarbij betrokken Minister van Marine of van vervangen door: 
Oorlog opnieuw in dienst kan worden ge~teld, ,, , zoomede de tijd, bedoeld in artikel 26 
mits de tijd van de ontzegging of de ontzett0g van bet Wetboek van Militair Strafrecht en 
verstreken is of tengevolge van verleende gratie clie. becloeld in artikel 19 van de Wet op de 
een einde beeft genomen." Krijgstucbt ;" 

Artikel 19 vervalt. In arti.kel 13 warden de bepalingen onder 
63. In de Wet voor het reserve-personeel g en h ven-angen door: 

der landmacht 1906 worden de navolgende ,,g. de tijd, gedurende welken de militair 
wijzigingen aan$ebracbt: ten gevolge van ongeoorloofde a.fwezigheid, 

Het tweede lid van artikel 6 vervalt. desertie of bet niet voldoen aan eene oproepi.ng 
Artikel 7 vervalt. voor den werkelijken dienst wt de sterkte van 
Artikel 8 vervalt. de zeemacbt is afgevoerd geweest, wanneer 
In artikel 46 warden de bepalingen sub 6°. hij wegens een dezer feiten is veroordeeld 

en 6°. vervangen door : bij een in kracht van gewijsde gegaan vonnis 
,,60. na ontslag uit den militairen dienst of we! wanneer het recht tot strafvordering 

krachtens vonnis, waarbij de I)1ilitaire recbter te wer zake is te niet gegaan ;" 
tevens uitspreekt ontzetting van de bevoegd- ,,h. de militaire diensttijd, voorafgegaan 
heid om bij de $ewapende macbt te clienen, aan het tijdstip, waarop de militair ter zake 
door eene beslissmg van Onzen Minister van van de hiervoren onder letter g bedoelde feiten 
Oorlog, dat, in verband met bet bewezen ver- uit de sterkte van de zeemacht is afge,oerd, 
klaarde, grond tot ontslag, als bedoeld onder tenzij er in de omstanwgbeden, waa.ronder 
20. dan we] 3°., aanwezig zou zijn geweest; deze feiten plaats hadden, of in het gedrag 

50_ na veroordeeling van een reeds ontslagen van den betrokkene gedurende zijn lateren 
militair tot de doodstraf of tot gevangenisstraf, diensttijd door Ons termen zijn gevonden 
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om bet hier bepaalde niet te doen toepassen." 
65. In de Pensioenwet voor de Landmacht 

1902 worden de navolgende w:ijzigingen aan
gebracbt: 

In artikel 6 wordt bet onder e en / bepaalde 
onderscbeidenlijk gelezen als volgt : 

,,e. na ontslag uit den militairen dienst 
krachtens vonnis, waarbij de rechter tevens 
uitspreekt ontzetting van de bevoegdheid om 
bij de gewapende macht te dienen, door eene 
beslissing van Onzen Minister van Oorlog, dat, 
in verband met de bewezen verklaarde, g rand 
tot ontslag, als bedoeld onder b dan wel c, 
aanwezig zou zijn geweest ;" 

,,/. na veroordeeling van een reeds ont
slagen militair tot de doodstraf of tot gevan
genisstraf, tegen hem uitgesproken hetzij op 
grond van een misdrijf als militair vMr het 
ontslag begaan, hetzij op grond van artikel 
48 van het Wetboek van llfilitair Strafrecht, 
door eene beslissing van Onzen Minister van 
Oorlog, dat, in verband met het bewezen ver
klaarde, grond tot ontslag, als bedoeld onder 
b dan we! c, aanwezig zou zijn geweest." 

In artikel 13 onder e wordt de kommapunt 
vervangen door : 

,, , zoomede d~ tijd, bedoeld in artikel 25 
van bet Wetboek van l\llilitair Strafrecbt en 
die, bedoeld in artikel 19 van de Wet op de 
Krijgstucht ;" 

Jn artik!'l 13 worden de bepaEngen onder g 
en h vervangen door: 

,,g. de tijd, gedurende welken de militair 
ten gevolge van ongeoorloofde afwezigheid, 
desertic of het niet voldoen aan eene oproeping 
voor den werkelijken dicnst nit de sterkte van 
een korps der landmA.cht is afgevoerd geweest, 
wanneer bij wegens een dezer feiten is veroor
deeld bij een in kracht van gewijsde gegnan 
vonnis of wel wanneer bet recbt tot straf
vordering te dier zake is te niet gegaan ; " 

,,h. de militaire diensttijd, voorafgegaan 
aan bet tijd~tip, waarop de militair terzake 
van de hiervoren onder letter g bedoelde feiten 
nit de sterkte van cen korps der !andmacht 
is afgevoerd, tenzij er in de omstancligheden, 
waaronder deze feiten plaats hadden, of in 
het gedra~ van den betrokkene @:edurende zijn 
lateren d1ensttijd door Ons termen zijn ge
vonden om het hier bepaalde niet te doen 
toepassen." 

66. In het eerste lid van artikel 44 der 
wet van 14 September 1866 (Staatsblad n°. 138) 
boudende bepalingen betrekkelijk de inkwar
tieringen en het onderhoud van het krijgsvolk 
en de transporten en leverantien, voor de 
legers of verdedigingswerken van het Rijk 
gevorderd, zooals die wet thanR luidt, wordt 
in plaats van de woorden ,,reglementen van 
kriigstucht voor het krijgsvolk te water en te 
lande" gelezen: ,,Wet op de Krijgstucht". 

67. Het derde lid van artikel 19 der wet 
van 21 Juli 1890 (Staatsblad n°. 126) tot rege
ling van het militair onderwij8 bij de Jandmacbt 
voor zoover daarbij de opleiding voor den 
officiersrang en de boogere vorming van den 
officier zijn betrokken, vervalt. 

68. 1n artikel 36 van de wet van 23 Mei 1899 
(Staatsblad n°. 128) hourlende bepalingen ter 
nitvoering van artikel 187 der Grondwet wordt 
de slotzin vervangen door bet volgende : .,Zij 
worden van het. t1jdstip A.f, waartegen zij zijn 

opgeroepen, als militairen aanl!'emerkt. De 
oproeping geldt als eene oproeping voor den 
werkelijken dienst. Naar gelang zij zijn opge
roepen om deel nit te maken van de zee- of 
van de landmacht, worden zij geacht tot de 
zee- of tot de landmacht te behooren." 

Het tweede en het laatste lid van artikel 40 
dfor wet vervallen. 

69. In het reglement voor den garnizoens
dienst, gearresteerd bij beslui t van den Sou
vereinen Vorst der Vereenigde Nederlanden 
van 11 Januari 1815, n°. 32, vervallen de 
artikelen 10, laatste zin, 23, 24, 108, 118, 130, 
eerste lid, 261 en 281-289. 

In artikel 144 van bedoel<l. reglement ver
vallen de woorden ,,door den kommanderen
den officier van bet garnizoen". 

In artikel 223 van bedoeld reglement vervalt 
het woord ,,plaatselijken". 

B. Andere wetten. 
70. In artikel 88 sub 4°. van de Wet op 

de Regterlijke Organisatie en het Beleid der 
Justitie worden de woorden : ,,een geregtBhof 
of eene regtbank" vervangen door de woorden: 
,,den hoogen raad, een geregtshof, eene regt
bank of een kantongeregt." 

Aan het artikel wordt een tweede lid toege
voe~d, luidendc : 

,,Is het jurisdictiegeschil gerezen tusscheo den 
Hoogen Raad zelven en een van die kollegien, 
zoo wordt de Hooge Raad ter beslissing daarv"'n 
zooveel mogelijk samengesteld uit raadsheeren, 
die van de zaak nog geen kennis genomen 
hebben." 

71. Jn art-ikel 2 der wet van 3 Januari 
1884 (StaatsUad n°. 3) tot aanwijzing der ge
stichten, waar hetzij gevangenisstraf, betzij 
hechtenis wordt ondergaan en van aanverwante 
gestichten wordt in plaats van ,,de burger
lijke en militaire gevangenisstraf" g<1lezen 
,,de gevangenisstraf, militaire gevangenisstraf 
daaronder begrepen". 

72. Artikel 3 van de wet van 7 Januari 
1911 (Staatsblad n°. 5) vervalt. 

TITEL V. 
B epaling omtrent herhaling van misdrijven. 

73. De bepA.lingen van bet Wetboek van 
Militair Strafrecht omtrent strafverzwaring in 
geval van herbaling van misdrijven worden 
toegepast ook indien de vroegere veroordeeling 
wegens soortgelijk feit onder de heerscbapptJ 
der oude wetgeving plaats had. Tot die toe
passing doet niet af de omst,andigheid, dat 
kracbtens die wetgeving aan het eerste feit 
eene andere qualificatie werd gegeven. 

TITEL VI. 
Bepaling omtrent het bewijs van strafbare feiten. 

74. De bepalingen van het gemeene recht 
betreffende het bewijs van strafbare feiten zijn 
toepasselijk in de strafzaken, waarvan de 
militaire rechter kennis neemt, behoudens dat : 

1 °. de afzom;lerlijke getuigenis van een 
militair of gewezen militair betreffende 
een misdrijf tegen de ondergeschikt
beid, tegen hem gepleegd, een volledig 
bewijs van scbuld kan opleveren ; · 

2°. de schildwacht die zich beroept, op een 
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grond, welke overeenkomstig een der 
artikelen 40-43 van het Wetboek van 
Strafrecht de strafbaarheid van een door 
hem a ls zoo<lanig gepleegd feit zou uit
sluiteu, geacht wordt rechtmatig te 
hebben gehandeld totdat het tegendeel 
aannemelijk is gemaakt ; 
dat onder schriftelijke bescheiden wor
den be~repen de vnklaringen, proces
sen-ver baal of relazen van openbare 
ambt.enaren of colleges in eene der 
koloniiin of bezittingen van het Rijk 
in andere werelddeelen, voor zoover 
die ge~chriften naar de wetgeving van 
die kolonie of bezitting in strafzaken 
als schriftelijke bescheiden worden aan 
gemerkt. 

TITEL VII. 

Bepalinqen omtrent het ten uitvoer lP.(J(Jen van 
vonnissen, beschikkingen of bevelschri/ten 

van rlen militairen Techter of van 
militair-rechterlijke ambtenaren. 

75. Aan den ambtenaar, belast met het 
ten uitvoer leggen van vonnissen, beschikkin
gen of bevelschriften van den militairen rech
ter of van militair-rechterlijke ambtenaren 
wordt daarbij desgevraagd de hulp der open bare 
burgerlij ke of der gewapende macht verleend. 

De wijze waarop aan zoodanig verzoek zal 
worden voldaan, blijft ter beoordeeling van 
de burgerli_jke of militaire autoriteit, aan welke 
het verzoek is gericht. 

De bevelhebber van de beschikbaar gestelde 
macht beslist omtrent hctgeen tot uitvoering 
van de door den in hf't eerste lid bedoelden 
ambtenaar bevolen maatregelen moet worden 
verricht. 

TITEL VIII. 
Bepalingen omtrent de rechtsmacht van den mili

tairen rech!er. 

§ 1. 

Rechtsmacht van den militairen Techter in het 
algemeen. 

76. De militaire rechter neemt kennis van 
de strafhare feiten begaan door militairen, 
behoudens de uitzonderingen bij de wet ge
maakt. 

77. De militaire rechter neemt verder ken-

het, Wetboek van Strafrecbt of in het 
Wetboek van llfilitair Strafrecht; 

2°. in geval van oorlog, van de strafbare 
fei t en begaan in een in staat van beleg 
verklaard gcdeelte van het grondgebied 
des Rijks, wanneer de burgerlijke rech
ter die volgens de wet in eerste instantie 
had moeten rechtspreken, niet in staat 
is daarvan kennis te nemen ; 

3°. van de strafbare feiten op door de 
Nederlandschc hijgsmacht geheel of 
ten deele beze.t vijandelijk ge bied door 
wien ook begaa.n, indien eenig Neder
landsch belang daardoor is of kan 
worden geschaad, tenzij het feit niet 
strafbaar is gesteld bij het Wetboek 
van l\filitair Strafrecht en de oorlog een 
einde heeft genomen. 

79. De militaire rechter neemt, behalve 
in het geval van artikel 78, geen kem1is van 
be1astingstrafzaken. 

80. De militaire rechter neemt, behalve in 
bet geval van a.rtikel 78, geen kennis van st.raf
bare feiten, begaan door ministers, hoofden 
van departementen van algemeen hestuur, 
of door militairen die leden van de Staten
Generaal zijn. 

81. De militaire rechter neemt, tenzij het 
geldt feiten, strafbaar gesteld bij het Wetboek 
van Militair Strafrecht, bij voorkeur geen 
kennis van de strafbare feiten, door een aan 
de militaire rechtsmacht onderworpen persoon 
begaan in deelneming met iemand, die aan de 
rechtsmacbt van den Nederlandschen of den 
kolonialen burgerlijken strafrechter onder
worpen is. 

Ingeval van gelijktijdige vervolging bij den 
militairen rechter en bij den Nederlandschen 
of kolonialen burgerlijken st.rafrechter blijft 
uitsluitend bevoegd de rechter bij wien de ver
volging het eerst is a.angevangen. 

§ 2. 

Rechtsmacht van het Hoog Militair Gereclttshof 
in het bijzonder. 

82. Het Hoog llfilitair Gerechtshof neemt 
in eersten en laatsten aanleg kennis van de 
strafbare feiten begaan door hen die een hoo
geren militairen rang dan <lien van luitenant 
ter zee der eerste klasse of van kapitein bij de 
landmacht bekleeden. 

83. Het Hoog Mi itair Gerechtshof neemt 
nis : in eersten en laatsten aanleg bij voorkeur 

1°. van de bepaalde strafbare feiten begaan kennis van de strafbare feiten begaan door 
door hen die ten aanzien van zoodanige een persoon aan de rechtsmacht van een der 
feiten bij de wet met militairen zijn , krijgsraden onderworpen in deelneming met 
gelijkgesteld ; I een persoon in artikel 82 bedoeld. 

2°. van de strafbare feiten bega.an door In geval van gelijktijdige vervolging bij het 
hen die bij eene op voet van oorlog I Hoog Militair Gerechtsbof en bij een dcr krijgs
gebrachte krijgsmacht in diensthetrek- raden blijft uitsluitend bevoegd de rechter bij 
king zijn of haar met toestemming wien de vervolging het eerst is aanaevangen. 
van <le militaire overheid vergezellen 84. Het Hoog l\filitair Gerechtsho1 oordeelt 
of volgen. in hooger beroep over de daarvoor vatbare 

78. Bovendien neemt de militaire rechter, , vonnissen de,· krijgsraden. met uitzondering 
voor zoover hij ni.et reeds krachtens een der van de zoodanige, welke in Nederlandsch-Indie 
beide voorga.ande artikelen bevoegd is, kennis : door Krijgsraden bij de zeemacbt zijn gewezen. 

1 °. van de misdrijven in geval van oorlog 85. Het Hoog l\filitair Gerechtshof van 
door wien ook begaan in een in staat Nederlandsch-Indie, samcngesteld naar de 
van beleg verklaard gedeelte van het daar te lande geldende bepalingen, oordeelt 
grondgebied des Rijks, voor zoover die in hooger beroep over de daarvoor vathare 
misdrijven zijn omschreven in een der vonnissen, welke in Nederlandsch-Indie door 
Titels I of II van het Tweede Boek van 

I 
krijgsraden bij de zeemacht zijn gewezen. 
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§ 3. 

Onderverckeling der rechtsm,acht 
krijgsraden bij de zeemacht en 

landmacht. 

of minder smaldeel zijn de bepalingen van bet 
vorig a rtikel van toepassing. 

t"l!-8sc~n de 91. De krijgsraden bij de zeemacht in 
die b19 de ' Oost-Indie bij de niet tot een vloot, eskader 

of minder smaldeel vereenigde schepen nemen 
86. De krijgsraden bij de zeemacht nemen kennis : 

kcnnis van de strafbare feiten begaan door hen l 0 • van de strafbare feiten begaan door 
die tot de zeemacht behooren, of door gewezen personen behoorende tot bet schip of 
militairen van de zeemacht, zoomede van de de schepen of tot eene inrichting van 
strafbare feiten begaan aan boord van een de zeemacht, waarvoor de krijgsraad 
oorlogsvaartuig, op het gebied van eene in- is aangewezen; 

richting van cfo zeemacht of bij eene onder 2°. van de strafbare feiten begaan aan bonrd 
be el van een militair der zeemacht dienstdoen- van het schip of de schepen of op het 
de troepenafdeeling, en in bet algemeen van gebied van eene inrichtin$, van de 
strafbare feiten door niet-militairen begaan, zeemacht, waarvoor de kr1jgsraad is 
indien bet belang van de zeemacht daardoor aangewezen ; 
is of kan worden geschaad. ' 3°. van de strafbare feiten begaan door 

In de overige gevallen nemen de krijgsraden personen die gevonden worden aan 
bij de landmacht kennis van de strafbare feiten. boord van een scbip of de schepen of 

87. Indien een persoon tot de landmacht op bet gebied van eene inrichting van 
behoorende vol~ens het voorgaande artikel de zeemacht, waarvoor de krijg~raad 
voor een der knjgsraden bij de zeemacht zou is aangewezen ; 
moeten terechtstaan, zijn ook de krijgsraden 4°. van de strafbare feiten waardoor bet 
bij de landroacht bevoegd van bet strafbare belang van bet gedeelte der zeemacht 
fe1t kennis te nemen. waarvoor de krijgsraacl is aangewezen, 

De krijgsraden bij de landmacht zijn mede is of kan worden geschaad. 
bevo!lgd kennis te nemen van strafbare feiten I 92. Wanneer tot de berechting van een straf
begaan op het gebied van eene inrichting van baar feit geen krijgsraad volgens deze para
de Iandmacht of door personen tot de zeemacht graaf bevoegd is, , eemt de krijgsraad bij de 
beh oorende, bij eene onder bevel van een mili- zeemacht, door Ons aangewezen, daarvan 
tair van de landmacht dienstdoende troepen- I kennis; bevindt de persoon die het strafbaar 
afdeeling. feit heeft begaan, zich in Oost-Indie, dan is 

mede bevoegd de krijgsraad bij de zeemacht, 
§ 4. door den commandant der zeemacht in Neder

landsch-Indie aangewezen. 
Betrekkelijke bevoegdheid van de krijgsraden bij 

de zeemacht. 
88. De krijgsraden bij de zeemacht binnen 

het Rijk in Europa nemen kennis : 
1°. van de strafbare feiten begaan door 

personen behoorende tot een oorlogs
vitartuig of eene inrichting van de zee
macht van een der directien der marine 
binnen bun rechtsgeb;ed: 

2°. van de Btrafbare feiten binnenbunrechts
gebied begaan; 

3°. van de strafbare feiten begaan door 
personen zich na het plegen van hct 
feit binnen hun reehtsgebied bevinden
de, ook al is de vervolging voor een 
anderen zeekrijgsraad reeds aange
vangen. 

§ 5. 

Betrekkelijke bevoegdheid van de gewone lcrijgs-
l raden bij d,P, landmacht. 

93. De krijgsraden bij de landmacht nemen 
kennis: 

l 0 • van de strafbarc feiten begaan door 
personen behoorende tot een der gar
nizoenen binnen hun rechtsgebied; 

2°. van de strafbare feiten binnen · hun 
rechtsgebied be?"aan. 

94. Wanneer tl't de krechting van een straf
baar feit geen krijgsraad volgens het vorig 
artikel bevoegd is, neemt de krijg. raad bij 
de landmacht, door Ons aangewezen, daarvan 
kennis. 

§ 6. 
89. De kr\igsraden bij de zeemacht buiten 

het rijk in Europa en buiten Oost-Indie nemen 
kennis : 

l 0 • van de strafbare feiten begaan door Betrekkelijke bevoegdheid van de bijzondere krijgs-
personen behoorende tot bet scb.ip raden bij de landmacht. 
of de scbepen waarvoor de krijgsraad I 95. De betrekkelijke bevoegdheid van de 
is aangewczen ; krijgsraden te velde wordt geregeld bij Ons 

2°. van de strafbare feiten begaan aan boord I besluit tot benoeming van die krijgsraden of 
van het schip of de schepen waarvoor dat waarbij die benocming wordt opgedragen. 
de krijgsraad is aangewezen; 96. De betrekkelijke bevoegdheid van de 

3°. van de strafbare feiten begaan door krijg~raden in eene dadelijk bclegerde of berende 
personen die gevonden worden aan boord sta<l of plaats strekt zich uit tot de straibare 
van bet schip of de schepen waarvoor feiten be~aan in die stad of plaats of hare 
de krijgsraad is aangewezen; onmiddellijke omgeving. 

4°. van de strafbare feiten waardoor het 97. De betrekkelijke hevoegdheid van de 
belang van het gedeelte der zeemacht krijgsraden in een in staat van beleg verklaard 
waarvoor de krijgsraad is aangewezen, gedeelte des Rijks is beper Kt tot de strafbare 
is of kan worden geschaad. foiten in dat gedP.e!te begaan. Zij wordt 

90. Ten aanzien van de krijgsraden bij de geregeld bij het besluit tot benoeming van die 
zeemacht in Oost-Indie bij een vloot, eskader krijgsraden. 
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§ 7. I als die der militaire gevangenisstraf in de 
Bijzondere voorschriften. pia

1
a
0
t
6
s. I di d d t · ·Ii 
. n en naar e ou e we gevmg mI -

98. Ingeval van gelijktijdige bemoeiing bij taire detentie had kunnen worden uitgespro
meer dan een krijgsraad op grond van onder- ken, t reedt daarvoor gevangenisstraf van ten 
scheidene nummers van een der artikeleo 88, hoogste den halven duur in de plaats. 
89 - al dan niet in verbinding met 90 -, 91 107. Indien naar de oude wetgeving hetzij 
of 93 zal die krijg@ raad bij uit htiting bevoegd de in artikel 11 der wetten van 14 November 
zijn van de zaak kenni~ te nemen. wiens be- 1879 (Staatsbladen nos. 191 en 193) vermelde 
voegdheid berust op bet bepaalde in een lager vervallenverklaring, hetzij de in artikel 12 dier · 
nummer. wetten vermelde ontzegging had knnnen wor-

Ingeval van gelijktijdige bemoeiing bij meer den uitgesproken, treedt daarvoor in de plaat s 
dan een krijg~raad op grond van hetzelfde 's rechters bevoegdheid om ontslag nit den 
nummer van een der artikelen 88, 89 - al militairen dien t met of zonder ontzetting van 
dan niet in verbinding met 90 -, 91 of IJ3 de bevoegdheid om bij de gewapende macht 
of bij kr1il!sraden in verschillende artikelcn I te dienen, nit te spreken. 
genoemd, ,.al, behoudens de bepa,ling van arti- 108. Indien naar de oude wetgeving hetzij 
kel 88, 3°, die krijgsraad bij uits!uiting bevoegd degradatie, hetzij vermindering in ).dasse had 
zijo van de zaak kenois te nemen voor wt-lken kunnen worden uitgesproken, treedt daarvoor 
de vervolging bet eerst is aangevangen. 's rechters bevoegdheid om verlaging uit te 

9h. Bij deelneming van meer dlhl een per- spreken, in de plaats. 
soon aan hetzelfde strafbare feit brengt de 109. Indien naar de onde wetgeving plaat
bevoe?dheid tot kennisneming ten aanzien sing in eene klasse van militairen, aan eene 
van Mn der als daders of medeplichtigen aan- gestrengere krijgstucht onderworpen, had kun
eprakelij ke personen de bevoegdheid mede nen worden uitgesproken, treedt daarvoor 
tot kennisnem;ng ten aanzien van de andere, 's rechters bevoegdheid om plaatsing in eene 
behoudens de bepaling van artikel 83 dezer wet. strafklasse uit te spreken, in de plaat s. 

Is de vervolging gelijktijdig bij meer tot 110. Indien de strafbepalingen der nieuwe 
kennisneming bevoegde krijgsraden aange- wetgeving voor den schuldige minder ongun
vangen, dan bl ijft die krijgsraad bij uitsluiting stig mochten zijn dan die van de oude wet
bevoegd, voor welken de als daders aanspra- geving na de verwisseling in de artikelen 103-
kelijke personen worden vervolgd. Worden 109 voorgeschreven, worden alleen de bepalin
:r:oodanige personen niet voor denzelfden krijgs- gen der nieuwe wetgeving toegepast. 
raad vervolgd, dan blijft die krijgsraad bij Alleen de maxima der gestelde hoofdstraffen 
uitsluiting bevoegd, voor welken de vervolging worden in vergelijking gebracht. 
tegen een hunner het eerst is aangevangen. 111. "Past de rechter de oude wetgeving toe, I dan gelden niettemin met betrekking tot de 

TITEL IX. straffen en maatregelen de bepalingen gest eld 
Bepalingen betrefjende strafbare feiten v66r den ten aan_zien van de straffen en maatre$~le~, 

dag van het in werking treden van deie wet ~Ike krachtens het Wetbo~k van MjJitair 
begaan en op of na dien dag te berechten. .,..rafrecht ku11;nen worden mtgesproken. . 

De gevangerusstraf wordt, voor de toepassmg 
100. Ter bepaling van de bevoegdheid van van artikel 10 van dat Wetboek, geacht te zijn 

den rechter wordt uitslu:itend de wetgeving opgelegd wegens eenig in dat Wetboek omschre
toegepa&t, in werking op het tijdstip waarop ven misdrijf. 
het feit is begaan. 112. '.fen aanzien van veroordeelingen, welke 

101. Tet bepaling van de wijze van rechts- zijn uitgesproken met toepassing van de wet 
pleging bij den militairen rechter wordt uit- van 20 April 1918 (Staatsblad n°. 255), blijven 
sluitend de wetgeving t oegepast, in werking de bepalingen van die wet van toepassing. 
op het tijdstip, waarop de verwijzing naar den 
militairen rechter plaats heeft. TI TEL X. 

102. I ndien wegens een feit v66r den dag 
Tan bet in werking treden van deze wet begaan, 
op of na dien dag cen eindvonnis hetzij in eer
sten , hetzij in hoogeren aanleg gewezen wordt, 
gelden de bepalingen der artikelen 103-111. 

103. Indien naar de oude wetgeving dood
straf met de in artikel 11 der wetten van 14 
Novem ber 1870 (Staatsblatien n°s. 191 en 193) 
vermelde vervallenverklaring had kunnen wor
den uitgesproken, t reedt daarvoor doodstraf 
met ontslag uit den militairen dienst met ont
zetting van de bevoegdheid om bij de gewapende 
macht te dienen, in de plaats. 

104, I ndien naar de oude wetgeving mili
taire gevangenisst raf had kunnen worden uit
gesproken, treedt daarvoor gevangenisstraf 
van ten hoogste denzelfden duur in de plaats. 

105. Indien naar de oude wetgeving mili
t aire gevangenisstraf of cassatie had kunnen 
worden uitgesproken, t reedt daarvoor ge
vangenisstraf van ten hoogste denzelfden duur 

B e'J)O,lingen betrefjende krijgstuchtelijke vergrijpen 
v66r tien dag van het in werking treden van 

deze wet begaan. 

113. Ten aanzien van de krijgstuchtelijke 
vergrijpen v66r den dag van het in werking 
treden van deze wet begaan, wordt uitsluitend 
de wetgeving toegepast, in werking op het 
tijdstip waarop het feit is begaan. 

8/,otbe'[XJ,lingen. 

114. De zoowel in deze wet als in het Wet
boek van MjJitair Strafrecht voorkomende uit
drukkingen hebben in beide dezelfde beteekenis. 

115. Aan alien die op het tijdstip der inwer
kingtre'.:li.ng van het Wetboek van Militair 
Strafrecht ingevolge dat wetboek als militairen 
worden aangemerkt, wordt de bekendmaking, 
bedoeld bjj artikel 45, tweede lid, van dat wet
boek geacht te zijn geschied. 



116. Deze wet treedt in werlcing met n
gang van een door Ons te bepalen tijdstip. 

Lasten en bevelen enz. 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 5den Juli 

1921. 
WILHELMINA. 

De Minister van Justitie, HEEMSKERK. 
J De Minister van Marine a. i ., W .. F. PoP. 

De Minister van Oorlog, W. F. POP. 
De Minister van Kolonien, DE GRAAFF. 

(Uitgeg. 18 Juli 1921.) 

5 Juli 1921. WET, houdende bepalingen om
trent den handelsnaam. S. 842. 

Bijl. Hand. 2e Kamer 1917/ 18, n°. 354, 1-9; 
1918/19,.no. :{2; 191!),'20, n°. 22; i920/21 , no. 21. 

Hand. id. 1920/21, bladz 27.,n-2736. 
Hand. l• Kamer 1920/21, bladz. 9J0, 999, 

1056. 
WIJ WILHELMINA, ENZ •. . doen t e wet en: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het noodzakelijk is wettelijke bepalingen 
vast te stellen omtrent den handelsnaam ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. 1. Onder handelsnaam verstaat deze 

wet den naam of de firma waaronder een koop
man zijn bedrijf uitoefent. 

2. Onder koopman verstaat deze wet een 
ieder die koppman is vo\aens het tweede lid 
van artikel 2 der Handelsregisterwet 1918 
(Staatsblad n°. 493). 

2. De handelsnaam gaat over bij erfop
volging en is vatbaar voor overdracht, doch 
een een antler slechts in verbinding met de 
handelszaak, die onder dien naam wordt ge
dreven. 

3. 1. Het is den koopman, eigenaar eener 
handelszaak verboden een handelsnaam te 
voeren, die in st rijd met de waarheid aanduidt, 
dat de handclszaak, geheel of gedeeltelijk aan 
een antler zou toebehooren. 

2. Het eerste lid is mede van toepassing, 
indien de in den hande\snaam voorkomen<le 
aanduiding slechts in zoo geringe mate van den 
naam van dien antler af~kt , dat d ientenge
volge bij het publ iek verwarrin(/: van dezen met 
jen koopman, eigenaar der .b.andelszaak, t e 
duchten is. 

3. Het eerste lid is niet van t oepassing, 
indien de handelsnaam en de handelszaak af
komstig zijn van een koopman, d ie dien naam 
heeft gevoerd niet in strijd met deze wet. 

4. 1. Het is verboden een handelsnaam te 
voeren, die in strijd met de waarheid aanduidt, 
dat de handelszaak zou t oebehooren aan een of 
meer kooplieden, handelende als eene vennoot
schap onder eene firma of als eene vennootschap 
en commandite, of wel aan eene naamlooze 
vennootschap, eene wederkeerige verzekerings
of waarborgmaatschappij, eene cooperatieve of 
andere vereeniging of aan eene stichting. 

1. In den handel naam duidt de vermelding 
van meer dan een persoon, ook al worden hunne 
namen niet genoemd, aan, dat de handelszaak 
toebehoort aan kooplieden, handelende a ls 
eene vennootschap onder eene firma ; de woor
den ,,en <.u::npagnie", dat de handelszaak toe
behoort a.an kooplieden, handelende a.ls eene 
vennootscbap onder eene firma ofaan een of meer 
kooplieden, handelende als eene vennootschap 
en commandite; het woord ,,maatschappij", 
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' dat de handelszaak toebehoort aan eene naam
looze vennootschap of a.an eene vereeniging, 
en het woord ,,fonds" aan eene stichting ; 
a.lies voor zoover niet uit den handelsnaam in 
zijn geheel bet tegendeel blijkt. 

3. Het eerste lid is niet van toepassing, 
indien de handelsnaam wordt gevoerd door 
een koopman zon<ler vennooten, en die naam en 
de handelszaak afkomstig zijn van eene ven
nootschap onder eene firma of van eene ven
nootsch9.p en commandite, rue clien handelsnaam 
heeft gevoerd niet in strijd met deze wet. 

5. Het is verboden een handelsnaam te 
voeren die, v66rdat de handelszaak onder dien 
naam werd gedreven, reeds door een anderen 
koopman rechtmatig gevoerd werd, of die van 
<liens handelsnaam slechts in geringe mate af
wijkt, een en antler voor zoover dientengevolge, 
in verband met den aard der beide handels
zaken en de plaats, waar zij gevestigd zijn, bij 
het publiek verwarring tusschen die handels
zaken te duchten is. 

6. 1. Indien een handelsnaam wordt ge
voerd in strijd met deze wet, kan ieder belang
hebbende, onverminderd zijne vordering krach
tens artikel 1401 en volgende van het Burger 
lijk Wetboek, zich bij verzoekschrift tot den 
kantonrechter wenden met het verzoek, den 
gene die den verboden handelsnaam voert, 
t e veroordeelen, daarin zoodanige door den 
rechter te bepalen wijziging aan te bren~en, 
dat de onrechtmatigheid ten opzichte van den 
verzoeker wordt opgeheven, met veroordeeling 
tevens van de wederpartij tot eene bepaalde 
som gelds als scbadevergoeding in geval van 
overtreding van het bevel des rechters. . 

2. Het verzoekschrift wordt gericht tot den 
rechter van bet kanton, waar de handelszaak 
gevestigd is, die onder den verboden handels
naam wordt gedreven. Is die handelszaak 
buiten bet Rijk in Europa gevestigd, <loch 
heeft zij in dat Rijk een filiaal of bijkantoor, 
dan is de kantonrechter van de plaats, waar dat 
filiaal o' bijkantoor gevestigd is, bevoegd. Is 
de handelszaak in meer dan Mn kanton ge
vestigd, dan is bevoegd de recbter van ieder 
dier kantons, ter keuze van den verzoeker. 
Hetzelfde geldt in!l:eval de handelszaak buiten 
het Rijk in Eurova gevesti~d is, <loch in 
meer dan een kanton een filiaal of bijkantoor 
heeft. 

3. Het vcrzoekschrift wordt a.an de weder
partij beteekend. De kantonrechter beschikt 
niet op het verzoekschrift dan na verhoor of 
behoorlijke oproeping van partijen. 

4. Binnen een maand na den <lag der be
slissing van den kantonrechter kan door hem, 
die daarbij geheel of gedeeltelijk in het onge
lijk is gesteld, hooger beroep warden ingesteld 
bij de arrondissements-rechtbank, die in raad
kamer beslist. Het derde lid vindt overeen
komstige toepassing. 

5. Binnen een maand na den dag der be
slissing van de arrondissements-rechtbank kan 
door hem. die daarbij geheel of gedeeltel ijk in 
het ongelijk is gesteld, beroep in cassatie worden 
ingesteld. Het daartoe strekkend verzoek
schrift wordt aan de wederpartij beteekend. 

6. De kantonrechter kan de voorloopige 
tenuitvoerlegging zijner beschikking bevelen. 

7. 1. Hij die een handelRnaam voert in 
strijd met deze wet, wordt gestra~ met eene 
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geldboete van ten hoogste vijfhonderd gulden. 
2. Het feit wordt' beschouwd als over

treding. 
3. Indien tijdens het plegen van de over

treding nog geen twee jaren zijn verloopen 
sedert eene vroegere veroordeeling van den 
schuldige wegens gelijke overtreding onher• 
roepelijk is geworden of de daarbij opgelegde 
geld boete is betaald, kan, in plaats van de 
geld boete, hechtenis van ten hoogste veertien 
dagen worden opgelegd. 

4. Wordt de bandelsnaam gevoerd door 
eene vennootschap onder eene firma, dan wordt 
de overtreding geacht te zijn gepleegd door 
ieder der vennooten ; geschiedt het door eenc 
vennootschap en commandite, dan wordt zij 
geacht te zijn gepleegd door den beheerenden 
vennoot of, zijn er meer dan een, door ieder 
hunner ; geschiedt het door eene naamlooze 
vennootschap, eene wederkeerige verzekerings
of waarborgmaatschappij, eene cooperatieve 
of andere vereeniging of door eene stichting, 
dan wordt zij geacht te zijn gepleegd door de 
leden van het bestu ur. 

5. De ambtenaar van het openbaar mini
sterie, kan, alvorens tot vervolging van het 
strafbaar feit over te gaan, dengene die den 
verboden handelsnaam voert, de wijziging 
mededeelen, die den ambtenaar noodig voor
komt om de onrechtmatigheid van den handels
naam op te heffen ; daarbij wordt een bekwame 
termijn gesteld om die wijziging)an te brengen. 
Wordt die wijziging binnen den gestelden ter
mijn aangebracht, dan is het recht tot straf. 
vordering vervallen. 
_ 8. In het eerste lid van artikel 36 van het 

Wetboek van Koophandel worden de woorden 
,,heeft geene firma, noch draagt" vervangen 
door: ,,draagt niet". 

9. 1. In artikel 337 van bet Wetboek van 
Strafrecht wordt in plaats van ,,naam, de 
firma of het merk", gelezen: ,,naam of de 
firma van een ander, of van het merk". 

2. In artikel l O der Merkenwet wordt 
in plaats van ,,of den naam of de fi:rma bevat, 
waarop een antler recht hecft, kan hij, die be
weert zoodat1ig recht te hebben", gelezen : 
,,of den naam of de firma van een antler bevat, 
kan hij, die beweert zoodanig recht te hebben, 
of wiens naam of firma het merk bevat,". 

Slot- en Overgangsbepalingen. 

10. Deze wet kan worden aangehaald onder 
den titel ,,Handelsnaamwet", met vermelding 
van den jaargang en het nummer van het 
Staatsblad, waarin zij is geplaatst. 

11. 1. Deze wet treedt in werk.ing op een 
do"r. Ons te bepalen tijdstip. 

~-. Indien bij het in werking treden dezer 
wer, een handelsnaam wordt gevoerd in strijd 
mei; deze wet, kan te dier zake gedurende vier 
ma..nden na dat tijdstip geen rechtsmiddel 
wvrden aangewend. 

3. Wanneer de uitdrukk.ing ,,niet in strijd 
met deze wet" aan het slot van de artikelen 
3 en 4 betreft het voeren van een handelsnaam 
v66r het in werking treden dezer wet, beteckent 
zij : niet in strijd met deze wet, indien zij tijdens 
het voeren v.an den ha_ndelsnaam van kracht 
geweest ware. 

Lasten en bevelen, enz. 

Gegeven ten Paleize het Loo, den 5den 
Juli 1921. 

WILHELMINA. 
De Minister van Justitie, HEEMSKERK. 

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

( Uitge,g. 18 Juli 1921.) 

5 Juli 1921. WET tot aanvulling en ver
hooging van het derde hoofdstuk der 
Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1920. 
s. 843. 

Bij deze wet wordt een nieuw artikel inge
lascht. 

Tengevolge hiervan wordt het totaal van de 
IIIde afdeeling alsmede het eindcijfer, van ge
noemd hoofdstuk, verhoogd met f 304,050. 

5 Juli 1921. WET, houdende vaststelling van 
het slot der rekening van ontYangsten en 
uitgaven van Nederlandsche-Indie over
het dienstjaar 1916. S. 844. 

Het nadeelig slot der rekening bedraagt 
f 29,921,652.145• 

5Juli 1921. WET, houdendeontginningvanaard
olievelden in Nederlandsch-Indie. S. 1'45. 

WIJ WILHELMINA, ENZ . .. doen te wet-en s 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is onto-inning van aard
olievelden in de residentie Djam bi en bet te 
gelde maken van de gewonnen grondstoffen, 
hetzij in ruwen dan wel in bereiden vorm, te 
kunnen doen geschieden door eene naamlooze 
vennootschap, waarin het Land overwegende 
zeggenschap heeft ; 

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

gemachtigd om met inachtneming van de be
palingen dezer wet voor en namens Neder
landsch-Indiii met de door hem aan te wijzen 
persoon of personen eene naamlooze vennoot
schap op t-e richten, genaamd ,,Nederlandsch
lndische Aardo!ie Maatschappij", welke ten 
doe! heeft: 

a. het opsporen en winnen in de residentie 
Djambi van: 

J. aardolie, aardpek, aa.rdwas en alle andere 
soorten van bitumineuse zelfstandigheden, 
zoowel vaste als vloeibare en brandbare gassen, 
voorzoover niet uitmakende een bestanddeel 
van een vast gesteente, dat voor hunne winning 
in zijn geheel moet worden ontgonnen ; 

2. jodium en de verbindingen daarvan ; 
b. het te gelde maken van de gewonnen grond

stoffen en de daaruit bereide producten ; 
c. het verrichten van hande!ingen en het 

aangaan van overeenkomsten, welke tot de 
bereiking van het sub a en b vermelde doel 
bevorderlijk zijn, daaronder het deelnemen in 
andere vennootschappen. 

2. De bepalingen van het Wetboek van 
Koophandel en van andere wetten zijn op haar 
niet van toepassing, voorzoover deze wet daar
van afwijkende bepalingen bevat. 

3. Zij is koopman in den zin van het Wet
boek van Koophandel. 

4. Zij zal worden tot stand gebracht e_n 
hare akte van oprichting zal kunnen worde.n, 
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gewijzigd zonder dat, Onze bewilliging is ver- de Batangbari, de Batanghari van de mending 
leend op die akte of een ontwerp daarvan, van de Batang Tebo st.roomopwaarts tot de 
zoodat ook de verplicbting tot openbaarmaking · mending van de Soengei Langsisip, de Soengei 
van de Koninklijke bewilliging op de akte van Langsisip van hare mondin~ in de Batanghan 
oprichting of wijzigingen daarin vervalt. ! stroomopwaarts tot waar ziJ de grens tusschen 

2. 1. De Nederlandsch-Indiscbe Aardolie de residenties Djambi en Sumatra's Westkust 
Maatscbappij is belast met en beeft uitsluitend I snjjdt, voorts deze grens. 
recbt tot bet opsporen en winnen, zoo door 3. 1. Ten aanzien van de verbouding van de 
middel van grondboring als op andere wijze, Ne<lerlandsrb-Indiscbe Aardolie Maatscbappij 
van de in bet eerste lid van bet vorige artikel tot recbtbebbenden op den grond en tot derde 
onder letter a sub l en 2 bedoelde zelfstandig- belanghebbenden in den zin van ai-tike! 3 der 
heden in een in de re~identie Djambi gelegen Indische Mijnwet, zoomede tot andere con
terrein, waarvan de grenzen in het volgende cessionnarissen of ontginners op den voet van 
lid warden aangegeven. en tot den aanleg van artikel 5a dier wet gelden de bepalingen van 
alle daartoe noodige werken, zoo op als onder het tweede en derde lid van artikel 8 en die 
den grond. van artikel 9, zoomede van den IVden t-iLel 

2. De grenzen van bet in bet vorig lid be- van die wet en de uitvoeringsvoorschriften van 
doelde t errein zi.in : ten Noorden : de grens die bepalingen, met dien verstande dat ver
tusscben de residenties Djambi en Riouw en toon van de in artikel 9, sub a, en bet eerste 
Onderhoorigheden, vanaf. het punt waar deze lid van artikel 21 bedoelde stukken niet ver
residenties en de residentie Sumatra's West- eischt zal zijn. 
kust aan elkaar komen, tot waar die grens 2. Hetgeen in of krachtens bet lste tot en 
wordt gesneden door den verbindingsweg met bet 7de lid van artikel 43 der Indische 
tusschen Kampong Boeboer (aan de Soengei Mijnwet is of wordt bepaald ten aanzien van 
Merala, zijtak van de Soengei Reteh, residentie bet toezicht van R egeeringswegA is ook van 
Riouw en Onderhoorigheden) en Soeban (aan toepaesing op de door de Nederlandsch -In
den Soengei Tantang), verder deze weg over dische Aardolie Maatscbappij ondernomen op
Soeban, Tandjong Bodjo en Pakam naar sporingen en ontginningen. 
Pelaboean Dagang, vervolgens de Soengei 4. De Nederlandsch-Indiscbe Aardolie Maat
Pengaboean stroomopwaarts t ot aan den schappij is aan bet Gouvernement jaarlijks cijns 
mond van de Soengei Dasal en de parallel over verschuldigd op den voet en tot bet bedrag 
den mond van de Soengei Dasal tot waar als in bet tweede lid van artikel 35, sub b, 
deze de Soengei Tapa snijdt, daarna de Soengei zoomede in artikel 36 der Indiscbe Mijnwet. 
Tapa stroomaf t ot waar deze den verbindings- ' ten aanzien van concessies is voorgeschreven. 
weg naar de Snengei Poetat (zijrivier van de De uitvoeringsvoorschriften van de evenge
Soengei Mandaharo) snijdt, vervolgens deze noemde bepalingen zijn ten deze van toepassing. 
verbindingsweg tot aan den mond van de 5. De naamlooze vennootschap zal , be-
Soengei Poetat ; boudens inachtneming van bet bepaalde bij 

ten Oo8ten : de Soengei Mandabaro van den artikel 51 van bet Wetboek van Koophandel, 
mond van de Soengei Poetat stroomopwaarts een aanvang nemen op den <lag barer opricbting 
tot aan de monding van de Soenirni Simpang- en eindigt, beboudens vroegere ontbinding of 
toean en de meridiaan over deze mending tot verlenging, op de wijze als in de artikelen 21 
waar deze lijn de Batangh1tri snijdt; de Batang- en 22 is bepaald, den 3lsten December 1960. 
hari stroomafwaart,s tot aan de mending van 6. l. De Nederlandsch-Indiscbe Aardolie 
de Soengei Koempei, deze laatste stroomop- l\faatschappij heeft haren zetel in Nederland. 
waarts tot aan de mending van de Soengei 2. Zij moet zich in Nederland5cb-Indie doen 
Poedak en de meridiaan over deze mending vertegenwoordigen door een bij authentieke 
naar het Zuiden tot waar deze de grens tusschen akte aan te wijzen persoon of vennootscbap, 

e residenties Djambi en Palembang snijdt ; die voldnet aan de vereischten in bet eerste 
ten Zuiden : deze grens tot waar zij gesneden lid van artikel 4 der Indische Mijnwet gesteld 

wordt door den weg van Soeroelangoen (aan door houders van vergunningen tot opsporing 
de Ajer Rawas) naar Sarolangoen (aan de van delfstoffen of van mijnconcessies. 
Batang Tembesi): 7. 1. Het Maatschappelijk kapitaal der 

t en Westen : deze weg tot Sarolangoen, de Nederlandsch-Indische Aardolie l\faatscbappij _ 
Batang Tembesi stroomafwaarts tot aan den be<lraagt bij de opricbting 10 millioen gulden, 
mond van de Ajer Itam, de Ajer Itam stroom- verdeeld in vijfduizend aandeelen A, elk groot 
opwaarts tot de mending van de Ajer Mentawa, f 1000, en vijfduizend aandeelen B, elk groot 
de Ajer Mentawa stroomopwaarts t ot waar zij eveneens f 1000. 
den verbindingsweg van Kampong Limboer 2. Alle aandeelen luiden op naam. 
(aan de Batang Merangin) naar kampong 3. Op alle aandeelen wordt 10 pet. gestort 
Tandjong Gedang (aan de Batang Tabier) onmiddellijk na de opricbting, terwijl de verdere 
snijdt, deze verbindingsweg tot kampong atortingen zullen plaats bebben naar behoefte, 
Tandjong Gedang, de weg van Tandjong Ge- ter beoordeeling van den Raad van Bebeer. 
dang naar kampong Rantau Kelajang (aan de 4. Houder van aandeelen A kan uitsluitend
Soengei Pelepat) tot de snijding met de Soen- zijn de rechtspersoon Nederlandsch-Indie. 
gei Koeamang, de Soengei Koeamang van dit 5. Houders van aandeelen B zijn de pe1J
snijpunt stroomafwaarts tot hare mending in soon of de personen, met welke ingevolge bet 
de Soengei Pele.pat, de Soengei Pelepat van de bepaalde in bet eerste lid van artikel 1 de 
monding der Soengei Koeamang strooma;f- Maatschappij is opgericbt. De wijze v.an over
waaTt<i tot hare mending in de Batang '1/ebo, dracht dezer aandeelen wordt, onafhankelijk 
de Batang Tebo van de mending van de Soengei van bet bepaalde bij artikel 42 van bet Wetboek 
Pelepat sttoomafwaarts t.ot hare monding in van Koophandel, bij de akte van oprichting 
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geregeld. Overdracht van aandeelen B aan I 13. De Directie of hare leden gezamenlijk 
personen of vennootschappen, die niet voldoen genieten jaarlijks eene be!ooning ten beloope 
a.an de vereischten, in het eerste lid van artikel van tien ten honclerd van het voordeelig saldo 
'4c der Indische Mijnwet gesteld voor houders eener vastgestelde winst- en verliesrekening, 
van vergunningen tot het opsporen van delf- na vermindering van <lit saldo met de bijdrage 
etoffen of van mijnconcessies, is niet geoor- I aan het reservefonds. 
loofd clan na verkregen uitdrukkelijke toe- 14. 1. De Raad van Beheer vertegenwoor-
etemm.ing van den Minister van Kolonien. digt de Maatsohappij in en buiten rechten en 

8. 1. De Nederlandsch-Indische Aardolie is tot alle <laden van beheer en eigendom be
Maatschappij vormt op de wijze en tot het be- voegd, voorzoover deze wet niet anders bepaalt. 
drag, in de akte van oprichting te bepalen, 2. De Directie is namens den Raad van Be
een reservefonds, hetwelk het bedrag van het heer belast met de geheele da~elijksche leiding 
gestort maatschappelijk kapitaal niet te boven der zaken, en, behoudens het m het derde lid 
gaat. van dit artikel bepaalde, tegenover derden be-

2. Het reservefonds is bestemd tot dekki.ng voegd tot alle <laden van beheer en eigendom, 
van eventueele nadeelige saldi van de winst- zonder dat ten deze van eenige medewerking 
en verliesrekening. van den Raad van Beheer zal behoeven te 

3. Van het voordeelig saldo eener vastge- blijken. 
atelde winst- en verliesrekening wordt aller- 3. De Direotie behoeft de goedkeuring of 
·eerst tien ten honderd in het reservefonds ge- ' machtiging van den ~aad van Beheer voor de 
stort, totdat <lit het bij de akte van oprichting navolgende handelingen : 
bepaalde bedrag heeft bereikt. 1. het verkrijgen, vervreemden of bezwaren 

9. 1. De Nederlandsch-Indische Aardolie van onroerende goederen en van schepen, 
Maatscbappij wordt bestuurd door een Raad van voor zoover deze goederen of schepen een waarde 
Beheer. van f 10,000 to boven gaan ; 

2. Leden van den Raad van State en leden 2. het vaststellen van de voorwaarden, 
van de Staten-Genera.al kunnen geen dee! uit- waarop bij kassiers of bankiers gelden kunnen 
maken van den Raad van Beheer. . worden opgenomen en belegd ; 

10. 1. De Raad van Beheer bestaat rut 3. de uitgifte van obligatieleeningen; 
vijf leden. 4. het in exploitatie nemen of het beein-

2. Drie leden van den Raad worden be- digen van de exploitatie van terreinen en de 
noemd door den Minister van Kolonien, twee oprichting en sluiting van fabrieken, zoomede 
door de vergadering van houders van aan- de totstandbrenging en ophcffing van verkoops
deelen B. organisaties en het sluiten, wijzigen en teniet-

3. Hunne benoeming geschiedt telkens doen van overeenkomsten voor den verkoop 
voor den tijd van vijf jaren, met dien verstande, van ruwe en daaruit bereide producten, be
dat bij benoeming ter voorziening in een tus- halve transacties, in een commercieel bedrijf 
schentijds ontstane vacature de optredende dagelijks voorkomende ; 
den diensttijd van zijnen voorganger vervult. 5. de deelneming in andere vennootschap-
Bij hunne aftreding zijn zij terstond opnieuw pen ; 
benoembaar. 6. het voeren van en het berusten in rechts-

4. Zij kunnen te allen tijde worden o~t- gerlingen, het opdragen van beslissingen aan 
elagen door den Minister of door de vergadenng scheidslieden en bet aangaan van dadingen, 
van houders van aandeelen B, naar gelang de tenzii bet onderwerp van het geschil minder 
benoem.ing door den eerste of door de tweede dan f 10,000 bedraagt dan wel het geldt con-
is geschied. . servatoire maatregelen, die geen uitstel dulden ; 

5. De leden kunnen elkander scbriftelijk 7. bet aangaan van borgtocbten, welke eene 
volmacht geven tot beraadslagen en besluiten som van f 10,000 te boven gaan; 
in de vergaderingen van den Raad. 8. alle vernere handelingen, waarvoor de" 

6. Door den Minister wordt voor de leden, akte van oprichting de machtiging of goed
ilie door hem benoemd zijn, eene instructie keurin~ van den Raad van Beheer voorschrijft. 
vastgesteld. 4. Van de goedkeuring of machtiging van 

11. De leden van den Raad van Beheer den Raad van Bebeer rnoet voor de in het derde 
genieten eene vaste bezoliliging, waarvan ?et lid van dit artikel vermelde geva!len op de bij 
bedrag bij of krachtens de akte van oprichbng de akte van oprichting te bepalen wijze blijken. 
wordt bepaald. 5. Onverminderd het bepaalde 'n het eerste 

12. 1. De Raad van Beheer benoemt eene en in het derde lid van dit artikel is de Raad 
Directie, bestaande uit een of rneer leden. van Behcer bevoegd aan de Directie op te 

2. Mits zij voldoen aan de in bet eerste dragen het verrichten van een of mePr der 
lid van artikel 4 der Indische Mijnwet gestelde handelingen, waarvoor het derde lid van dit 
vereischten, kunnen zoowel een of meer phy- artikel of de akte van oprichting de machtiging 
sieke personen als een of meer naamlooze ven- of goedkeuring van den :Raad van Beheer 
nootscbappen dee! uitmaken van de Directie voorschrijft. 
of deze vormen. 15. Allo besluiten van eenige vergadering 

3. Elke benoem.ing geschiedt voor den tijd van aandeelhouders, genomen met door de 
van tien jaren. Bij aftreding zijn de leden der akte van oprichting vereischte meerderbeid, 
Directie terstond herbenoembaar. Zij kunnen zijn bindend ook voor de aandeelhouders, die 
te alien tijde door den Raad van Bebeer worden recht van stem in de vergaderlng hadden doch 
ontslagen. · · tegeh stemrlen of afwezig waren, mits betreffende 

4. In afwijking van hetgeen in bet eerste onderwerpen, waaromtrent deze wet of de akte 
lid bepaald is, wordt de Directie voor de eerste van oprichting de besliss.ing niet aan een antler 
maal aangewezen bij de akte van oprichting. orgaan der vennoot,~chap opdraagt. 
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16. Zoowel in de algemeene vergaderingen houdet· der aandeelen A en de wederhelft ten 
·van aandeelhouders als in de afzonderlijke laste van de houders der aandeelen B. 
veq~aderingen van houders van aandeelen B 19. 1. Zoodra de balans en de winst-en
zal 1eder aandeel l'echt geven tot het uitbrengen verliesrekening over een boekjaar door de alge
van een stem, zonder beperking van het aantal meene vergadering zijn goedgekeurn of door 
door eenigen aandeelhourler uit te brengen scheidsJ;eden zijn vastgesteld, brengt de Raad 
stemmen, met dien verstande, dat bij staking van Beheer die stukken, voorzien vandenoodige 
van stemmen in eene algemeene vergadering toelichtingen, ter kennis van den Minister 
van aandeelhouders de houder van de aandeelen van Kolonicn en van den Gouverneur-Generaal. 
A beslist. De Raad van Beheer rloet die stukken vergezeld 

17. l. Als grondslag voor de verdeeling gaan van een ver5lag van de voornaam~te 
van de wiust in eenig boekjaar st.rekkcn de, handelingeu der Maatschappij in het afge
op de wijze in de akte van opriehting bepaald, loopen hoekjaar. 
vast te stellen balans en win~t- en verliesreke- 2. De l\'Cini~ter van Kolonien en de Gouver
ning der Nederlandsch-Indische Aardolie Maat- neur-Generaal dragen zorg, dat de in het eerste 
schappij . lid bedoelde balans en winRt-en-verliesrekening 

2. Bij het opmaken der winst- en verlies- met het- m dat zelide lid bedoelde verslag 
rekening zullen in het credit daarvan gebracht worden overgelcgd aan de Staten-Generaal 
worden de totale opbrengst van de ruwe en en aan den Volksraad en openbaar gemaakt 
bewerkte producten, de rente op eventueele worden. 
beleggingen, zoomede alle andere inkomsten, I 20. 1. Indien de Nederlandseh-Indisehe 
en in het debet: Aardolie Maatschappij is ontbonden of eindigt, 

a. de kosten voor opspo1ing, winning en zal de liquidatie harer zaken geschieden door 
:verwerking ; den Raad van Beheer en de Directie, met in-

b. alle andere door den Raad van Beheer op acbtneming van de bepalingen in de akte van 
voorstel der Direetie vast te st-ellen uitgaven ; opriehting omtrent beider bevoegdheid, een en 
waaronder begrepen zijn de doordeMaatsehappij antler tenzij de algemeene vergadering van 
versehuldigde belastingen doch waarvan is aandeelhouders anders beslist. 
llitgenomen de ingevolge artikel 13 aan de I 2. Het netto-provenu der liquidatie wordt 
Direetie versehuldigde belooning; ge' ijkelijk tussehen den houder van de aan-

c. de door den Raad van Beheer op voorstel dee!en A en de 11:ezamenlijke houders der aan-
der Directie vast te stellen afscbrijvingen. I deelen B verdeeld. 

18. 1. Het voordeelig saldo eener vastge- 21. 1. De akte van oprichting der Neder-
stelde ,vinst- en verliesrekening, verminderd landseh-Indiscbe Aardolie Maatsehappij kan 
met hetgeen ingevolge het derde lid van ar- niet worden gewijzigd, noeh zal tot ontbincting 
tikel 8 in het reservefonds wordt gestort, vormt I van de vennootscbap v66r 31 December 196'l 
het gezamenlijk dividend. of tot hare voortzetting na dien datum kunnen 

2. Dit gezamenlijk dividend wordt tussehen · worden overgegaan, dan onder uitdrukkelijke 
den houder der aandee1en A en de gezamen- goedkeuring van den Minister van Kolonien. 
lijke houders van aandeelen B verdeeld als I 2. De goedkeuring van wijzigingen in de 
volgt : I akte van opriehtin$ moet tegelijk met die 

Zoolang het voordeelig saldo in totaal niet wijzigingen worden rngesehreven in het Han
meer benraagt dan 25 pet. van het gestorte delsregister of - v66r de inwerkingtreding 
kapitaal ontvangen de houder der aandeelen van de Handelsregisterwet - ter Griffie van 
A 60/100 en de gezamenlijke houders der aan- de Arrondissements-Rechtbank der plaats van 
deelen B 40/100 van het gezamenlijk dividend. I vestiging. 

Bedraagt het voordeelig saldo in totaal 22. 1. In afwijking van het bepaalde bij 
meer dan 25 pet. over het gestorte kapitaal het eerste lid van het vodge artikel, is een be
dan ontvangen van het gezamenlijk dividend : sluit van houders van aandeelen B, genomen 

van de eerste 25 pet. de houder der aand. na de intrrde van het vijfde boekjaar, om v66r 
A. 60/100, de houders der aand. B. 40/lO0; 31 December 196(, tot ontbinding van de ven

van het meerd"lre t/m 35 pet. de houder der nootsehap over te gaan, zonder de goedkeuring 
aand. A. 65/100, de houders der aand. B. I van den Minister van Kolonien geldig indien : 
35/100; a. het besluit tot ontbinding genomen is ten 

van het meerdere t/m 45 pet. de houder der minste twee en ten hooir~te drie jaren, nadat 
aand. A. 70/100, de houders der nand. B. tegen eenige op de algemeene leiding van het 
30/100; bedr\jf betrekking hebbende handeling of be

van het meerdere t /m 55 pet. de houder der slissing van den Raad van Reheer of de Alge
aand. A. 75/100, de houders der aand. B. meene Vergadering van aandeelhouders ver-
25/100 ; zet is aangeteekend, krachtens een, met in

van het meerdere boven 55 pet. de houder aebtneming van de bepalingen dienaangaande 
der aand. A. 80/100, de houders der aand. B. I in de akte van opriehtin~, in eene afzonder-
20/100 ; lijke vergadedng van houaers der aandeelen B 

met dien verstande, dat aan den houder der genomen besluit. 
aandeelen A in totaal nooit meer komt dan I b. het besluit tot ontbinding is genomen 
70/100, aan de gezamenlijke houders der aan- in eene vergadering en met eene meerderheid 
deelen B nooit minder dan 30/100 van het I van stemmen, welke aan de terzake in de akte 
gezamenlijk dividend. van opriehtin~ gestelde eisehen voldoen. 

3. Van de op deze wijze vastgestelde divi- 2. Wanneer een kraehtens het bepaalde 
denden komt in mindering de in artikel 13 in het vorige lid genomen besluit tot ontbinding 
bedoelde belooning der Directie, in dier voege van de vennootsehap ter kennis van den Raad 
dat daarvan de helft ten laste komt van den van Beheer is gebraeht, treedt de Nederlandsch-

1921. 41 
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Indiscbe Aardolie-Maatsch>ppij van r chtswege I tusscben die gemeenten gemeenscbappelijke 
in liquidatie op den eersten dag van de derde I openbare lagere school; 
maand na die, waarin de aanzeggin aan ge- I Overwegende, dat de Raden van de gemeen
noemden Raad van het besluit tot o tbinding ' ten Polsbroek en Vlist bij besluit van 29 Augus
heeft plaats gevonden. tus/21 November 1919, aan D. J. van Ruijs-

23. 1. In geval van ontbindin eindigt wijk, met ingang van J J anuari 1920 wegens 
het in artikel 2 bedoelde recbt van psporing opheffing van zijne betrekking eervol ontslag 
en winnen en zullen al!e aan de ve ootschap bebben verleend als onderwiizer aan de tusschen 
toebehoorende roerende en onroerende oederen, die gemeenten gemeensch

0

appe!ijke open bare 
onverscbilli~ of zij zich boven of nder den lagere school ; 
grond bevmden, door Nederlan scb-Indie dat aan dat besluit Gedeputeerde Staten 
worden overgenomen tegen betalin van een van Utrecht bij besluit van 29 Decembn 1911, 
prijs, vast te stellen door eene corn issie van 3de afdeeling. n°. 2874/2120, en Gedeputeerde 
t axatie, bestaande uit drie personen waarvan Staten van Zuidholland bij bes!uit van 16 Fe
Mn wordt aangewezen door de v rgadering bruari 1920 bunne goedkeuring bebben ver
van houders van a:indeelen B, een door den leend ; 
Min.ister van Kolonien en de derd door de dat tengevolge van de omstan<ligheid, dat 
beide aldus benoemden of, bij ge reke van bet goedkeuringsbesluit van Gedeputeerde 
overeenstemrning, door de Arron ssements- Staten van Zuidholland eerst op 16 Februari 
rechtbank te 's-Gravenbage. 1920 werd genomen, de onderwijzn D. J . van 

2. Bij die taxatie zal rekening orden ge- Ruij swijk, zijne betrekking nog gedurende de 
bouden met de meerdere of minde e produc- maanden Januari en Februari 1920 beeft waar 
t iviteit van de terreinen en de ban elswaarde 
der producten. 

24. Deze wet treedt in werking : in Neder
land met ingang van den dag na ien barer 
afkondiging ; in Nederlandscb-Indi · op den 
dag na dien barer afkondiging door d n Gouver
neur-Generaal, ingevolge artikel 3 van bet 
Reglement op het beleid der Reg ering van 
Nederlandsch-Indie. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize bet Loo, den 5den 

Juli 1921. 

De Minister van Kolonien, D GRAAFF. 

De Minister van Justitie, H 'EMSKERK. 
( Uitgeg. 20 Jui 1921.) 

5 Juli 1921. BESLUIT tot verrue iging van 
bet b0 sluit van Gedeputeerde taten van 
Utrecht van 29 December 1919 3de afd., 
n°. 2874/2120, en van dat va Gedepu
teerde Staten van Zuidholla d van 16 
Februari 1920, boudende goedk uring van 
het besluit der Raden van de gemeenten 
Polsbroek en Jllist van 29 ugustus/21 
November 1919, waarbij met 1 gang van 
1 Januari 1920 wegens opbeffin van zijne 
betrekking eervol ontslag is v rleend aan 
D .. J. van Ruijswijk, als onde vijzer aan 
de tusscben die gemeenten gem enschappe-
lijke open bare lagere school. . 846. 

WIJ WILHELMTNA, ENZ. 
Op de voordracht van Onzen 'nister van 

Onderwijs, Kunsten en Wetensch ppen van 
19 Mei 1921, n°. 2544/2, afdeeling L ger Onder
wijs Algemeen, en van Rinnenland che Zaken 
van 26 Mei 1921, n°. 6561, afdee · g Binnen
landsch Bestuur, tot vernietiging an het be
sluit van Gedeputeerde Staten v n Utrecht, 
van 29 December 1919, 3de af eeling, n°. 
2874/2120, en van dat van Gedeput erde Staten 
van Zuidholland, van 16 Februari 1920, hou
dende goedkeuring van het besluit der Raden 
van de gemeenten Polsbroek en li.~t van 29 
Augustus/21 November 1919, waa bjj met in
gang van l Januari 1920 wegens o heffing van 
zijne betrekkin$. eervol ontslag is rleend aan 
D. J . van Ruijswijk, als onderwi zer aan de 

genomen; 
dat hij dientengevolge geene aanspraak zou 

kunnen doen gelden op de hoogere jaarwedde 
over dat tijdvak, welke hem - ware zijn out
slag met 1 llfaart 1920 ingegaan - zou toe
komen krachtens Ons besluit van 16 December 
1920 (Staritsbl11d n°. 899), hetwelk ingevolge 
artikel 196, eerste lid, der Lager -Onderwijswet 
1920 wordt t oegepast, t e rekenen van 1 Janu
ari 1920; 

Overwegende, dat de belanghebbende door
bet vnleenen der goedkeuring aan bet besluit, 
waarbij hem met ingang van l Januari 1920-
eervol ontslag uit zjjne betrekking is verleend, 
geldelijk is benadeeld, vermitq hij nog gedurende 
de maanden Januari en Februari 1920 zijne 
betrekking heeft waargenomen, en het ver
leenen dier goedkeuring mitsdien in strijd is 
met het algemeen belang ; 

Gelet op artikel 196, eerste lid, der Lager
Onderw:jjswet 1920 en op de artikelen 166, 
169 en 173 der Provinciale Wet; 

Den Raad van State gehoord, advies van 
14 Juni 1921, n°. 29; 

Gezien het nadere rapport van Onze voor
noemde Ministers van 24 Juni 1921, n°. 7816/1, 
afdeeling Lager Onderwijs Algemeen, en v'an 
1 Juli 1921, n°. 8187, afdeeling Binnenlandsch 
Bestuur; 

He b ben goedgevonden en verstaan : 
bovengenoemde besluiten van Gedeputeerde

Staten van Utrecht van 29 December 1919, 
3de afdeeling, n°. 2874/2120, en van Gedepu
t eerde S taten van Zuidholland van 16 Februari 
1920 te vernietigen wegens strijd met het 
algemeen belang. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenscbappen is belast met de uitvoering 
van dit besluit, hetwelk in bet Staatsblad ge
plaatst en in afschrift aan den R aad van State 
medegedeeld zal worden. 

Het Loo, den 5den Juli 1921. 
WILHELMINA. 

De Minister van Onderwijs, 
K unsten en W etenschappen, 

J. TH. DE VISSER. 
De Minister van B innenlandsche Zaken, 

CH. RUYS DE BEERENBROUCK. 
( Uitgeg. 10 Aug. 1921.) 
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5 Juli 1921. BESLUIT tot bet bepalen van d. zij, die indien de inrichting t evens tot 
den dag van inwerking treden van ver het verschaffen van nacbtverblijf is bestemd, 
schillcnde a rtt. der Warenwet (Staatsb lad voorkomen op bet register, dat volgens de wet 
1919, n°. 581 ). S. 847. I moet worden gehouden. 

W1J WILHELMINA, ENZ. Overtreding van dit artikel wordt gestraft 
Op de voordracht vnn Onzen Minister van met hechtenis van ten hoogste 6 dagcn of geld

Arbeid ,van 30 Juni 1921, n°. 1342 D, afdeeling boete van ten hoogst e f 25. 
Volksgezondheid ; I Overwegende, dat deze verordenin~ inhoudt 

Gelet op artikel S, juncto artikel 7, l ste lid, een sluitingsgebod voor vergunnm11slocali
en op de artikelen 31 en 36 der Waren wet teiten gedurende nagenoeg den geheelenZondag ; 
(Staalsl,uid 1919, n°. 581); I Overwegende, dat artikel 7. Iste lid, 4°. der 

H ebben goedgevonden en verstaan: Drankwet toestaat een sluitingsgebod ge-
20. te bepalen : / durende bepaalde dagen of gedeelten van dagen 
a. de artikelen van de Warenwet (Staatsblad en dus ook gedurende den Zondag uit te vaar-

1919, n°. 581) treden. voor zoover deze nog digen, inclien in een gemeente omstandigheden 
niet bij emig vorig besluit in werking zijn ge- aanwezig zijn, op grond van we] ·e misbruik 
steld, voor de keuringsgebieden Utrecht en van sterken drank is te vreezen ; 
' s-Hertogenbosch in wrrking op 15 Juli 1921 ; I Overwe~ende, dat bovengenoemde wetsbe-

b. Ons besluit van 5 J anuari 1921 (Staats - paling, bhjkens de l\1emorie van Toelichting, 
blad n°. 5) treedt voor de keuringsgebieden vooral bet oog heeft op nationale feestdagen 
Dord.rrcht, Utrecht, 's-Hertogrnbosch en voor of lotingsdagen voor de nationale militie, 
den prov:ncialen keu r ing ,d iens~ in Drenthe, I waarop de bevolking in een bijzondere stem
in wcrkmg op 15 Juli 1\/21. ming verkeert, waarin zij zich eerder dan op 

Onze Minister van Arbeid is belast met de . andere dagen aan misbruik van sterken drank 
uitvoering van dit besluit, dat voor zoovcel het zal overgeven ; 
befaalde onder 2°. aangaat, in bet Staatsblad Overwegende, dat met ilergelijke dagen <le 
za worden gcpubliceerd. Zondag als wekelijks terugkeerende rustdag 

Het Loo, den 5den Juli 1921. niet zonder meer mag worden gelijkgesteld en 
WILHELMINA. dat derhalve, om een sluitingsgebod gedurende 

De .Minister van Arbeid, AALBERSE. nagenoeg den l?eheelen Zondag te recbtvaar-
( Uitgeg. 22 Juli 1921.) digen, omstandigheden moeten kunnen worden 

aangevoerd, die onafhankelijk van het karakter 
van dezen dag als zoodanig, de vrees voor 

5 Juli 1921. BESLUIT tot vernietiging van verhoogd drankmisbruik we.ttigen; 
de verordening van 29 Juli 1920, tot wijzi- Overwegende, dat de vraag of dergelijke 
ging van de algemeene politieverordening omstandigheden in de gemeente Sprang aan-
der gemeente Sprang. t:, . 848. wezig zijn, door den raad dier gemeente ont-

Wu WILHELMINA, EN"Z. I kennend is beantwoord; 
Op de voordracht van Onze Ministers van Overwegende, dat derhalve de verordening 

Arbeid en van Binnenlandsche Zaken van 17 van 29 Juli 1920 tot wijziging van de algemeene 
Mei 1921, n°. 1032G, afdeeling Volksgezond- politieverordening der gemeente Sprang is in 
heid en van 23 Mei 1921, n°. 6507, afdeeling strijd met de wet ; 
Binnenlandsch Bestuur ; Gelet op artikel 153 der Gemeentewet ; 

Overwegende, dat de raad der Gemeente Den Raad van State gehoord (advies van 
Sprang in zijn vergadering van 29 Juli l!l20, 21 Juni 1921 n°. 47); 
een verordening heeft vastgesteld tot wij1.iging Gelet op het nader rapport van Onzen Mi
van de algemeene politieverordening dier ge- nister van Arbeid van 30 Juni 1921 n°. 1450G, 
meente, van welke wijzigingsverordening bet afd. V. 
eenig artikel a l<lus luidt: Hebben goedgevonden en verstaan : 

Na artikel 32 wordt ingevoegd een nieuw de verordening van 29 Juli 1920 tot wijzi-
artikel, luidende als volgt : ging van de algemeene politieverordening der 

Art. 32a. Onvermindera de verbodsbe- gemeente Sprang te vernietigen wegens strijd 
palingen van artikel 32, moeten de houders met de wet. 
van de in dat artikel vermelde inrichtingen Onze Minister van Arbeid is helast met de 
hun lokalen, met de daarmede binnenshuis uitvoering van dit beslnit, dat in het Staa/sblad 
gemeenschap hebbende vertrekken, des Zondags zal worden geplaatst en in afschrift zal worden 
gesloten houden van des vooriniddags negen gezonden aan den Raad van State. 
uur tot den volgenden morgen zes uur. Het Loo, den 5den Juli 1921. 

Het is <lien houders verboden gedurende WILHELMINA. 
voornoemden sluit ingstijd daarin bezoekers De Miniiter van Arbeid, AArnERSE. 
te ontvangen of te hebben. De Minister van B innenlandsche Zaken, 

H et is verboden zich gedurende den in dit CH. R UYS DE BEERENBROUCK. 
artikel vermelden sluitingstijd als bezoeker ( Uitgeg. 25 Juli 1921.) 
in een dier inrichtingen te bevinden. 

Als bezoekers worden niet beschouwd : 
a. de leden van het huisgezin ; 
b. de buitenshuis wonende bloed- en aan

verwanten van den houder tot den derden 
graad in begrepen ; 

c. zij, wier tegenwoordigheid in de inrich
tingen vregens dringende omstandigheden wordt 
vereischt ; . 

5 J uli 1921. WETTEN, houdende nat ura
lisati" van : 

Carl Wilbelm von Bergh, geboren te Lobberich 
(Pruisen) den 12 Juni "1873, winkelier, 
wonende te V enlo, provincie Limburi, 
s. 849. 

Berend Berends, geboren t e Coevorden 

41* 



1921 7 JULI. 644 

\Drentlie), den 3 April 1897, l ndbouwer, 
wonendo te Coevorden, provin ie Drenthe. 
s. 850. 

Johann Franz Wilhelm Behren t., geboren 
te l,feppen (Pruisen) den 19 pril 1 66, 
landbouwer, wonende te lazinaveen
Noord, gemeente Emmen, provincie 
Drenthe en Christiaan Behren t, gehoren 
te Vlagtwedde (Groningen) den 2 Juli 1899, 
smid, wonende t e Emmen provincie 
Drenthe. S. 851. 

Karl Gerhard Hermann Behre s, geboren 
te Hannover (Pruisen) den O Februari 
1882, koopman, wonende te Rotterdam, 
provincie Zuidholland. S. 85 . 

Charlotte Friederike Emilie Be auss, we
duwe van Hendricus Gerhard Bernardus 

Londen (Groot-Britannie) den 16 Novero 
ver 1887, scheikundige, wonende te Hil
veraum, p rovincie Noordholland. S. 865. 

H einrich J ohann Boland, geboren te Spark 
(Pruisen) den 8 Maart 1877, landbouwer , 
wonende te Dinxperlo, provincie Gelderland. 
s. 866. 

Anna Elisabeth Blokhms, geboren te Am
sterdam (Noordholland) den 22 Mei 1876, 
zonder beroep, wonende te Flims (Zwi( 
serland). S. 867. 

J oh nn Gerhard B,rlag?, geborcn t e Greven 
(Pruisen) den 6 April 1847, zond~r b , r oep , 
wonende te Nijmegen, pro,. Gelderland. 
s. 868. 

Meulman, geboren te Elherfe d (Prui~en) 7 J uli 1921. BE LU"IT, bepalende de bekend-
den 20 Maart 1853, zonder her ·p, wonende making in het Staatsblad van de goedkeu -
te Dwseldorf (Pruisen). S. 53. ring, door Nederland, van de verlenging 

Hugo Becker, geboren te Kosl n (Pruisen) der bevoegdheden van de gemengde recht-
den 6 Augustus 1868, zo er beroep, banken in Egypte. S. 86!!. 
wonende te Apeldoorn, province Ge!Mrland Wu \VILHELMINA, ENZ. 

S. 854. Overwegende dat Wij hebben toegestemd 
Carolus Josephus Emilius Van er Auwera, in de hernieuwde verlenging van de bevoegd

geboren te Tiirnhout (Belgie) en 12 Maart heden der gemengde rechtbanken in Egypte 
1897, kantoorbediende, won nde te Til- voor den tijd van zes maanden, eindigende op 
burg, p rovincie Noordbraban S. 855. 1 November 1921; 

Anton Andreas, geboren te Bechtolsheim Gelet op artikel 2 der wet van 6 December 
(Hessen) den l Juni 1860, ke er, wonende 1898 (Staatsblad n°. 254); 
t e Amsterdam, provincie oordholland. Gezien de in afdruk hierbijgevoegde Egyp-
S. 856. tische wet van 30 A1;1ril 1921, n°. 12, waarbij 

Adrianus Ludovicus Maria Am bedoelde verlenging 1s afgekondigd ; 
Vliermael (Be/,gie) den 4 ep Op de voordracht van Onzen Minister van 
paardenkoopman en garageh dcr, wonen- Bmtenlandsche Zaken van den 4den Juli 
de te Maastrocht, provin ie Limburg. 1921, Directie van bet Protocol en Afdeeling 
S. 857. Juridische Zaken, n°. 11521 : 

Cathinca Helene Laura Conrad, weduwe van Hebben goedgevonden en verstaan : 
Herman Pieter de Kat, gebo en te Berlijn voorzegde verlenging te doen bekend maken 
(Pruisen) den 25 November 1859, zonder door de plaatsing van dit besluit in het Staals
beroep, wonende te Biebri h (Pr·uisen). blad. 
S. 8,58. Onze Ministers, Hoofden van Departemen-

H ector Polid~re Castelein, gebo en te Zonne- 1 ten van Algemeen Bestuur, zijn, ie~er V?Or 
beke (Bel.gie) den 25 Sep robi,r 1873, zooveel hem betreft, belast met de mtvoenng 
concierge, wonende te A terdam, pro- van hetgeen ten deze wordt vereischt . . 
vincie Noordholland. S. 85 Het Loo, den 7den Juli 1921. 

Otto Waldemar Bure:grafer, gel,oreu ~e WILHELMINA. 
Bnrmen (Pruisen) de-n 12 bruari 1882, De Minister van Buitenlandsche Zaken, 
oberkellner, wonende te At sterdani, pro- I VAN KARNEBEEK. 
vincie Noordholland. S. 86 . (Uitgeg. 25 Juli 1921.) 

H endrik Brinks, geboren te Oosterhesselen 
(Drenthe) den 12 Juni 1~50, vervener, wo
nende te Nieuweroord, geroee te Hoogeveen, Loi 
provincie Drenthe. S. 861. 

Elisabeth Brinckroann, wedu e van Peter 
Albert Elisabeth Pilgrams geboren te 
Anderlecht (Belgie) den 9 N vember 1877, 
bierhuishoudster, wonende e Amsterdam, 
provincie N oordholland en Fe dinand Alfred 
Brinckmann, ge boren te A ms erdrim ( N oord
holland) den 22 Juli 1896, ·erhuishouder, 
wonende te Amsterdam, pr vincie Noord
holland. S. 862. 

LOI .n°. 12 DE 1921. 

prorogeant les Pouvoira des Tribunaux 
Mixtes fusqu'au ]er novembre 1921. 

P aul Theodor Breslauer, gebor n te Kattowitz 
(Prui.sen) den 16 Maart 1 61, winkelier, 
wonende te Rotterdam, p ovincie Zuid
lwl/and. S. 863. 

H einrich Bongers, geboren te itten (Pruisen) 
den 27 Februari 1877, s heepskapitein, 
wonende te Amsterdam, pr vincie N oord-
holland. . 864. 

George Wilfrid Winn Bolla , geboren te 

Nous, SULTAN n'EGYPTE, 
Vu le Regleroent d'Organisation Judiciaire 

pour les proces mixtes et notamroent !'article 
40 du Titre III ; 

Vu les Decrets des 6 janvier 1881, 28 janvier 
1882, 28 janvier 1883, 19 janvier 1884, 31 
janvier 1889, 3 fevrier 1890, 29 janvier 1894, 31 
janvier 1899, 30 janvier 1900, 30 janvier 1905, 
30 janvier 1910, 26 janvier 1915, 31 janvier 
1916, 20 roars 1916. 30 janvier 1917, 28 janvier 
1918, 31 janvier 1919, 25 octobre 1919, 31 oc
tobre 1920 et 27 roars 1921, prorogeant suc 
cessiveroent jusqu'au ler mai 1921 le termc 
de la preroiere periode judiciaire des Tribu
naux Mixtes Egyptiens ; 

Considerant que Jotre Gouvernement et 
les Gouverneroents des Puissances interessee~. 
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a rexception des Etats-Unis d 'Amerique dont I zal worden gezonden aan de Algemeene Reken
.l'adht\sion n'a pas encore ete re,;ue, sont con- [ kamer. 
venus de proroger les pouvoirs des dits Tri- 1 Het Loo, den 7den Juli 1921. 
bunaux ; WILHELMI A. 

Sur la poposition de Notre Ministre de la De Minister van Justilie, HEEMSKERK. 
Justice et l'avis conforme de Notre Conseil ( Uitgeg. 21 Juli 1921.) 
des M:inistres ; 

Decretons: 
Article ler. Les pouvoirs des Tribunaux 

Mixtes Egyptiens sont proroges jusqu'au !er 
novembre 1921. 

Cette prorogation n'aura d'effet a l'egard 
des nationaux americains qu'en vertu d'un 
dt\cret constatant !'adhesion des Etats-Unis 
d'Amt\rique. 

Article 2. Notre Ministre de la Justice est 
charge de J'execution du prPsent decret. 

Fait au Palaia d'Abdine, le 30 avril 1921. 
FOUAD. 

Par le Sultan : 
Le President du Conseil des Ministres, 

ADLY YEGHEN. 
Le Ministre de la Justice, 

A. YEmA. 

7 Juli 1921. BESLUIT, houdende eene regeling 
ter voorziening in de kosten van huishou
delijken en van administratieven aard van 
het Hoog Militair Gerechtshof en van den 
Advocaat-Fiskaal voor de Zee- en Land
macht. S. 870. 

Wr:r WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracbt van Onzen Minister van 

Justitie van 4 J uli 1921, 4de Afdeeling, n°. 780; 
Overwegcnde, dat, ter voorziening in de 

kosten van huishoudelijken en van administra
tieven aard van het H oog Militair Gerecbtsbof 
en van den Advocaat-Fiscaa! voor de Zee
en Landmacht, bet wenschelijk moet wordcn 
geacht eene regeling vast te stellen : 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen : 
Art. 1. Onze Minister van Justitie stelt 

ten behoeve van den Griffier van het Hoog 
Militair Gerechtshof en den Advocaat-Fiskaal 
voor de Zee- en Landmacbt de door hem te 
bepalen sommen bescbikbaar ter voldoening 
van kosten van den huishoudelijken en den 
administratieven dienst. 

Onze Minister voornoemd bepaalt welke 
uitgaven behooren tot de kosten in het vorig 
lid bedoeld. . 

De President van bet Hoog Militair Gerechts- i 
hof is bevoegd de besteding der ter beschikking I 
van den Griffier gestelde som te regelen. 

1 
2. De autorite1ten, genoemd in het eerste , 

lid van artikel 1, nemen de beschik baar ge- i 
stelde sommen in ontvangst, geven daarvoor 
kwijting, voeren daarover het beheer en doen 
hiervan, jaarlijks v66r den l sten l\faart, de 
verantwoording, voorgeschreven oij artikel 1 

39 der wet van 5 October 1841 (Staa.t.sblad n°. 
40), houdende Instructie voor de A!gemeene 
Rekenkamer. , 

Zij volgen hierbij de regeling, door Onzen 
:.\finister van J ustitie vast te stellen. 

Onze :111inister voornoemd is belast met de 
uitvoering van dit be8luit, dat in het Sta.at.sblad 
zal Worden geplaatst en van hetwelk afscbrift 

7 Juli 1921. WETTEN, houdende naturalisa
tie van: 

Friedrich Christian Frank, geboren te 
Schwarzenau (Pruisen) den 30 Mei 1869, 
hoofdopziener bij de politie, wonende te 
Magelang (Nederlandsch-lndie). S. 8, 1. 

J ohannes :Fischer, geboren te H6n!rop (Prui
sen) den 5 Februari 1880, Roomsch
Katholiek priester, wonende te 'l'urijn 
(ltal ie.) S. 872. 

Carl Wilhelm Finke, geboren te Edewechl 
(Oldenburg) den 8 September 1847, zonder 
beroep wonende te Leeuwarden, provincie 
Friesland S. 873. 

Rudolph Wilhelm Feijen, geboren te M. 
Glailbach (Pruisen) den 29 April 1869, 
ingenieur, wonende te M. Gladbach (Prui
sen.) S. 874. 

Selmar Falk en burg, ge boren te H anno,;er 
(Pruisen) den 24 November 1882, koop
man, wonende te Rotterdam, provincie 
Zuidholland. S. 875. 

Wilhelm Joseph Esser, geboren te Oplwven 
(Prnisen) den 2 Junl 1860, genension
neerd veearts, wonende te 's-Gra'venhage, 
provincie Zuidholland. S. 876. 

Lenus E rdman, geboren te Nieuweschans den 
18 September 1894, bankwerker, wonende 
te Oudezijl, gemeente B ee:rta, provincie 
Groningen. S. 877. 

Ferdinand Ignaz Enzler, geboren te Keitlen 
(Pruisen) den 8 April 1893, koopman, 
wonende te Rotterdam, provincie Zuid
hol/.o.nd. S. 878. 

Johann Gerhard Heinrich Dobelmann, ge
boren t-e Russel, iremeente A nl..um (Pruisen) 
den 13 Juli 1890. koopman, wonende te 
Anu terdam, prov. Noordholland. S. 879. 

GotthiH Dittus, geboren te Stuttgart ( W urtem
berg) den 11 December 1878, koopman, 
wonende te Ams!erdam, provincie Noord
holland. S. 880. 

Bertha Deelman, geboren t e Davoa-Platz 
(Zwitserland) den 17 llfaart 1887, zonder 
beroep, wonende te Exeter (Groot-Bri
tannie.) S. 8 l. 

Guert Jansen, geboren te Hastedt (Duitsch
land) den 9 September 1883. metselaar, 
wonende te Gram!Jke bij Bremen (Dv.;tsch
land.) S. 882. 

Levi Jacobv, geboren te Gent (Belgi.1) den 
3 December 1880, photograaf, wonende 
te Brussel /Belg ii!.) S. 883. 

Egidius J"osef Jacobi, geboren te Aken (Prui
sen) den 16 Maart 1888. a rbeider, wonende 
te Richteri,:h (Pruis,m.) S. 884. 

Max Otto Hlibncr, geboren te Berlijn (Prui
sen) den 7 December 1857, koopman, 
wonende te 's -Gravenhage, provincie Zuid
holland. S. 885. 

Wilhelm Johann van der Horst, geboren te 
Emlichheim (Pruisen) den 23 October 1879, 
steenbouwer, wonende te Osnabruck (Prui
sen) . S. 886. 
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Simon Henricus Carel Honings, geboren te W 1J "\lvTLH~LMIN A, ENZ . 
Emmerik (Pruisen) den 7 October 1869, Op de voorJracht van O11ze Ministers van 
spoorwegbeambte, wonende te Emrnerik Waterstaat en van financien v11n :.! .J uni 19ll. 
(Pruisen.) S. 887. a•. 66, afd e,• ling ltijksposts paarhank. P. T. T. 

Maria Anna Hoffmann, geboren te Uerdingcn en van 7 .I uni 1921, n°. 183, afdeeling Gene
(Pruisen\ den 4 September 1872, overate rale ThPsuu rie; 
van het Ursu!inenklooster ,,Jeruzalem" wo- Den l{a"<l van i'ltate gehoord (ad vies van 
nende te Venray, provincie Limburg. S. 888. 28 .Juni 19:H, n°. 17 ; 

Hermann Hinrichs, geboren te Ne11-Rhede Gelet op het nuder rapport van Onze voor-
(Pruisen) den 15 Novemberl870.mnlenaar, noemde l\linisters van 1 .luli 1921, n°. 66, af
wonende te Hoorn, gemeente Wedde, pro- de<>ling Rijkspnstspaarhank, P. T, T. en van 
vincie Groningen en Theodorus Wilhelm 5 .I uli 19.?l, afdeeling Generale Thesaurit3, n°. 
Hinrichs, gehoren te Wedde ( roningen ) 176 · 
den 4 November 1899, mo!enaar wonende 

0

HPhhPn goedgevonden en verstaan : 
te Hoorn, gemeente Wedde, provincie te hPpalcn, dat in artikel 13 van hPt Ko-
Groningen. S. 88!l. 1 ninkli.ik h,•aluit van 15 UPcPmher 1910 (Starrta-

Car\ Engen Heijncmann, geboren e Berl/in 1,/r,r/. ll 0 . 369), '""tstPlijk gmvij,.igd hij ctat van 
(Pruisen) den 17 December 1868, ·oopman, 2~ ])pcp,n,l,er 1919 (St,,,,tsbl11rt ll0 • R:!0). in plaats 
wonende te 's -Gravenhaf.Je, provi cie Zuid- van f fiO- ,ml wor<len gPIPv.en f JOO - . 
ho/land. S. 890. Dit hr~luit lrPedt in wrrking op den tweeden 

Carl Herzfeld, geboren te Brooklyn VerPenig- dag na cl iPn der d>1gl e1•kening van het Stuutablad, 
ile Staten van Am3rika) den 12 uni 1875, waarin hPt is g<'plautst. 
musicns, wonende te Twello, gemeente I Onze l\linisters van vVaterstaat en van 
Voor8l, provincie Gelder/and. . 891. Fmancien zijn hPlast met de uitvoPi-ing van 

Friedrich Wilhelm Herbold, g boren te I c.it be,luit. hetwelk in h ' t St ,rd.9h/11d zal 
Gross-Rhuden (Pru.isen) den 7 Maart , wordPn gPplaat8t Pn in afschrift aan den Raad 
1886, industrieel, wnnende te Haar/em, I ;an State meiiegPdeeld ,ml wnrc!en. 
provincie Noordholland. S. 892 Het Loo, den 8sten J uli 1911. 

Winand Joseph Hendriks, gebore te Aken W!LHl':L,nNA 
(Pruisen) den 5 Juli 1880, ·thograaf, · 
wonende te Trier (Pruisen.) s 893. De Minister van Wafersfuaf, A. A . ll W. KoNIG. 

Willem Albert HelhinR, geboren e Nieuwe- De .iJfinisler van P'inancien, DE VtUES. 

schans (Groningen) den 13 Dece1 ber 1896, (Uilgeg. 27 .Juli 192J.) 
ambtenaar bij den Raad van Arbeid te 
Win-schoten, wonende te Nie weschans, 
provincie Groningen. S. 894. 

Jacob Hubert Havenith, geboren te Bausch 
(Pruisen) den 16 Juli 18n, ban etbakker, 
wonende te Bocholtz, provinci Limburg. 
s. 895. 

Max Goldmann, geboren te ~Mannheim 
(Baden) den 18 September 187, kooproan 
wonende te Amsterdam, pro · cie Noord
holland. S. 896. 

Joseph Heinrich Gentrup, gebore te O.sten
felde (Pruisen) den 2 Dece ber 1860, 
fabrikant, wonende te Haarle , provincie 
Noordholland. en Maria Elis beth Gen
trup, geboren te Osten/elde (P uisen) den 
7 April 1899, zonder beroep, onende te 
Haarlem. S. 897. 

Henriette Hermine Maria Gebi , weduwe 
van Wilhelm Karl Max Rich r, geboren 
te Amsterdam (Noordholland) n 4 Janu
ari 1871, pensionhoud~ter, onende te 
's-Gravenhage, prov. Zuidholla . S. 898. 

Paul Curth Max Wilhelm Gast, geboren te 
Bochum (Pruisen) den 6 Nove ber 1886, 
handelsgeernployeerde, wonen e te lnda
roeng (Nederlandsch-Indie). S. 899. 

Milly Antonie Fuld. weduwe va Friedrich 
Victor von Friedlander Fuld, geboren te 
Arnsterdam (Noordholland) de 5 Januari 
1866, zonder beroep, wonenI te Zeist, 
provincie Urecht. S. 900. 

8 Juli l!l21 Bi<:i<I.IIIT, hnuiiend wijziging 
vnn hPt Knninklijk bPslu it va 15 DecPm
ber HIIO (S laatsl,illd u0. 31",9 ; to uitvoering 
van de wet op de Rijk,µo its paarbank, 
laatstelijk gewijzigrl hij Knnin,dijk besluit 
van :.!:.! Uecember 19l9 (Staatsb ad n°. 820). 
s. 901. 

9 Juli 1921. WET, hnudende n~tur lis'ttie van 
Georges Eugene Maurice Picard, geboren 
te Pierrefontaine ( F'rankrijk) den 8 Juli 
l 868, predikant, wonende te ·Arnhem, prov. 
Gelderland. S. 90!. 

9 Juli 1921. BESLUTT, houd ende aanvulling 
en wijziging van het Koninklijk besluit 
van 6 Maart 1905 (Staalsbl.ad n°. 90) 
laatstelijk gewijzigd bij Koninklijk besluit 
van drn 15den November 1919 (Staats. 
bla.d n°. 753). S. 903. 

Wu WILHELMINA, ENZ. 
Gelet op artihl 12 der Telegraaf- en Tele

foonwet 1904 (Stnatsblad n°. 7), zooals deze 
laatstelijk is gewijzigd en aangevuld bij de wet 
van 21 :Maart 1919 (Staatslilad n°. 130); 

Op de voor,uacht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 4 Juni 1921, n°. 12, Afdeeling 
Posterijen en Telegrafie ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
21 Juni 1921, n°. 42) ; 

Gelet op bet nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van f\ Juli 1921, n°. 8, Af
deeling Posterijen en Tell'lgrafi.e ; 

Hcbben goedgevonden en verstaan te 
bepalen: 
als volgt: 
Art. I. Na artikel 2 van Ons besluit van 

6 Maart 1905 (Staat,iblad n° 90), wordt inge· 
voegrl een artikel 2bis, luidende : 

,,Onverminderd het bcpaalde in het voor
gaande artikel, is het hebben en het gebruik 
van inrichtingen, welke uitslui tc>nd gpschikt 
zijn tot het ontvangen van radiotelegrafiscbe 
en -telefonische seineu, slechts toegestaan met 
inachtnem.ing van de voorschriften, welke door 



647 9- 11 JULI. 1921 

Onzen Minister van Waterstaat worden vast
gesteld". 

Art. II. Artikel 4, eerste lid. van Ons voren
aangehaald besluit wordt gelezen a!s volgt : 

,,Met- de handhaving van de bij dezen alge
meenen maatregel van bestuur gegeven voor
schriften, zijn be!ast de ambtenaren en be
ambten van Rijks- en Gemeentepolitie, en de 
Inspecteur bij den dienst der Kust- en Scheeps
radiotelegra!ie, de Hoofdingenieurs en Inge
nie urs, electrotechnlscbe hoofda.mbtenaren en 
-ambtenaren der Telegrafie". 

Art. III. In art-ikel 5 van Ons vorenaan
gehaa\d besluit worden de woorden ,,de ar
tikelen 1 en 2" vervangen door de woorden 
,,de artikelen 1, 2 en 2b;s". 

Art. IV. Dit besluit treedt in werking met 
ingang van den tweeden dag na dien der dag
teekening van het 8taatsblad, waarin bet is 
geplaatRt. 

Onze voornoemde Minister is belast met de 
uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad 
zal worden geplaatst en in afschrift aan den 
Raad van State za l worden medegedeeld. 

Het Loo, den 9den Juli 1921. 
WILHELMINA. 

De Minister van Waterstaat, A. A. H. W. KoNJG. 
( Uitgeg. 5 Aug. 1921.) 

August Wilhelm Kiiuemann, geboren te 
Sapelloh (Pruisen\ den 19 Augustus 1876, 
voerman, wonencle te Rotterdam, provincie 
Zuidholland. en Dietrich Karl Konemann, 
geboren te Rotterdam (Zuidholland) den 
12 Mei 1899, kantoorbediende, wonende 
te Rotterdam, provincie Zuidholland. S. 913. 

Florenz Wilhelm Koop, geboren te Embtlen 
(.fruisen) den 27 December 1866, koop
man, wonende te A mMerdam, provincie 
Noordlwlland en Elisabeth Maria Bernar
dina Koop, geboren te Amsterdam (Noord
holland) den 12 November 1889, winkel
juffrouw, wonende te Amsterdam, pro
vincie Noordholland. S. 914. 

Peter Christian Eugen Elisa Kriens, ge
boren te Duisburg (Pmisen) den 2 Sep
tember 1867, zonder beroep, wonende te 
8chierste'in a/Rhein (Duitschland). S. 915. 

11 Juli 1921. BESLUIT tot regeling van de 
samenstelJing en de bevoegdheid van de 
commissien, bedoeld in art. 55 der Nijver
heids-onderwij swet. S. 916. 

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

9 Juli 1921. WETTEN, houdende naturali- Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
satie van : 12 Februari 1921, n°. 10953, Afdeeling Nijver-

Theodor Jordans, geboren te Neukirr.hen heids- en Handelsonderwijs; • 
(Pruisen) den 26 April 1884, muziek- Overwegende, dat door Ons de noodige voor
leeraar, wonende te Venlo, provincie schriften moeten worden gegeven tot uitvoering 
Limb,,rg. S. 904. van artikel 55 der Nijverheidsonderwijswet; 

Max Josephsohn, geboren te Neutomysl Den Raad van State gehoord, advies van 
(Pruisen) den 12 November 1873, indu- 29 llfaart 1921, n°. 26; 
striecl, wonende te 's-Gravenhage, pro- Gezien bet nader rapport van Onzen voor-
vincie Zuidholland. S. 905. noemden Minister van 7 Juli 1921, n°. 5293, 

Maria Angela Johanna Anna Jungeblut, Afdeeling Nijverheids- en Handelsonderwijs; 
weduwe van Hermann Behrens, geboren Hebben goedgevonden en verstaan, te 
te Leer (Pruisen) den 31 Augustus 1861, bepalen: 
zonder beroep, wonende te Groningen, Art. 1. Jaarlijks worden door Onzen Mi-
provincie Groningen. S. 906. nister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschap-

Reinrich Clemens Kampmeyer, geboren t e pen, zoo noodig, voor iedere provincie en hoven
Espel, gemeente Re.eke (Pruisen) den 30 dlen voor elk der gemeenten Amsterdam, 
October 1869, winkelier, wonende te Am- Rotterdam en 's-Gravenhage, commissien 
sterdam, provincie Noordholland. S. 907. samengesteld, belast met bet onderzoek be-

Carl Kimpel, geboren te Krupin (Pruisen), doeld in art. 55 der Nijverheidsonderwijswet. 
den 2 Mei 1869, bedrijfsleider, wonende Ooze Minister voornoemd kiest de leden 
te 's-Hertogenbosch, provincic Noordbrabant. dezer commi~sien uit de leden der commissiiin 
en Johan Christ:aan Julius Kimpel, ge- van voorlichting, bedoeld in Ons besluit van 
boren te 's-Hertogenbosch (Noordbrabant) 11 Juli 1921, n°. 53. 
den 6 April 1899, smidsknecht, wonende 2. Iedere commissie geeft voor elk vak, 
te Reeuwijk, provincie Zuidholland. S. 908. ambacht of beroep, voor hetwelk in hare pro-

Louis Hermann Gerrit Kirchmann, geboren vincie of gemeente volgens het leerlingstelsel 
te Dessau (Prnisen) den 6 Januari 1879, wordt upgeleid, een bepaald proefwerk op, dat 
koopman, wonende te 's-Gravenhage, pro- moet worden vervaardigd op de plaats waar de 
vincie ZuidhoUand., S. 909. leerling gewoonlijk zijn werk verricht. De 

Hugo Jan Harmanus Kloos, geboren te commissie geeft den tijd aan binnen welken 
G6ttingen (Pruisen) den 13 December het werk moet zijn ingeleverd. 
1879, technicus, wonende te 's-Gravenhage, 3. Nadat het proefwerk vervaar<ligd is, 
provincie Zuidhfllland. S. 910. wordt het naar de standplaats der commissie 

Theodor Heinrich Aloys Kock, geboren te opgezonden, vergezeld van eene verklaring 
Rinderen (Pruisen) den 19 Juni 1886, van den patroon van den leerling en van een 
tijdelijk technisch ambtenaar bij de Neder- van cliens werklieden, zoo die er zijn, dat de 
landsche spoorwegen, wonende te Susteren, leerling het proefwerk zelfstandig heeft ver-
provincie Limburg. S. 911. vaardigd. 

Bernardus Franciscus Antonius Kohschulte I Onze l\finister van Onderwijs, Kunsten en 
Brokhaus, geboren te Leiden (Zuidholland) Weteuschappen is belast met de uitvoering 
den :! October 1896, winkelier, wonende van clit besluit, hetwelk in bet Staatsblad za 
te Leiden, provincie Zuidholland. S. 912. worden geplaatst en waarvan afschrift za 
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worden gezonden aan den Raad van State. I noemden Minister worden gezonden, wordt 
Het Loo, den llden Juli Hl21. gelijktijdig een afscbrift of afdruk verstrekt 

WILHELMINA. aan den inspecteur met bet toezicbt op bet leer-
De Minister van Onderwijs, ~ngstelsel in den kring belast. 
Kunsten en Wetenschappen, 7. De besturen leggen aan Onzen voor-

J. TH. DE VISSER. noemden Minister eene scbrifte1ijke verklarin'.!, 
( Uitgeg. 21 Juli 1921.) , over, dat zij de in de artikelen 1, 2, 4, 5 en 6 

11 Jiili 1921. ~ESLUIT tot uitvoering van 
art. 39, tweede lid, der Nijverbeidsonder
wijswet. S. 917. 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
12 Februari 1921, n°. 10953 , Afdeeling Nijver
heids- en Handelsonderwijs ; 

Overwegende, rlat door Ons bij algemeenen 
maatregel van bestuur de voorwaarden moeten 
worden bepaald. onder welke aan de in artikcl 
39 dcr Nijverheidsonderwijswet bedoelde in
stellingen of vereenigingen en gemeenten ten 
behoeve van bet, lenlingwezen subsidie uit 
's Rijks kas kan worden verleend ; 

Den Raad van State gehoord, advies van 
29 Maart 1921, n°. 26 ; 

· Gelet op bet nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 7 Juli 1921 n°. 5293, 
. .l\.fdeelin& Nijverheids- en Handelsonderwijs ; 

He b oen goedgevonden en verstaan, te 
bepalen: 
Art. 1. Het • genot van Rijkssu bsidie, als 

bedoeld in art. 39 der Nijverheidsonderwijswet, 
is afhankelijk gesteld van de behoorlijke na
leving door de bestnren der aldaar vermelde 
lich amen, voor zooveel hen betreft, van de 
wettelijke bepalingen betrekking bebbende op 
bet leerlingwezen. 

2. LeArovereenkomsten worden alleen ge
sloten ten behoeve van leerlingen die den IAef
tijd van 12 jaar hebben bereikt en in bet alge
mcen voldoend lager onderwijs hebben genoten. 

3. Door Onzen Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen worden de kringen 
vastgesteld waarbinnen de werkzaamheden 
van ieder bestuur zich zul!en uitstrekken. 

4. Ieder bestuur stelt voor zijn kring eene 
commissie van voorlichting samen en wijst 
een zijner eigen leden als voorzitter dier com
missie aan. De leden der commissie worden 
bij voorkeur gekozen nit patroons en werk
lieden, vertegenwoordigende de ambachteu, 
vakken, of beroepen, voor welke binnen den 
kring volgens bet leerlingstelsel wordt opgeleir!. 
Omtrent de keuze der commissieleden pleegt 
het bestuur over!eg met de betrokken organi
saties van patroons en werklieden. 

De benoemingen van leden van commissien 
van voorlichting behoeven de goedkeuring van 
Onzen voornoemden l\finister. 

De controleur is ambtsbalve lid der commissie. 
5. De besturen brengen jaarlijks v66r I 

April aan Onzen voornoemden Minister ver
slag uit van de uitkomsten van het onderwiis 
volgens bet Jeerlingstelsel binnen bun kring 
gedurende bet. afgeloopen J.alenderjaar. 

Zij onderwerpen de rekening en verantwoor
ding over bet afgeloopen kalenderjaar jaarlijks 
v66r 1 April en de begrooting van inkomsten 
en 1,itgaven voor het volgend kalenderjaar 
jaarlijks v66r 1 Mei aan de goedkeuring van 
Onzen voornoemden Minister. 

6. Van al!e stukken welke aan Onzen voor-

gestelde voorwaarden aanvaarden. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 

Wetenschappen is belast met de uitvoering 
va,n cht besluit, betwelk in het Staal.sblad zal 
worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State. 

Het Loo, den llden Ju!i l 921. 
WILHELMINA. 

De Jl.f inister van Onderunjs~ 
K unsten en W etenschappen, 

J. TH. DE VISSER. 
(Uitgeg. 21 Juli 1921.) 

11 Juli 1921. BESLUIT, houdende voorschrif
ten regelende de bevoegdheden tot het 
geven van nijverheidsonderwijs en de 
daarmede verband houdende examens. 
s. 918. 

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

Onderwiis, Kunsten en Wetenschappen van 
12 Februari 1921, n°. 10953, Afdeeling Nijver
heids- en Handelsonderwijs ; 

Overwegende, dat door Ons de noodige voor
schriften moeten worden gegeven tot uitvoering 
van de artikelen 30, 31, 32, 33, 35 en 38 der 
Nijverheidsonderwijswet ; 

Den Raad van State gehoord, ad vies van 
29 Maart 1921, n°. 26 ; 

Gelet op bet nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 7 Juli 1921 , n°. 5293, 
Afdeeling NijverhAids- en Handelsonderwijs ; 

Hebben goedgevonden en verstaan, te 
bepalen: 
Art. 1. Er worden ingesteld de volgende 

akten van bekwaamheid tot bet geven van 
theoretisch en practisch nijverheidsonderwijs : 
I. akten van bekwaamheid die bevoegdheid 

verleenen tot bet geven van onderwijs aan 
scholen bedoeld in artikel 11, eerste lid, 
der Nijverheidsonderwijswet : 
a. akten in hoofdzaak bestemd voor 

theoretisch of teekenonderwij, : 
Nr (natuur- en werktuigkunde); 
Nn (handteekenen) ; 
Nm (bouwkundig teekenen) ; 
Nrv (werktuigkundig en smidstee-

kenen ) ; 
Nv (electro-technisch teekenen); 
NVI (binnenvaartkunde) ; 
Nvrr (huishoudkunde en waschbehan

deling); 
Nvm (koken en voedingsleer) ; 

b. akte in hoofdzaak bestemd voor prac
tisch onderwijs : 

Na (handwerken) ; 
II. akten van bekwaamheid die bevoegdheid 

verleenen tot het i:ieven van onderwijs aan 
alle scholen bedoeld in artikel 11 der Nij
verheidsonderwijswet : 
a. akten in hoofdzaak bestemd voor theo

retisch of teekenonderwijs : 
NIX (handteekenen) ; 
Nx (meubelt.eekenen); 
Nxr (teekenen voor bet nijverheids-

onderwijs aan meisjes) ; 
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Nxn (scheepsbouwkunde en scheeps- b. aanteekenin~en in hoofdzaak bestemd 
bouwkundig teekenen) : voor pract1sch onderwijs : 

Nxrn 
NxIV 
Nxv 
Nxv1 
Nxvn 

(scheepswerktuigkunde); op de akte NIX: 
(natte waterbouwkunde); voor boetseeren; 
(zeemanschap); op de akte No: 
(zeevaartkunde); voor het vervaardigen van nniformen, 
(huishoudkunde en waschbe- ambtsgewaden en galakleeding; 

handeling); op de akte Np: 
Nxvrn (koken en voedingsleer) ; voor orthopaedisch scboenmaken. 
Nx1x (huishoudkunde voor de vrouwe- 3. Voor de in de artikelen 1 en 2 bedoelde 

lijke landbevolking) ; akten en aantcekeningen worden de program-
b. akten in hoofdzaak bestemd voor prac- ma's vastgesteld, aan dit besluit gehecht. 

tisch onderwijs : 4. De bevoegdheid. aan het bezit van elke 
Nb. (timmeren) ; der in .de artikelen I en 2 bedoelde akten en 
Ne. (metselen) ; aanteekeningen verbonden, wordt vastgesteld 
Nd. (steenhouwen); als aan het hoofd van ieder programma is 
Ne. (schilderen); aangegeven. 
N/. (meubelmaken); 5. Ingevolge artikel 32, tweede lid, der 
Ng. (behangen en stoffeeren) ; Nijverheidsonderwijswet wordt aan het bezit 
Nh. (vuur-, plaat- en bankwerken) ; van de op de aan dit besluit gehechte lijst ge-
Nj. (machine-bankwerken); noemde g aden, akten van bekwaamheid en 
Nk. (instrumentmaken en de practijk getuigschriften, aan andere wetten als de 

der electro-techniek) ; Nijverheidsonderwijswet ontleend, de be-
Nl. (letterzetten) ; voegdheid verbonden tot het geven van lager 
Nm. (boekdrukken); of middelbaar nijverheiclsonderwijs in de vakken 
Nn. (boekbinden en handvergulden); achter elk(e)(n) graad, akte of getuigschrift 
No. (kleermaken); genoemd. 
Np. (schoenmaken) ; 6. Den leerling wien een getuigschrift is uit-
Nq. (dames-kleermaken) ; gereikt, dat hij met goed gevolg het onderwijs 
Nr. (lingerienaaien), aan eene middelbare nijverheidsschool heeft ge-
Ns. (kunstnaaldwerk). volgd, wordt ten aanzien van die vakken waarin 

2. Na het met goed gevolg afleggen van een hii blijkens genoemd getuigschrift niet minder 
examen door den bezitter van eene der na te . dan bet praedicaat ,,ruim voldoende" (7) heeft 
noemen akten van bekwaamheid, kunnen door , behaald, vrijstelling verleend van het schrifte
de daartoe bevoegde examencommissie op , lijk gedeelte van een examen ter vcrkrijging 
deze akten eene of meer aanteekeningen worden eener akte voor lager nijverheidsonderwijs in 
gesteld, krachtens welke dan aan den bezitter daarmede in beteekenis en karakter overeen
der akte de bevoe$_dheid. wordt v"'.1:leend tot komstige vakken. ?'.oodanige vrijstelling ~oudt 
bet· geven van D1Jverhe•dsonderw1Js, voort- op van kracht te zun na verloop van 5 3aren 
bouwende op dat waarvoor de akte zelve be- sedert den <lag waarop hem bet getuigschrift 
voegdheid geeft. is uitgereikt. 

Ingevolge het eerste lid van ditartikel kunnen 7. De examens, bedoeld in de artikelen 
de volgende aanteekeningen warden verkregen; 34 . en 35 der wet tot regeling van bet nijver-
I. Aanteekeningen die bevoegdheid verleenen heidsonderwijs, bebben zooveel mogelijk in de 

tot bet geven van ondenvijs aan scho!en zomervacantie plaats. 
bedoeld in artikel 11, eerste lid, der Nijver- 8. Het examengeld wordt ten minste 14 
heidsonderwijswet : dagen v66r den aanvang van bet examen aan 
aanteekening in hoofdzaak bestemd voor den voorzitter der examen-commissie toege-

theoretisch of teekenonderwijs : zonden. 
op de akte Ne : 9. Tenzij de aard der examenstof zulks 
voor band- en vakteekenen voor scbilders; minder wenscbelijk maakt, bestaan de examens 

II. Aanteekeningen die bevoegdheid verleenen uit een schriftelijk, een mondeling en een prac
tot het geven van onderwijs aan alle scbolen tisch gedeelte. 
bedoeld in artikel 11 der Nijverheidsonder- 10. De ea· didaten leggen bet examen af 
wijswet : onder nummers, niet onder hunne namen. 
a. aanteekeningen in hoofdzaak bestemd 11. Wanneer bet schriftelijk werk van een 

voor theoretiscb of teekenonderwijs : candidaat van dien aard is, dat de gevraagde 
op de akte Nm : akte hem niet zal kunnen worden uitgereikt, 
voor bouwkundig teekenen ; is de examencommissie bevoegd hem daar -
op de akte NIV : mede in kennis te stellen en hem in overweging 
voor werktuigbouwkunde enz.; te geven niet verder aan bet examen deel te 
op de akte Nv: nemen. 
voor electro-technisch teekenen enz. ; 12. Het oordeel over de kennis der candi-
op de akte Nix : daten wordt uitgedrukt door een der cijfers 
voor decoratief teekenen ; van 1 tot 10, aan welke de volgende beteekenis 
op de akte NxIV: is te hechten: 
voor droge waterbouwkunde ; 1 zeer slecht 6 voldoende 
op de akte No : 2 slecht 7 ruim voldoende 
voor hand- en vakteekenen voor kleer- 3 zeer onvoldoende 8 goed 

maker.a : 4 onvoldoende 9 zeer goecl 
op de akte Np: I 5 bijna voldoende 10 uitmuntend. 
voor hand- en vakteekenen voor schoen- 13. Tenzij alleen van artikel 38, tweede lid, 
makers; wordt gebruik gemaakt zal bet getuigschrift 
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liedoeld in artike 38, eerste lid, der Nijver- I akte (M. 0 .) Engelsche taal A* 
heidsonderwijswet worden uitgereikt door de I (Engelsche taa ) 
commissie of een der commissien genoemd in akte (M. 0 .) H oogduitsche taal A* 
artikel 34 der bovengenoemde wet. I (Hoogduitsche taal) 

14. Het getuigschrift wordt uitgereikt aan akte (M, 0. ) Fransche taal B (Fransche taal) ; 
hen die : I akte (M. 0.) Engelsche taal. B (Engelsche taal) ; 

1. in het bezit zijn van eene akte van be- , akte (M. 0. Hoogduitsche taal B (Hoogdui t-
kwaamheid tot het geven van onderwijs aan sche taal) ; 
scholen voor nijverheidsonderwijs ; I akte ( ~f. 0 .) 0 (boetseeren) ; 

2. reeds ten minste drie maanden onder akte (M. 0 .) P (g_ymnastiek); 
toezicht en verantwoordel ijkheid van den direc- akte (M. 0.) R (landbouw); 
teur onderwijs hebben gegcven aan eene school I akte (M. 0.) S tuinbouw); 
voor nijverheidsonderwijs; akte (M. 0.) T (hoschbouw); 

3. blijkens een daartoe door de commissie doctorandus in de rechtswetenschap (staatsin
ingesteld onderzoek, duidelijke begrippen be- richting) ; 
zitten van klassikaal onderwijs, van de onder- doctorandus in de staatswetenschap (staathuis
scheidene leerwijzen, hare voor- en nadee!en houdkunde en staatsinrichting) ; 
en hare geschiedenis, doctorandus in de geneeskunde, of arts (hulp 

en tevens geschiktheid betoonen om ver- hij z;ekte en ongevallen, gezondheidsleer en 
kregen kennis door mondelinge voordracht kennis van het menschelijk lichaam) ; 
aan eene groep van leerlingen mede te dee!en. I doctorandus in de wis- en natuurkunde of 

15. De uitreiking van het getuigschrift ge- I wis- en sterrekunde (wis-, werktuig- en natuur-
sch;edt kosteloos. kunde) ; 

16. Dit besluit zal voor het eerst worden doctorandus in de scheikunde (natuur- en 
toegepast op de in het jaar 1922 te houden scheikunde) ; 
examens. doctorandus in de aard- en delfstofkunde (aard-

0nze Minister van 0nderwijs, Kunsten en en delfstofkunde) ; 
Wetenschappen is belast met de uitvoering doctorandus in de plant- en dierkunde (plant-
van dit besluit, hetwelk in het Staat.sblad zal en dierkunde) ; 
worden gep!aatst en waarvan afscbrift zal doctorandus in de artsenijbereidkunde, of 
worden gezonden aan den Raad van State. apotheker (scheikunde) ; 

Het Loo, den llden Juli 1921. doctorandus in de Nederlandsche letteren 
WILHELMINA. (Nederlandsche taal en letterkunde en ge-

De Minister van Onderw~js, Kunsten en schiedenis); 
Wetensdiappen, J. Ta. DE VISSER. candidaa.t civiel-, bouwkundi!(, werktuigkundig, 

( Uitgeg. 21 Juli 1921.) scheensbouwkundig of electrotechnisch inge-
n:eur (wis-, natuur- en werktuigkunde) ; 

candidaat scheikundig ingen.ieur (natuur- en 
gchcikund?-) ; 

Behoort bij Koninkliik besluit van 11 Juli 
1921 (8/n.11,t.sblad n°. 918). 

BEV OEGDHEDEN 
voor bet geven van onderwijs aan nijverheids
scholen, wtlke aan bet bezit van ingevolge 
andere wetten verkregen gradan, akten van 
bekwaamheid of getuigschriften worden ver-

- bonden. 
Bevoegdheden voor het, geven van middel

baar en lager nijverbeidsonderwijs : 

candidaat miiningenieur (na~uur-, aard- en 
delJstofkunde: : 

civiel-, bouwkundig, werktuigkunilig, scheeps
bouwkundig, e\ectr0tecbnisch, scheikundig 
of mtningenieur (de i echn.ische vakken, 
overeenkomstig het diploma); 

candidaat Janrlbouwkundig ingenieur (land- of 
tuinbouwkunde, ovcreenkomstig het di 
ploma); 

akte (M. 0.) K 3 (kosmo,..rafie): 
akte (l\I. 0 .) K 4 (delfsto1-, aard-, 

dierkunde) ; 

landmeter (landmeten en waterpassen) ; 
plant- en officier der gen.ie ( wis- en werktuigkunde, de 

technische vakken en de lichamelijke oefe
ning); akte (M. 0.) K 5 (wiskunde; 

akte (M. 0. K 6 (mechanical; 
akte 11\1. 0.) K 7 (Nederlandsche taal - en 

1etterkunde) ; 
akte (M. 0.) K 8 (geschiedenis); 
akte (;\L 0.) K 9 (aardrijkskunde); 
akte (M. 0.) K 10 (staatbuishoudkunde en 

statistiek) ; 
akte (M:. 0.) K 11 (gemeente-. provinciale- en 

staatsinrichting van Nederland) ; 
akte (!IL 0.) K 12 (boekhouden), mits op 

de akte eene aanteeken.ing is geplaatst , dat 
de bezitter(ster) voldoende kennis heeft van 
de bedrijfsorganisatie van fabrieken. 

akte (M. 0.) Fransche taal A* 
(Fransche taal) 

* mitsop de akte eene aanteekeningisge;plaatst, 
dat de bezitter(ster) voldoende kenrus heeft 
van technische termen op bet ge bied van 
nijverheid of scheepvaart, naar keuze ; 

officier der artillerie (wiskunde en lichamelijke 
oefening); 

officier der infanterie of cavalerie (lichamelijke 
oefening); 

zeeofficier (wiskunde en cosmografie); 
lagere akte landbouwkunde (de beginselen der 

landbouwkunde aan inrichtingen voor land
bouw-huishoudonderwijs), mits de bezitter 
(ster) tevens in het bezit is van de akte voor 
hoofdondenvijzer, of van de akte voor 
onderwijzer ingevolge de Lager 0ndenvijs
wet 1920; 

lagere akte tuinbouwkunde (de beginselen der 
tuinbouwkunde aan inrichtingen voor land
bouwhuishoudonderwij~), mitsde bezitter(ster) 
tevens in het bczit, is van de akte voor hoofd 
onderwijzer, of van de akte voor onderwijzer 
ingevolge de Lager 0nderwijswet 1920. 

") Zie nevenstaande noot. 
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Bovendien zijn bevoegd: natuur•, schei-, delfs tof-, plant- en dierkunde); 
a. de bezit ters(st er~\ der navolgende akten candidaat in de plant- en dierkunde (wis-, 

(vermeld in de wet van 2 Mei 1863, S. 50, natuur-, schei-, plant-, dier-, aard- en delf-
zooals deze wet nader is gewijzigd) ; st ofkunde) ; 

I (zeevaartkunde); candidaat in de artseuijberejdkunde (natuur-, 
M 1 (handteekenen en perspectief) ; schei- , plant-, dier- en delfstofkun<le) ; 
M 2 (rechtlijnig teekenen en perspectief) ; candidaat in de Nederlandsche letterkunde 
Ma (handteekenen en rechtlijn i~ teekenen) ; (Nederlandsche taal en letterkunde en ge-
M b (handteekenen en decoratief t eekenen schiedenis) ; 

(vlakversiering) ) ; propaedeut isch civiel-, bouwkundig, werk-
M c (handteekenen en decoratief teekenen t uic,)mndig, scheepsbouwkundig of electro-

(reliefversiering) ; teclinisch ingenieur (wis- en natuurkun de) ; 
M e (rechtlijnig en bouwkundig teekenen) ; propaedeutisch scheikundig of mijningenieur 
M g (rechtlijnig teekenen, smidsteekenen en (wis-, natuur- en schei.kunde); 

werktuigkundig t eekenen); landmeter (wiskunde) ; 
M h (rechtlijnig t eekenen en elect rot echnisch akte hoofdonderwijzer, de vakken a, b, d, e, 

teekenen) ; f, h en o (wet van 17 Augustus 1878, S. 127); 
M j (rechtlijnig teekenen en meubelteekenen) ; indien de akte hoofdonderwijzer behaald is 
M k (handteekenen, rechtlijnig teekenen en v66r het in werking t reden der wet van 8 

technisch teekenen aan nijverheidsscho- December 1889, S. 175 bovendien het vak p 
len voor meisjes) ; (wet 1878) ; 

b. de bezit t.ers van het diploma voor zeeman- akte (L. 0.) F ransche taal * 
schap, v66r 1 Januari 1922 door de vereeni- (Fransche taal) 
ging Cornelia Douwes uitgerei.kt (zeeman- akt e (L . 0 .) Engel.sche taal * 
schap); (Engelsche taal) 

•C. de bezitters van het diploma C voor machi- akte (L. 0.) Hoogduitsche t aal * 
nist ter koopvaardij (schee.pwerktuigku nde) (Hoogduitsche taal) 
mit s op het diploma eene aanteekening is akte (L. 0.) wiskunde (wiskunde en rekenen); 
geplaatst, dat is voldaan aan de eischen, akte (L. 0 .) landbouwkunde (landbouwkunde); 
vermeld onder l, m, n, o, p en q der akte akte (L. 0 .) tuinbouwkunde (tuinbouwkunde); 
Nxm · akte (L. 0 .) gymnastiek (lichamelijke oefe-

d. offic[er-machinist van de Koninklijke Ma- ning) ; 
rine (scbeepswerktuigkunde) mits hij het akte (L. 0.) fraaie handwerken (fraaie hand-
bewijs kan overleggen te hebben voldaan aan werken' · 
de eischen, vermeld onder a, l, m, n, o, p akte (L. 0.) hande1skennis (handelskennis); 
en q der akte Nxrn; akte (L. 0 .) teekenen (teekenen aan de laagste 

e. leeraresdiploma van den B,,nd van Leera- klassen van Nijverheidsscholen voor meisjes 
ressen bij het Huishoudonderwijs * ; en aan volkscursussen) ; 

leeraresdiploma van de Vereeniging van Hoof- akte onderwijzer (Lager 0nderwijswet 1920), 
den van Industriescholen voor meisjes * ; als voor hoofdondenvjjzer (t usschen de in-

Jeeraresdiploma van de Vereeniging ter be- werkingtreding van de wet van 17 Augustus 
vor_d~rin~ van het Nijverheidsonderwijs voor 1878, S. 127 en die van de wet van 8 Decem-
me1sies ; her 1889, S. 175) en lichamelijke oefenin~ ; 

leeraresdiploma van de Amsterdamsche Ruis- diploma technisch ambtenaar van den R1jks-
houdschool *; waterstaat (bouw- en waterbouwkunde) ; 

leeraresdiploma van den Roomsch-Katholieken opzichter van fortificatien (bouwkunde); 
Schoolraad * ; officier der artillerie (werktuigkunde) ; 

overige leeraresdiploma's voor het onderwijs officier opgeleid aan de Koninklijke milit aire 
in de huishoudelijke vakken, uitgereikt v66r I academie en den hoofdcursus (wiskunde, 
1902 *; I rekenen en aardrijkskunde); 

(de onder e genoemde diploma's geven slechts zeeofficier (zeevaartkunde, zeemanschap, werk-
bevoe~dheid, indien zij v66r 1 Januari 1922 tuigkunde, rekenen en aarrlrijkskunde) ; 
zijn wtgereikt). officier-machinist van de Koninkl~jke Marine 
Bevoegdheden voor het geven van lager (scheepswerktuigkunde, werktuigkunde, wis-
nijverheidsondenvij~ : kunde en rekenen) ; 

akte (M. 0.) K 1 (wiskunde); diploma tweede stuurman groote vaart (zee-
akte (M. 0.) K 2 (mechanica); vaartkunde en zeemanschap); 
akte (M. 0.) K 3 (natuur- en scheikunde); diploma C voor machinist ter koopvaardij 
akte (M. 0.) Fransche taal A (Fransche taal ); (scbeepswerktuigkunde). 
akte (M. 0 .) Engelsche taal A (Engelsche Bovendien zijn bevoegd: 

taal) ; · a. de bezitters(sters) der navolgende akten 
akte (M. 0.) Hoogduitsche taal A (Hoog- (vermeld in de wet van 2 Mei 1863, S. 50, 

duitsche taal) ; zooals deze wet nader is gewijzigd) ; 
candidaat in de rechts- of staatswetenschap •1 M d (rechtlijnig teekenen en bouwkundig 

(staathuishoudkunde); teekenen); 
oandidaat in de wis- en sterrekunde, wis- en · M f (rechtlijni~ t.eekenen, smidsteekenen en 

natuurkunde of soheikunde (wis-, natuur-, werktuigkund1g teekenen) ; -
schei- en delfstofkunde) ; 

oandidaat in de aa1d- en delfstofkunde (wis-, 

* (het vak of de vakken , op het diploma 
vermeld). 

*· mits op de akte eene aanteekening iE geplaat st, 
<lat de bezitte1·(ster) voldoende kennis heeft 
van t echnische termen op het gebied van nijver
heid of scheepvaart ; 
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b. onderwijzeresdiploma van den Bond van 
Leeraressen bij het Huishoudonderwijs (*) ; 
onderwij zeresdiploma van de Amsterdam
sche Huishoudschool * ; 
onderwijzeresdiploma van den Roomsch
Katqolieken Schoolraad * ; 
diploma Rijkslandbouwhuishoudschool ,,De 
Rollecate" * ; onderwijzersdiploma, uit
gereikt door de Verceniging ter Veredeling 
van het Am bacht en den Bond van Direc
ties van Nijverheidsscholen in Nederland *. 
(de onder b genoemde diploma's geven 
slechts bevoegdheid, indien zij v66r 1 
Januari 1922 zijn uitgereikt). 

Progra1mna voor de akte N.r 
Deze akte geeft bevoegdheid voor bet geven 

van onrlerwijs in na.tuur- en werktuigkunde 
aan inrichtingen, bedoelrl in art. 11, eerste lid, 
der Nijverhcid0 onderwijswet. 

De verPischton zijn , 
a. kennis van de Ner!er!andsnhe taal in ver 

band met <lP te maken oostellen, van de 
wiskunr!" en van ~ ~ scheikunde, voorzoover 
deze voor de kennis van de natuur- en 
werktuigkunde volgens deze akte noo<lig 
zijn; 

b. kennis van de begimelon der proefonder
vindelijke natuurkunde en der theoretische 
en toegepaste werktuigkunde, een Pn antler 
in nauw verbanrl met de toepassingen in 
de nijverheid ; 

c. eenige kennis van de beteekenis van de 
voornaamste in de nijverheid gebmikelijke 
techn1eche termen ; 

d. kennis van de eischen van doeltreffenrl 
onderwijs, in natuur- en werktuigkunde aan 
de scholen waarvoor deze al-'te bevoe~dheid 
geeft ; ge•chiktheid om de verk.regen kennis 
aan cen groep van leerlingen mede te 
deelen; een en antler in verband met het 
bepaftlde in art,. 38 der wet ; 

e. eenige kennis omtrent veiligheids- en ge
zonrlheidsmaatregelen en eerste hulp bij 
ongevallen ; 

/. vMrdigheid in het nemen van eenvoudige 
natuurkundi$e proeven ; 

g. va rdigheid m het maken van schetsen in 
rechthoekige projectie van aanwezige, een
voudi~e voorwerpen ; 

h,, vaardigheid in het lezen van teekeningen. 

a. 

b. 

e. 

f. 

TOELICHTING. 

de benoodigde scheikundige kennis betreft 
in hoofdzaak de beteekenis van eenvoudige 
scheikundige formules ; 
er za.J mede worden gelet op vaardigheid 
in het oplossen van eenvoudige vraagstuk-
ken · 
het 'examen wordt voor zooveel noodig 
met behulp van afbeeldingen afgenomen ; 
het examen zal mede in verband met aan
wezige instrumenten e. d. warden afge-
nomen; 

g. de schetsen in potlood te vervaardigen. 
Het examen in de onderdeelen a tot en met e 

en h, geschiedt mondeling, voorzoover noodig 
met behulp van vaardig uit te voeren schetsen 
op het schoolbord ; in de onderdeelen b, d en e 

* (het vak of de vakken , op het diploma, 
vnmeld). 

bovendien door het maken van een opstel in 
verband met de vereischten in onderdeel a 
omschreven. 

Program,na voor de alcte N.rr 
Deze akte geeft bevoegdheid voor bet geven 

van onderwijs in bet handteekenen aan in
richtingen, bedoeld in art. 11 , eerste lid, der 
Nijverheidsonderwijswet. 

De vereischten zijn : 
a. kennis van de voornaamste constructles 

uit de vlakke meetkunde en van de belang
rijkste eigenschappen van vlakke figuren 
en meetkundige lichamen, een en antler 
in verband met de toepassing daarvan in 
de perspeotief en de beschrijvende meet
kunde, alsmede bij de samensteUing van 
geometrisch ornament ; 

b. het projecteeren van eenvoudige meet
kundige lichamen in rechthoekige projectie, 
hunne doorsnijdingen en de ontwikkeling 
hunner opper vlakken ; 

c. kennis van de beginselen van de per
spectief en van eenvoudige schaduwbe
paling bij zonlicht ; 

d. algemeene kennis van de voornaamste 
bouw- en ornamentsstijlen ; . 

e. eenige bekendheid met de hout- en metMl
bewerking; 

/. kennis van de eischen van doeltreffend 
onderwijs in bet handteekenen aan de 
scholen waarvoor deze akte bevoe<>dheid 
geeft ; geschiktheid om de verkregen kenrus 
aan een groep van leerlingen mede te 
deelen ; een en antler in verband met het 
bepaalrle in art. 38 der wet ; 

g. vaardigheid in : 
1. het projectievisch en perspectievisch 

schetsen van een voorwerp uit de bout
of metaalbewerking; 

e. 

g. 

2. het teekenen naar de natuur van een 
eenvoudig ornament naar plastisch 
model uit de bouw- of meubelkunst; 

3. bet teekenen naar de natuur van een 
onderdeel uit de metaalbewerking; 

4. bet ma.ken van een schets op bet 
zwarte bord uit het geheugen naar een 
opgave ontleend aan de bout- of me
taalbewerking. 

TOELICHTING. 

het onderzoek gesohiedt aan de hand van 
aanwezige materialen en gereedschappen ; 
de teekeningen onder 2 en 3 bedoeld kun
nen worden uitgevoerd in een techniek 
naar keuze van den candidaat. 

Het examen in de onderdeelen a tot 
en met / gesohiedt mondeling, in 
onderdeel f bovendien door het .maken 
van een opstel, in verband met de 
vereischten in onderdeel a omschreven. 

Programma voor de akte N. m. 
Deze akte geeft bevoegdheid voor het geven 

van onderwijs in het rechtlijnig- en bouwkundig 
teekenen en bovendien ;n de materialenkennis 
voor de bouwkunde aan inrichtingen, bedoeld 
in art. 11 , eerste lid , der Nijverheidsonderwijs
wet. 

Orn aan het examen te kunnen deelnemen, 
moeten de candidaten na hun 17• levensjaar 
ten minste 6 jaren praktisch werkzaam zijn ge-
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weest, in de timmerpraktijk, bij de uitvoering 3. het makcn van een lijnteekening be-
van bouwwerken, of op bouw-bureaux. staande nit meetkundige figuren; 

De vereischten zijn : 4. het maken naar opi:;ave van : 
a. kennis van de Nederlandsche taal, t e be- a. een bestekteekenmg; 

oordeelen naar de t e maken opstellen ; b. een t eeken.ing van een gevel met 
kennis van de vlakke meetkunde. van de doorsnede op schaal 1 a 20 ; enkele 
ruimte-meetkunde, van de stelkunde en detail s op ware grootte; 
van de natuur- en werktuigkunde ; een en c. een volledige werkteekening ; 
antler in verband met de bouwambachten ; d. een perspectiefteekening ; 

b. kcnniR van bet projecteeren van meet- P,, een teckening op het zwarte bord. 
kundige lichamen en van hunne doorsnij- TO"ELTCHTING. 
ding ; de ontwikkeling van oppervlakken : a. de candidaten moeten zich in het Neder-
kennis van de scheeve projectie ; landsch mondeling en schriftelijk behoor1ijk 

c. kennis van de beginselen der perspectief ; kunnen uitdrukken ; de kennis van de 
d. kennis van de samenstelling en het gebruik v lakke meetkunde gaat tot en met den 

van vorschillende steig3rs en ~ereedschap- cirkel, clie van de rnimte-meetkunde tot 
r en ell van de verschillende rn de bouw• ! en met de herekening van oppervlak en 
prakt\jk gebruikt wordende werktuigen, inhoud van meetkundige lichamen, die van 
t oestellen en instrumenten : de stelkunde tot en met eenvoudige ver-

e kennis van de bouwwetgeving ; eenige gelijkingen van den tweeden graad met 
kennis van de voorschriften betreffende den Mn onbekende ; die van de natuur- en 
woningbouw, van de veiUgheids- en ge- werktuigkunde betreft de grondbegrippen; 
zondheidsmaatregelen, voor zoover deze b. het schriftelijk examen zal worden afge-
betrek!Png bebben op de bouwambachten, nomen bij en in verband met de bouwkun-
alsmede van de eerste hulp bij ongevallen; dige opgaven ; 

/. bet lezen en verklaren van bestekken en d. het onderzock geschiedt aan de hand van 
begrootingen ; kennis van de inrichting aanwezige afbeeldingen en leermiddelen ; 
van materiaal-, week- en werkstaten en e. de candidaat moet bekend zijn met devoor-
van het houden van een dagboek ; naamste bepalingen, opgenomen in de 

g. 

h. 

kennis van de bouwkunst in de hoofdtijd- bouwverordeningen en met die in de drank-, 
perken der geschiedenis ; ongevallen-, arbeids- , veiligheid~- en hinder-
kennis van graafwerken en fundeeringen ; wetten en in staat zijn bij ongevallen eerste 

j. kennis van de samenstelling en toepassing hulp te bieden ; 
van alle timmerwerken (ook in verband g. de candidaat moet in staat zijn de voor-
met andere materialen) en van metsel- I naamste $ebouwen en fragmenten te her-
en steenhouwwerken ; kennis van beton- kennen wt de hoofdtijdperken met aan-
werken benevens eenige kennis van cement- geving van den tijd ; het onderzoek ge-
ijzerconstructie; kennis van bet aanleggen schiedt aan de hand van aanwezi~e af-
van afvoerleidingen voor huis- en hemel- beeldingen en leermiddelen; ' 
water en voor faecalien met inbegrip van h. t ot en met o. de eenvoudige berekeningen 
zink- en verzamelputten ; naar aanleiding van deze bouwconstrncties 

le kennis van ijzerconstructies in verband met geschieden met behulp van een vademecum 
de houwambachten, van de inrichting, en tabellen in verband met onderdeel a; 
werking en toepaqsing der meest voor- I p. het onderzoek geschiedt naar aanleiding 
komende sloten, van bang- en sluitwerk van aanw~zige mat,erialen; 
en verdere kramerijen ; I r l . deze teeken:.ng t e bewerken met scha-

z. kennis van verschillende dakbedekkingen · duw en nit te voeren in een techniek 
en voorziening tegen inwatering; naar keuze van den candidaat; 

m. kennis van stucadoors-, schilders-, lood- 2. plattegrond, opstand en doorsnede met 
gieters- en behangerswerken ; inschrijving der mn.ten ; 

n. kennis van bet aanleggen van gas- en 3. deze teekening moet worden uitge-
waterlei dingcn; voerd in inkt met arceeringen en 

o. kennis van een voudige sterk-teberekeningen; vlakke tintel' ; 
p. kennis van bouwmaterialen, van hun 4. a. plattegrond, opstand en doorsnede; 

herkomst, van de soorten, van de toepassing, b. hierbij wordt gelet op oordeelknn-
van hunne voornaamste eigenschappen en dige vormenkennis ; 
gebreken en van bet verduurzamen en de teekeningen, genoemd onder a en b, 
verwerken ; kennis van de afmetingen, moeten gedeelt.el~jk in potlood, gedeeltehjk in 
waarin zij in den handel voorkomen ; inkt worden uitgevoerd ; 

q. kennis van de eischen van dot-ltreffend de overige teekeningen nit te voeren en te 
onderwijs in bet rechtlijnig en bouwkund;g bewerken in een t echniek naar keuze van den 
teekenen aan de scholen waarvoor deze I candidaat. 
akte bevoegdheid geeft ; geschiktbeid om Het examen in de onderdeelen a tot en met q 
de verkregen kennis aan een groep van geschiedt mondeling, voor zoover noodig met 
Jeerlingen mede te deelcn ; een_ en antler vaardi~ uit te voeren schetsen op bet scho_ol
in verband met bet bepaalde Ill art. 38 J bord: 111 de onderdeelen d, h, pen q bovend1en 
der wet ; door het maken van een Oi)stel, zoo noodig te 

r . vaardi~heid in : . verduidelijken met scbetsen en in verband 
1. het teekenen van een eenvoud1ge ver- met de eischen in onderdeel a omschreven. 

siering naar plast iscb model in bout, p d let N rv 
steen pleister of metaal · ro,:Jramma voor e a e · · 

2. bet s~betsen e~ opmeten va~ een onder- Deze akte geeft bevoegdheid voor bet geven 
dee! van een gebouw; van onderwijs in bet recbtlijnig-, bet werk-
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tmgkundii- en het smidsteekenen en boven
dien in cte kennis van werktuigen en in de 
m at erialen kennis voor den werktuigbouw aan 
inrichtingen bedoeld in art. 11, eerste lid , der 
Nijverheidsonderwijswet. Om aan het examen 
t e kunnen deelnemen moeten de candidaten na 
hun 17• levensjaar ten minst e 6 jaar praktisch 
werkzaam zijn geweest in een smederij of 
m achinefabriek, als werkman, teekenaar of 
construct eur. 

De ven,iscb t en zijn : 
a. kennis van de Nederlandsche taal, t e be

oordeelen naar de t e maken opstellen, van 
de lagere algebra t ot en met de vierkants
vergelijkingen, van het rekenen met be
hulp van logarithmen, van de gonio- en de 
vlakke . t rigonomctrie, van de beginselen 
der natuur- en der werktuigkunde als 
grondslagen voor de werktuigenkennis en 
de werktuigbouwkunde ; 

b. kennis van de vlakke en de ruimte-meet
kunde, de beschrijvende meetkunde tot 
en met den bol, kegel en cylinder en bunne 
doorsni.idingen ; kennis van de scheeve 
projectie ; 

c. kennis van de samenstelling en werkings
wij ze der voornaamste krachtswerktuigen 
als st oomketels, zuigerstoommacbines, 
st oomturbines, verbrandingsmacbines ; 
van de voornr.amste arbeidswerktuigen als 
pompen en hij scbwerktuigen ; 
van de onderdeelen waardoor beweging en 
arbeid worden overgebracbt als assen, 
kussenblokken, tandwielen, riem- en snaar
schijven, koppelingen; 
van de voornaamste constructies uit bet 
smidsvak als sloten, bekwerken, ankers, 
gebengen, ijzerconstructies, plaatwerken ; 

d. kenn is van de eerste beginselen der werk
tuigbouwkunde, toegepast op de bereke
ning en constructie van schroef-, spie- en 
k linkverbindingen ; 

e. kennis van de bereiding, de eigenscbappen 
en de indeeling in soorten van het iizer en 
van de metboden volgens welke de eigen
scbappen worden beoordeeld ; kennis van 
de eigenscbappen van andere metalen, 
van brandstoffen, van smeer- en van pak
kingmaterialen; kennis van de metaal
bewerking, znowel uit de hand als met 
behnlp van machines ; 

f. kennis van de eiscben van doeltreffend on
derwij s in de vakken en aan de scholen 
waardoor deze akten bevoegdbeid geeft ; 
geschiktbeid om de verkregen kennis aan 
een groep van leerlingen mede te deelen ; 
een en antler in verband met bet bepaalde 
in art. 38 der wet ; 

g. vaardigbeid in : 
1. het t eekenen naar de natuur van werk

tuigen en werkt uigdeelen ; 
2. bet t eekenen van werktuigen en werk

tuigdeelen naar gegeven scbets ; 
3. het t eekenen van ijzerconstructies, in 

het smidsvak voorkomende, naar op
gave ; 

4. het opmeten, schetsen en teekenen van 
werktuigen en werktuigdeelen ; 

5. het proj P-ctieviscb scbetsen op het 
schoo!bord van w:erktuigdeelen. 

TOELIOHTING. I 
a. ui t de volgens Jett. c, e en f te maken op

st ellen moet blijken dat de candidaat m 

staat is zijn gedachten dmdelijk en in be
schaafden vorm nit te drukken ; het onder
zoek naar de overige onder deze let ter 
genoemde kundigheden vindt plaats door 
middel van en ;n verband met het scbrift e
lijk en m ondeling onderzoek volge~s lett. 
c, d, e en f ; 
t ot de beginselen der natuur- en werk
t uigkunde worden daarbij geacbt t e be
booren: 
1. nauwkemi$e kennis van de in natuur 

en werktmgkundige berekeningen ge
bruikte eenheden ; 

2. kennis van de leer van het evenwicbt 
en de beweging van vaste !icbamen, 
vloeistoffen en gassen als natuurkun
dige verscbijnselen ; leer der warmt e ; 
beginselen der natuurkundige electri 
citeitslerr ; 

3. kenniq van de leer der kracbten en der 
bewegingen, der bewe11ingsweerst an
dcn, van arbeid en arbeidsvermogen, 
van de beg'nselen der elasticiteitsleer; 
de tbeorie cler eenvoudige werktuigen ; 

b. bet onderzoek in deze vakken gescbiedt 
mede door middel van en in verband met 
bet onderzoek naar . de teekenvaardigheid 
volgens Jett. g 2, 3, 4 en 5 ; 

g. l. de teekening wordt uitgevoerd in pot
lood, houtskool of zwart krijt met aan
duiding van scbaduw , 
2. de schets geeft de onderdeelen aan 
waaruit het werktuig of werktuigdeel 
is samengesteld; 

3. biermede zijn bedoeld o.a. kap-, 
kolom-, balkverbindingen, plaatwerken; 

4. de schets moet zijn een handschets, 
naar welke de teekening wordt gemaakt; 
ze wordt met de teekening ingeleverd ; 

5. de uitwendige vorm van bet voorwerp 
is gegeven, en op bet bord moet een 
doorsnede-teekening worden gemaakt; 
de teekeningen 2, 3 en 4 dragen het 
karakter van zuivere werkteekeningen, 
een der teekeningen wordt in inkt 
lijnen uitgevoerd ; 
de opgaven voor de teekeningen 2. 
3, 4 en 5 bevatten zoodanige elementen 
dat voor de uitvoering de kennis, om
schreven in Jett. b, noodig is. 

Het examen in de onderdeelen b t ot en met f 
gescbiedt mondeling, voor zoover noodig met 
vaar<lig nit te voeren scbetsen op bet sebool
bord ; in de onderdeelen c, e en f bovendien 
door bet maken van een of meer opstellen , zoo 
noodig door schetsen in den t ekst te verduide
lij ken en in onderdeel d bovendien door bet 
schriftelijk oplossen van vraagstukken. 

Programma voor de akte N.v 
Deze akt e geeft bevoeo-dheid voor het geven 

van onderwijs in bet rechtlij nig en het electro
t echniscb t eekenen en bovendien in de kennis 
der electrotechniek en in de daarop betrekking 
bebbende materialenkennis aan inrichtingen , 
bedoeld in art. 11 , eerste lid, der Nijverbeids
onderwij swet. Orn aan bet examen te k unnen 
deelnemen moet en de candic!aten na hun 17• 
levensjaar ten minste 6 jaar praktiscb werk- ' 
zaam zijn geweest in een electrotechniscbe werk 
p!aats of machinefabriek als werkman, mon
teur, teekenaar of constructeur. 

De vereiscbten zijn : 
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u. kennis van de Nederlandsche taal, te be
oordeelen naar de te maken opstellen ; van 
de lagere algebra tot en met de vierkants
verge!ijkin['en ; van bet rekenen met be
bulp van logarithmen ; van de gonio- en 
de vlakke trigonometri" ; van de begin
selen der natuur- en der werktuigkunde 
als gronds1agen voor de kenniA der elec
trotechniek ; 

b. kennis van de vlakke en de ruimte-meet
kunde, de heschrijvenr!e met>tkunde tot 
en met den bol, kegel en cylinder en hunne 
doorsnijdingen ; kennis van de scheeve 
projectie ; 

c. kennis van : 
1. de eenvoudige e1PctriP.iteiteleer; 
2. de samenstelling en werkingswijze van 

dynamo's, electromotors, transforma
tors en accumulators ; 

3. de inricbt.ing en het gebruik van meet
instrumenten ; 

4. de montage en de beveiliging van 
sterkstroomgeleidingen ; 

5. de inrichting der meest gebruikelijke 
telefoon- en telegraaftoestellen ; 

6. signr"alinricbtingen; 
d. kennis van de eigenschappen en de toe

passingen der in de electrotecbniek ge
bruikt wordende materialen en gereedscbap
pen; 

e. kennis van de eischen van doP!treffend 
onderwijs in de vakken en aan de scbolen 
waarvoor deze akte bevoegdbeid geeft ; 
gescbiktbeid om de verkregen kennis aan 
een groep van leerlingen mede te <l.eelen ; 
een en antler in verband met het bepaalde 
in art. 38 der wet ; 

f. · vaardigbeid in : 
1. bet teekenen naar de natuur van voor

werpen nit de electrotechniek ; 
2. bet teekenen van voorwerpen uit de 

electrotechniek naar gegeven schets ; 
3. het opmeten, schetsen en teekenen van 

voorwerpen uit de electrotechniek ; 
4. het t eekenen van eenvoudige scbakel

schema's naar opgave ; 
5. het projectievisch scbetsen op het 

schoolbord van voorwerpen uit de 
electrotechniek, 

TOELICHTING. 

a. uit de volgens Jett. c, d en e te maken op
stellen moet blijken dat de candidaat in 
staat is zijn gedacbten duidelijk en in be
schaafden vorm uit te drukken ; bet onder
zoek naar de overige onder deze letter ge
noemde kundigheden vindt plaats door 
middel van en in verband met het schrifte
lijk en mondeling onderzoek volgens Jett. 
c en d; tot de beginselen der natuur- en 
werktuigkunde worden daarbij geacht te 
behooren: 
1. nauwkeurige kennis van de in natuur

en werktuigkundige en electrotechniscbe 
berekeningen gebruikte eenbeden; 

2. kennis van de Jeer van het evenwicht 
en van de beweging van vaste licbamen, 
v!oeistoffen en gassen als natuurkun
clige verscbijnselen ; leer der warmte ; 
natuurkundige leer der electriscbe ver
scbijnselen ; 

3. kennis van de leer der krachten en der 

bewegingen, der bewe~ingsweerstanden, 
van arbeid en arbe1dsvermogen; de 
theorie der eenvoudige werktuigen ; 

b. bet onderzoek in deze vakken gescbiedt 
door middel van en in verband met bet 
onderzoek naar de t eekenvaardigbeid vol
gens Jett. /. 2. 3, 4 en 5 ; 

/. 1. de teekening wordt uitgevoerd in pot-
lood, boutskool of zwart krijt met 
aanduiding van scbaduw ; 

2. de scbets geeft de onderdeelen aan 
waaruit het voorwerp is samengesteld ; 

3. de scbets moet zijn een handscbets, 
naar welke de teekening wordt ge
maakt ; ze wordt met de teekening 
ingeleverd ; 

4. bedoeld worden een schema uit de 
sterk- en een uit de zwakstroomtecb
niek ; ze worden volgens de ,,Alge
meene Voorschriften" uitgevoerd ; 

5. het voorwerp moet uit het boofd 
worden geteekend of we! het wordt 
in zijn uitwendigen vorm gegeven en 
moet in doorsnede geteekend worden ; 

de teekeningen 2, 3 en 4 dragen het 
karakter van zuivere werkteekeningen ; 
een der teekeningen wordt in inktlijnen 
uitgevoerd ; 

de opgaven voor de teekeningen 2, 
3, 4 en 5 bevatten zoodanige elementen, 
dat voor de uitvoering de kennis, om
scbreven in Jett. b, noodig is. 

Ret examen in de onderdeelen b tot en met e 
geschiedt mondeling, voor zoover nooclig met 
vaardi~ u:t t e voeren schetsen op het school
bord ; m onderdeel c bovendien door bet ma.ken 
van twee opstellen en bet schriftelijk oplossen 
van vraagstukken op electrotechniscb gebied; 
in de onderdeelen d en e bovendien door het 
maken van een opstel. 

Progra;nrna voor de akte N.vr 
Deze akte geeft bevoegdheid voor het geven 

van onderwijs in de binnenvaartkunde aan 
schippersschnlen. 

De vereiscbten ztjn : 
a. kenn;s van de Nederlandscbe taal ; 
b. eenige kennis van de wiskunde ; 
c. eenige kennis van de wis- en natuur

kundige aardrijkskunde en van de natuur
kunde en meteorologie, voor zoover noodig 
met bet oog op bet bedrijf; 

d. kennis van het gebruik van scbeepsinstru
menten, kaarten en gidsen op binnensche
pen, en van bet peilen, looden en loggen ; 

e eenige kennis van de aardrtikskunde van 
Nederland ; kennis van de binnenscbeep
vaartwegen in N_ederland en van de voor
naamste verbindingen met bet buitenland; 

f. kennis van de Zeeuwscbe stroomen, Wad
den, Zuiderzee en de zeegaten ; 

g. kennis van de praktijk van bet vak ; 
h. kennis van schip, tuigage, laadgerei en 

beladen; 
j. kennis van wetten en reglementen, in bet 

bijzondor het binnen-aanvaringsreglement 
en het Rijnvaartreglement, het algemeen 
reglement van politie voor rivieren enz. ; 

k. kennis van scbeepspapieren en van de bij 
aver\i in acht te nemen regelen ; 

l. kennis van de eisoben van doeltreffend 
onderwijs in de binnenvaartkunde aan de 
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scholen waarvoor deze akte bevoegdheid 
geeft ; geschiktheid om de verkregen kennis 
aan, een groep van leerlingen mede te 
deelen: een en antler in verband met het 
bepaalde in art. 38 der wet ; 

1n. vaardigheid in het splitsen en knoopen. 

TOELICHTING. 

a. deze kennis wordt onderzocht naar aan
leiding van een te maken op,tel, waaruit 
moet blijken, dat de candidaat zijne ge
dacbten duidelijk en zonder grove taal
fouten kan weergeven ; 

b. deze kennis wordt onderzocbt naar aan
leidiug van eenige door den candidaat op 
te lessen, op het bedrijf betrekking hebbende 
vraagstukken, ,vaaruit moet blijken, dat 
hij voldoende onderlegd is in het rekenen 
en in de beginselen der wiskunde, noodig 
voor de in de binnenvaart voorkomende 
berekeningen van oppervlakken en in
houden; 

Het examen in de onderdeelen a en b ge
schiedt schriftelijk, in de onderdeelen c tot en 
met l mondeling. 

Programma voor de akte N.vn 
Deze akte geeft bevoegdheid voor het geven 

van onderwijs in huishoudkunde en waschbe
handeling met bijbehoorende vakken aan 
inrichtingen, bedoeld in art. 11, eerste lid, 
der Nijverheidsonderwijswet. 

Om aan het examen te kunnen deelnemen, 
moet de candidate den Ieeftijd van 21 jaar 
hebben bereikt. 

De vereischten zijn : 
a. eenige kennis van den bouw van het 

menschelijk lichaam en van de zorg daar
voor ; van bloedsomloop, ademhaling, 
spijsvertering en huidwerking ; 

b. eenig begrip van eerste hulp bij ongevallen, 
besmetting, besmettelijke ziekten, ont
smetting, verzorging van ziekten in huis ; 

c. kennis van de hoofdbegrippen der gezond
heids1eer betreffende wooing, kleeding en 
schoeisel ; · 
indeeling en inrichting van eenvoudige 
woningen, verlichting, verwarming, lucht
verversching, hygienische bewoning en 
onderhoud, eischen te stellen aan drink-, 
werk- en waschwater, wijzen van winning 
en zuivering, verwijdering van afvalstoffen ; 
beteekenis en doel der kleeding ; eigen
schappen van grondstoffen en weefsels ; 
begrip van hygienische kleeding in verband 
met leeftijd, arbeid, temperatuur der om
geving ; onderhoud en reiniging ; 

d. kennis van de voornaamste maatregelen 
in het belang der volksgezondheid ; 

e. kennis van meubelen, kachelg, lampen, 
beddegoed, strijkijzers, mangels, persen, 
wasch- en wringmachines-, vloer-, muur-, 
en raambedekkingen: van de grondstoffen 
hiervoor gebruikt, een en antler zooals dit 
in eenvoudige woningen voorkomt,; 

f. eenige kennis van de grondstoffen en weef
sels voor Jijf- en huisboudgoed ; van het 
werkgereedschap, de reinigings- en andere 
middelen, in gebruik bij huishoudelijk werk 
en bij de bebandeling der wasch ; van 
prijzen en kwaliteiten ; 

IJ . inzicht in : 1. het organiseeren van werk 

in de huishouding, zoowel in gewone als 
in bijzondere tijden ; 2. een oordeelkundige 
verdeeling van tijd en geld ; 
kennis van de voornaamste wettelijke be
palinien betreffende de arbeidsovereen
komst; 

h. kennis van de eischen, waaraan leerlokalen 
voor het onderwijs in huisboudkunde en 
wascbbehandeling moeten voldoen; het 
maken van een eenvoudige schets van den 
olattegrond dezer lokalen ; 

j . kennis van de eischen van doeltreffend 
onderwijs in de vakken en aan de scholen 
waarvoor deze akte bevoegdheid geeft ; 
geschiktbeid om de verkregen kennis aan 
een groep van leerlingen mede te deelen ; 
een en antler in verband met het bepaalde 
in art. 38 der wet ; 

k. algemeen overzicht van de geschiedenis 
van het huishoudonderwijs ; 

l . eenig inzicht in de maatregelen ter vereen
voudiging van de buishouding en de be
handeling der wasch met het doel arbeid, 
tijd en geld te besparen ; begrip van coope
ratie; 

m. vaardigheid in het onderhouden en reinigen 
der woning (en der scboollokalen) in al 
haar onderdeelen; van meubels en huis
raad, zooals deze in een eenvoudig huis
houden voorkomen ; van het werkgereed
schap voor huishoudelijk werk en wasch
behandeling ; in het verrichten van telkens 
terugkeerende huiselijke bezigheden ; in 
het wasschen (zoowel met de hand als met 
de machine) en opmaken van huishoud- en 
lijfgoed ; in het glanzen van boorden, 
manchetten en fronts ; in het uitmaken 
van veel voorkomende vlekken en het 
,,opknappen" van kleeren, hoeden, e. d. 

TOELICHTING. 

b. deze kennis behoeft niet verder te gaan 
dan noodig is om de voorschriften van den 
arts te begrijpen en uit te voeren ; 

e. deze kennis wordt ten deele verlangd om 
deskundig te kunnen inkoopen en met 
betrekkelijk geringe kosten de woning ge
defelijk, doelmatig en met eenigen smaak 
in te rich ten ; 

g. 1. onder hijzondere tijden te verstaan : 
waschdagen, schoonmaak, verhuizing, ge
brek aan hulp e.d. ; 2. werklijsten opmaken 
voor gezinnen zonder of met weinig be
taal de hulp; kasboek inrichten en bij
houden, begrootingen opmaken voor een
voudige woninginrichting, uitzet, week- en 
jaarinkomen ; 

m. onder t.elkens terugkeerende huishoude
lijke bezigheden te verstaan: de dagelijk
sche zorg voor alle vertrekken, voor alle 
maaltijden, het opbergen der wasch e. d . 

Gedurende het examen zullen de candidaten 
moeten bewijzen, dat zij spaarzaam, met in
zicht en overleg kunnen werken. 

De caniidaten zullen blijk moeten geven 
voldoen:le onderlegd te zijn in Nederlandsche 
taal en rekenen. 

H et examen in de onderdeelen c, e, f en j, 
gescbiedt schriftelijk en mondeling, in de 
onderdeelen a, b, d, g, h, k en l, uitslnitend 
mondeling. 

H et examen wordt afgenomen aan de hand 
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van voorwerpen, materialen en afbeeldingen, 
aHe betrekking hebbende op het onderwijs in 

1 
huishoudkunde, waschbehandeling en bijbe
hoorende vakken. 

Prrigramma voor de akte N.vnr 
Deze akte geeft bevoegdheid voor het geven 

van onderwijs in koken en bijbehoorende vakken 
aan inrichtingen, bedoeld in.. art. 11, eerste lid, 
der Nijverheidsonderwijswet. 

Om aan het examen te kunnen deelnemen, 
moet de candidate den leeftijd van 21 jaar 
hebben bereikt. I 

De ·vereischten zijn : 
a. eenige kennis van de voeding van den I 

mensch in het algemeen en van de voeding j 
in verschillende omstandigheden, hieronder 
begrepen zuigelingenvoeding ; van de sa
menstelling der meest gebruikte voedings
en genotmiddelen; van · de verteerbaar
heid van deze en van den invloed, dien de 
bereiding daarop heeft ; van de werking 
der genotmiddelen ; 

b. kenrus van de voornaamste maatregelen 
in het belang der volksvoeding ; 

c. kennis van het samenstellen en berekenen, 
naar pr~is en voedingswaarde, van een
voudige middagmalen en dagrantsoenen ; 

d. eenige kennis van de herkomst en de ver
werking tot handelsartikelen van de dage
lijks voorkomende voedings- en genot
middelen, hun kenmerken van deugde
lijkheid, ook van bederf, voor zoover deze 
zonder gebruik van bijzondere hulpmid
delen zijn waar te nemen ; eemge kemlis 
van fornuizen, komforen, stoomkokers 
e. d. ; van keukengereedschap, van brand
stoffen; 

e. kemlis van het samenstellen en uitwerken 
tot een recept van bekende gerechten ; van 
rueuwe recepten uit opgegeven grondstoffen; 

I. eenige kemlis van de eischen, waaraan 
keukens en bewaarplaatsen van voedings
middelen moeten voldoen ; het geven van 
een eenvoudige schets van den plattegrond 
van een geschikte keuken ; het opmaken 
van een inventaris daarvoor en het be
grooten van de kosten· ; 

g. kennis van de eischen van doeltreffend 
onderwijs in de vakken en aan de scholen 
waarvoor deze akte bevoegdheid geeft ; 
geschiktheid om de verkregenkemlisaaneen 
crroep van leerlingen mede t e deelen ; een 
~n antler in verband met het bepaalde in 
art. 38 der wet ; 

Ji. algemeen overzicht van de geschieden:s 
van het huishoudonderwijs ; 

j. vaardigheid in het bereiden van alle veel 
voorkomende gerechten en enkele dranken, 
welke met eenvoudige hulpmiddelen kun
nen worden gereed gemaakt; in het samen
voegen van enkele dezer tot goedkoope, 
smakelijke middagmalen van voldoende 
voedingswaarde ; in het gereed maken 
van eenvoudige gerechten voor jonge kin
deren herstellenden en zieken en van eeruge 
typen' van vegetarische gerechten ; in het 
verduurzamen van levensmiddelen naar 
methoden, die in de huishouding veel toe
gepast worden. 

TOELICHTING. 
a. hiervoor noodig zooveel. kennis van het 

1921. 

stofwisselingsproces, om te kunnen be
grijpen en mededeelen, waarom en waar
mede de mensch zich moet voeden, welke 
waarde water en lucht voor zijn bestaan 
hebben; 
de behandeling der genotmiddelen te be
perken t,ot bouillon, thee, koffie, cacao, 
suiker, zout, kruiderijen, specerijen, alco
holische dranken en tabak; 

d. hierbij is noodig kemlis van de voornaamste 
bepalingen der Warenwet; . 

e. er zal worden gelet op nauwkeur1ge en 
duidelijke formuleering van de recepten ; 

f. de candidaten zullen vertrouwd moeten 
zijn met fornuizen, komforen en toestellen, 
verwarmd door vaste brandstoffen, petro
leum, spiritus, gas, electriciteit ; met het 
gebruik van stoomkokers, hooikisten, e.d. 

Gedurende het examen zullen de candidaten 
moeten bewijzen, dat zij zuinig en met over
leg kunnen werken, en dat zij op de smakelijk
heid en het verzorgde uiterlijk der gerechten 
bedacht zijn. De candidaten zullen blijk 
moeten geven voldoende onderlegd te zijn in 
Nederlandsche taal en rekenen. 

Het examen in de onderdeelen a, .b, c, d 
en g, geschiedt schriftelijk en mondeling, in de 
onderdeelen e, f en h. uitsluitend mondeling. 

Het examen wordt afgenomen aan de hand 
van voorwerpen, materialen en afbeeldi~ge~, 
alle betreklring hebbende op het onderwIJS m 
koken en bijbehoorende vakken. 

Programma voor de akte N.a. 
Deze akte geeft bevoegdheid tot het geven 

van onderwijs in het vervaardigen van een
voudige onder- en bovenkleeding en huishoud
goed aan inrichtingen, bedoeld in artikel 11, 
eerste lid, der Nijverheidsonderwijswet. 

Om aan het examen te kunnen deelnemen, 
moet de candidate den leeftijd van 21 jaar 
hebben bereikt. 

De vereischten zijn : . 
a. eenige kennis van den bouw van - en de 

zorg voor het menschelijk lichaam, van den 
bloedsomloop, de spijsvertering, de huid
werlring, de ademhaling, alles in verband 
met de hygiene der kleeding ; 

b. eemge kennis van grondstoffen en weefsels, 
de kenmerken van deugdelijkheid, voor 
zoover die zonder speciale hulpmiddelen 
zijn vast te stellen ; ' 

c. kennis van de praktische en aesthetische 
eischen, waaraan de kleecling moet vol
doen; 

d. grondige kennis van het berekenen van hoe
veelheid en prijs van het onder 1 en 2 
van onderdeel h. genoemde ; 

e. eenige kenrus van administratief beheer ; 
f. eeruge kennis van de inrichting van leer

lokalen, van veiligheids- en gezondheids
maatregelen, alsmede van eerste hulp Hij 
ongevallen ; 

g. kemlis van de eischen van doe~treffend 
onderwijs in de vakken, waarvoor deze 
akte bevoegdheid geeft ; geschiktheid om 
de verkregen kennis aan een groep van 
leerlingen mede te deelen ; een en antler 
in verband met het bepaalde in art. 38 
der wet; 

h. vaardigheid in : 
1. het patroonteekenen,knippen, passen en 
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2. 

3. 

naaien van alle voorkomende vrouwen-, I /. 
mannen- en kinderonderkleeding ; van 
een rok, blouse, japon, lossen mantel, 
kinderjurk en jongenspak; en het 
knippen en naaien van huishoudgoed ; 
het breien en haken van eenvoudige 
onder- en bovenkleeding ; 

kennis van de eischen van doeltreffend 
onderwijs in het handteekenen aan de 
scholen waarvoor deze akte bevoegdheid 
geeft ; geschiktheid om de verkregen kennis 
aan een groep van leerlingen mede te 
deelen; en en antler in verband met het 
bepaalde in art. 38 der wet ; 

4. 

5. 

6. 

bet vermaken en verstellen, het merken 
en versieren door kruissteek en een
vouclige siersteekjes, baak- en breiwerk 
van bet onder 1 en 2 genoemde ; 
het strijken en opvouwen van nieuw 
lijf- en huishoudgoed ; 
het gebruik en onderhoud van ver
schillende naaimachines en apparaten ; 
het teekenen. zoo noodig wijzigen, 
van een eenvoudige ornamentale samen
stelling met behulp van afbeeldingen, 
enhetopstof brengen van een teekemng. 

TOELICHTING. 

c. stof, snit, kleur en versiering in verband 
met persoon, doel en jaargetijde; 

h. l. het patroonteekenen, zoowel op papier 
als op zwartbord, de kleeding in een
voudige uitvoering, naar maat, model 
of modeplaat ; geen tailleurwerk ; 

2. naar uitgevoerd model ; 
Het examen in de onderdeelen c, f en g ge

schiedt mondeling en schriftelijk, in de onder
deelen a, b, c en d uitsluitend mondeling. 

Bij de beoordeeling van het schriftelijk werk 
wordt in het bijzonder op taal en stijl ~elet. 

Het examen wordt afgenomen aan de J1and 
van aanwezige grondstoffen en weefsels, voor
werpen, gereedschappen en afbeeldingen. 

Programma voor de alc!e N.IX 

Deze akte geeft bevoegdheid voor het geven 
van onderwijs in het handteekenen aan in
richtingen, bedoeld in art. 11 der Nijverheids
onderwijswet. 

De vereischten zijn : 
a. kennis van de voornaamste constructies 

uit de vlakke meetkunde en van de be
langrijkste eigenschappen van vlakke fi. 
guren en meetkundige lichamen, een en 
antler in verband met de toepassing daar
van in de perspectief en de beschnjvende 
meetkunde, alsmede bij de samenstelling 
van geometriRch ornament ; 

b. kennis van de beschrijvende meetkunde 
tot en met den ho\ ; toepassing hiervan op 
het projecteeren van meetkundige licha
men, de ontwikkeling hunner oppervlakken 
en hunne doorsnijdingen met platte vlak
ken, een en antler voorgesteld in recht
hoekige projectie ; 

c. k~unis van · de perspectief tot en met die 
van den bol en van eenvoudige schaduw
bepaling bij zonlicht ; 

il. algemeene kennis van de ontwikkeling der 
beeldende kunsten (bouwkunst, schilder
kunst, beeldhouwkunst, kunstnijverheid 
en ornament) ; 
algemeene kennis van de proportieleer van 
den mensch (man, vrouw en kind) ; 
kennis van de ontleedkunde, omvattende 
het geraamte, den oorsprong, de inplan
ting en de werking van de voornaamste 
spieren, gelegen aan de oppervlakte van 
het lichaam, en de spieren, die den vorm 
fan het menschbee!d bepalen ; 

g. vaardigheid in : 
1. het teeken.en van een vlakornament 

in kleuren; 
2. het teekenen van een stilleven naar de 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 
8. 

natuur; 
het teekenen van een borstbeeld naar 
het \even: 
het teekenen van een plastisch or
nament; 
bet ontwerpen van een vlakornament, 
toegepast op een ge bruiksvoorwerp ; 
het schetsen van een menschbeeld 
naar gipsafgietsel ; 
bet schetsen op het schoolbord. 
het teekenen van een werkstuk uit 
de perspectief. 

TOELICHTING . 

g. l. naar plaat, teekening of antler daar
voor gesch.ikt voorbeeld, o. a . geweven 
stof, glas in lood, tegels, versierde hoofd
letters, enz. (uit te voeren in zuivere 
omtreklijnen en in vlakke tinten) ; 

2. eenvoudig stilleven, samengesteld uit 
eenvoudige voorwerpen, verschillend 
in vorm en stof (te bewerken met 
schaduwen) ; 

4. deze teekening te bewerken met scha
duwen; 

6. deze schets zal dienen bij het monde
ling onderzoek naar de anatomie ; 

8. deze teekening in zuivere inktlijnen 
u.it te voeren. 

Het examen in de onderdeelen a tot en met f 
geschiedt : mondeling, met verklarende schetsen 
op hetschoolbord, bovendien in de onderdeelen 
d en / door het maken van een opstel, waarbij 
tevens op taa\ en stij l zal worden gelet, en door 
schetsen in den tek.~t te verdu.idelijken ; boven
dien in onderdeel c door het vervaardigen der 
teekening · onder n°. 8 van punt (J genoemd. 

Prouramma voor de akte N.x 
Deze akte geeft bevoegdheid voor het geven 

van onderwijs in het rechtlijnig teekenen en het 
meubelteekenen aan inrichtingen, bedoeld in 
art. 11 der Nijverheidsonderwijswet. 

Orn aan het examen te kunnen deelnemen, 
moet de candidaat na zijn l 7de jaar ten minste 
3 jaar praktisch werkzaam zijn geweest als 
meubehnaker en 3 jaar als meubelteekenaar. 

De vereischten zijn: 
a. kennis van de Nederlandsche taal, te be

oordeelen naar de te maken opstellen ; 
van de wiskunde, voor zoover noodig bij 
de berekening van oppervlak en inhoud ; 
van calculatie * ; van de natuur- en werk
tu.igkunde ; een en antler in verband met 
het vak van den meubelteekenaar; 

b. kennis van het projecteeren van meet
kundige lichamen, van hunne doorsnijding 

* Onder ea \culat.ie wordt verstaan het 
maken van materiaalstaten; week- en werk
staten en eenvoudige prijsberekeningen. 
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c. 
d. 

e. 

f. 

g. 

en van de ontwikkeling van oppervlakken ; 
kennis van de scheeve projectie ; 
kennis van de beginselen der perspectief ; 
grondige kennis van de meest gebruik.t wor
dende houtsoorten, hunne herkomst, eigen -
schappen, gebreken, bewerking en ver
zorging; kennis van de bij bet meubel
maken gebruikt wordende materialen, 
onder welke metaal (kramerijen), glas, 
marmer, enz. en hunne t-oepassing ; 
eenige kennio van de materialen en tech
nieken in aanverwante vakken (stoffeeren 
enz.); 
grondige kennis van de gereedschappen, 
werktuigen en hulpm.iddelen, bij den 
meubelmaker in gebruik; bekendheid met 
de machinale houtbewerking; 
grondige kennis van de verbindingsleer 
en van de samenstelling van bet meubel ; 
kennis van de geschiedenis van bet meubel 
en van het hiermede in ver-band staande 
ornament ; eenige kennis van vaklittera
tuur ; eenige kennis van de historische 
hoofdvormen uit de bouwkunst ; 

h,. kennis van de eischen van doeltreffend 
onderwijs in bet rechtlijnig t eekenen en 
bet meu belteekenen aan de scholen waar
voor deze akte bevoegdheid geeft ; ge
schiktheid om de verkregen kennis aan een 
groep van leerlingen mede te deelen ; een 
en antler in verband met bet bepaalde in 

j. 
art. 38 der wet ; 
eeni~e kennis omtrent veiligheids- en ge
zond..lleidsmaatregelen, alsmede van eerste 
hulp bij ongevallen; 

k. vaardigheid in : · 
1. bet teekenen van een vlakversiering op 

groote schaal ; 
2. bet teekenen van een voorwerp naar 

de natuur; , 
3. bet teekenen van een rechtlijnige vlak

versiering ; 
4. het schetsen, opmeten en in teekening 

brengen van een meubel; 
5. bet ontwerpen en t eekenen van een 

meubel of eenvoudige binnenbetimme~ 
ring naar opgaaf ; hiervan tevens t,e 
maken een eenvoudige perspectievische 
schets met schaduw ; 

6. bet teekenen van een decoratie naar 
opgave; 

7. het plastisch ontwerpen van een ver
siering, geschikt voor een meubel ; 

S. bet teekenen op bet schoolbord. 

TOELICHTING. 

d. het examen zal worden afgenomen aan de 
hand van aanwezige hout soorten, mate
rialen en kramerijen ; 

e. bet examen wordt mede aan de hand van 
aanwezige afbeeldingen en gereedschappen 
afgenomen; 

g. bet examen wordt voor een deel met be
hulp van afbeeldingen afgenomen ; 

;. bet examen wordt, voor zoover noodig, 
met behulp van afbeeldingen afgenomen ; 

k. 1. deze te teekenen naar intarsia, ge
weven stof, glas in lood, plaat, enz. ; 
uit te voeren in zuivere omtrekken en 
in vlakke tinten ; · 

2. te tellkenen naar een eenvoudig meubel 
of plastisch onderdeel, behoorende tot 

3. 

4, 

5. 

6. 

7. 

bet interieur ; uit te voeren in een 
techniek, naar keuze van den candidaat; 
de opgave wordt ontleend aan bet am
bacht ; de teekening uit te voeren in 
zuivere inktlijnen met t oepassing van 
arceeringen en kleur ; 
de teekening, te maken naar de schets 
met in~eschreven maten, moet in 
zuivere mktlijnen worden uitgevoerd ; 
de schets bij de teekening in te leveren ; 
de teekening te maken op schaal met 
volledige werkteekening op ware groot
te, ook in verband met onderdeel a, 
wat calculatie betreft ; uitvoering in 
potlood en de doorsneden getint ; 
de versiering van een ka;nerwand met 
ramen of doorgang, te teekenen op 
schaal ; uit te voeren in potlood, met 
toepassing van kleuren ; 
uit te voeren naar opgave in klei of 
was; 

8. verlangd wordt een perspectievische 
teekening van een meubel, dat te voren 
is waargenomen. 

Het examen in de onderdeelen a tot en met ; 
geschiedt mondeling, voor zoover noodig met 
vaardig uit te voeren schetsen op bet school
bord: in de onderdeelen /, g en h, bovendien 
door bet maken van een opstel, door schetsen 
in den tekst te verduidelijken, en in verband 
met de vereischten in onderdeel a omschreven. 

Programma voor de akte N.x1 
Deze akte geeft bevoegdheid voor bet geven 

van onderwijs in het handteekenen, het recht
lijnig teekenen en bet technisch teekenen aan 
nijverheidsscholen voor meisjes. 

De vereischten zijn : 
a. bekendheid met de eenvoudigste meet

kundige eigenschappen van vlakke figuren 
en lichamen in verband met hunne toe
passing bij bet construeeren van geome
trisch ornament, in de projectieleer en in 
de perspectief ; 

b. kennis van bet projecteeren van een 
voudige meetkundige lichamen en opper
vlakken met hunne doorsnijdingen en uit
slagen; 

c. bekendheid met de perspectievische ver
schijnselen speciaal met bet oog op bet 
teekenen naar de natuur : 

d. algemeene kennis van de ontwikkeling 
der voornaamste stijlen, in bet bijzonder 
zooals die zich open baart in de versiering 
van geweven stoffen, van naald- en kant
werk ; eenige kennis van heraldiek en 
kleurenleer ; kennis van bet historische 
costuum, ook wat de samenste!ling betreft ; 

e. kennis van de ontleedkunde, omvattende 
bet geraamte, den oorsprong, de inplanting 
en de werking der voornaamste spieren, 
gelegen aan de oppervlakte van bet 
lichaam ; algemeene kennis van de pro
portieleer van vrouw en kind ; 

f. kennis van de eischen van doeltreffend 
onderwijsinhethand-,hetvak- enhet recht
lijnig teekenen aan de scholen, waarvoor 
deze akte bevoegdheid geeft ; geschiktheid 
om de verkregen kennis aan een groep van 
leerlingen mede te deelen ; een en antler 
in verband met bet bepaalde in art. 38-
der wet ; 
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g. vaardigheid in : 

1. het teekenen van een vlakversiering 1 
in kleur; 

2. het teekenen van een zeer eenvoudig 
stilleven naar de natuur ; 

3. het t eekenen van een costuum op 
mannequin, in kleur; 

e. 

f. 

4. het schetsen vaneen vrouwenbee ld naar I 
gipsafgietsel ; 

5. het schetsen van een vooraf gezien g. 
costuum uit het geheugen ; 

6. het ontwerpen van een versiering voor 
een bepaald voorwerp of kleedingstuk 
in een aan te geven techniek ; 

7. het, teekenen van een werkstuk uit de 
proj ectieleer ; 

8. het teekenen van een rechtlijnige vlak- h. 
versiering ; 

9. het ontwerpen van letters, monogram
men en opschriften. 

TOELICHTING . 

j . 

kennis van de constructie en de klinkver
bindingen van ijzeren koopvaardijschepen 
ook zooals die door de classificatielichamen 
worden voorgeschreven ; 
kennis van het ontwerpen, het inrichten 
en, uitrusten van schepen, het bepalen van 
het benoodigde machinevermo~en en van 
de afmetingen van de hierb1j passende 
zuigerstoommachine met ketels ; 
kennis van de inrichting en van de samen
stelling van : 
1. baggervaartuigen : 
2. binnenvaartuigen ; 
3. sleepbooten; 
4. visscherijvaartuigen ; 
5. zeilschepen ; 
eenige kennis van de verschillende werk
tuigen aan boord, waaronder dynamo's 
en electromotors ; 

g. 1. deze teekening wordt gemaakt naar 
geornamenteerde stoffen ; k. 

kennis van de bereiding en van de eigen
schappen der in den scheepsbouw gebruikt 
wordende materialen en van de voornaam
ste bewerkingen wel.ke zij ondergaan : 
kennis van de eischen van doeltreffend 
onderwijs in de ~cheepsbouwkunde en het 
scheepsbouwkundig teekenen aan de scholen 
waarvoor deze akte bevoegdheid geeft ; 
geschiktheid om de verkregen kennis aan 
een groep van leerlingen mede te deelen ; 
een en antler in verband met bet bepaalde 
in art. 38 der wet. 

4. deze schets zal bij het mondeling 
examen in anatomie dienen ter ver
klaring; 

5. deze schets wordt uitgevoerd op het 
zwarte bord of op papier ; 

6. stof en materiaal voor de uitvoering 
door den candidaat te kiezen. 

8. uit te voeren in inktlijnen en kleur ; 
9. uit te voeren voor een bepaald doe! 

met aan te geven techniek ; 
Het examen in de onderdeelen a tot en met / 

geschiedt mondeling ; in de onderdeelen d ert / 
bovendien door het maken van een opstel met 
schetsen, waarbij tevens op taal en st~l .;al 
worden gelet. 

TOELICHTING. 

a. het onderzoek in dit onderdeel vindt plaats 
door middel van en in verband met het 
schriftelijk en mondeling onderzoek vol
gens b en c; 

c. hieronder wordt verstaan het berekenen 
van waterverplaatsing, drukkingspunt, 
metacenters, stabiliteit, en wat hiermede 

Progra1nma voor de akte N . .xn verband houdt: 
Deze akte geeft bevoegdheid voor het onder- de lekberekening, de schotk.romme, de 

wijs in de scheepsbouwkunde en in het recht- afloopberekening en invloed van de vloei-
1:ijnig en bet scheepsbouwkundig teekenen stoflading op de stabiliteit; 
aan inrichtin~en, bedoeld in art. 11 der Nijver- theorie en gebruik van planimeter en 
heidsonderwiJswet. Orn aan het examen te integrator ; 
kunnen deelnemen, moet de candidaat na zijn e. hiertoe behooren ook de tankschepen, de 
l 7de jaar ten minste fi jaar praktisch werkzaam schepen volgens het langsspanten systeem 
zijn geweest als scheepstimmerman, bij den en de sloepen ; verder het uitslaan van alle 
bouw van schepen of op scheepsbouwkundige in den scheepsbouw voorkomende platen 
bureaux. en de kennis van de werfinrichting en van 

De vereischten zijn : het bouwen van schepen ; 
a. kennis van : /. tot deze kennis behoort ook die van de 

1. de analytische meetkunde in het I Schepenwet, in verband met de inrichting 
platte vlak tot en met de kegelsneden van verblijven, met de reddingsmiddelen, 
en van die in de ruimte tot en met de bepaling van het vrijboord enz. ; de 
het platte vlak ; scheepsmeting, de stuurinrichting, ver, 

2. de beginselen der differentiaal- en der I lichting, ventilatie-inrichtin~, verwarmings-
integraalrekening, en der methoden en verkoelingsinrichting, piJpleidingen ; bij 
tot het oplossen der eenvoudigste het ontwerpen en teekenen mag de candi-
differentiaalvergelijkingen ; daat, behoudens goedkeurin~ van de 

een en antler als gronqslag der I examencommissie, alle hulprruddelen ge-
theoretische en toegepaste mechanica bruiken die hij noodig acht ; 
ender t heoretische scheepsbouwkunde; h. hiermede worden bedoeld de voortstuwings-

b. kennis van de theoretische en toegepaste machines als verbrandingsmotors, stoom-
mechanica met toepassing der analyse in turbines en zuiger-stoommachines met de 
verband met den scheepsbouw; ketels · 

c. kennis van de theoretische scheepsbouw- verder pompen, lieren, kaapstanders, 
kunde ; I ankermachines en stuurmachines ; 

d. kennis van de golftheorie, het slingeren Het examen geschiedt voor alle onderdeelen 
en stampen, het sturen van schepen, , den mondeling, waarbij de candidaat blijk moet 
scheepsweerstand, de voortstuwers en de geven in staat te zijn zoowel op het schoolbord, 
sterkte van schepen; I als op papier, duidelijkeprojectievischeschetsen 
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te m'aken van verschillende constructieonder- ' 
deelen ; in de onderdeelen a tot en met / boven
dien schriftelijk door het maken van een op
stel of bet oplossen van een vraagstuk ; in 
onderdeel e bovendien door het ma.ken van een 
bewerkt grootspant volgens de voorschriften 
van een der voornaamste classificatie-maat
schappijen naar keuze en door het uitwerken 
van een of meer ·scbeepsonderdeelen naar op
gave ; in onderdeel f bovendien door het ont
werpen van eene lijnenteekening voor eene ge
geven waterverplaatsing en plaats van bet 
drukkingspunt. 

Bij het. onderzoek in onderdeel e wordt vol
doende kennis ondersteld van de Engelscbe en 
van de Hoogduitsche of de Franscbe taal. 

Programma voor de akte N .xm 

Deze akte geeft bevoegdheid voor bet geven 
v&n onderwijs in de scbeepswerktuigkunde aan 
de opleirlingen tot alle macbinistenrangen ter 
koopvaardij. 

De vereischten zijn : 
a. kennis van de praktijk van het vak ; 
b. talenkennis ; 
c. kennis van wiskunde ; 
d. kennis van natuurkunde ; 
e. kennis van werktuigkunde ; 
f. kennis van scbeepswerktuigkunde ; 
g. kennis van scheepsbouw; 
h. materialenkennis ; 
j. vaardigbeid in bet bandteekenen ; 
k. vaardigbeid in het werktuigbouwkundig 

teekenen naar opmeting. 
De omschrijving der eiscben is dezelfde 

als voor de examens ter verkrijging van het 
diploma C voor machinsten. 

Bovendien wordt geiiiscbt : 
1. kennis van de beginselen der toegepaste 

mecbanica; 
m. kennis van de beiruselen der warmteleer; 
n. eenige scbeikundige kennis omtrent brand

stoffen en smeermiddelen ; 
o. kennis van de eiscben van doeltreffend 

onderwijs in scbeepswerktuigkunde aan de 
scbolen waarvoor deze akte bevoegdheid 
geeft ; geschiktbeid om de verkregen kennis 
aan een groep van leerlingen mede te 
deelen ; een en ander in verband met bet 
bepaalde in art. 38 der wet ; 

p. vaardigbeid in het ma.ken van een goede 
werkteekening van een werktuigdeel of 
stoomketel naar gegeven scbets, met be
rekening van de ontbrekende afmetingen ; 

q. vaardigbeid in het projectievisch schetsen 
van werktuig- of keteldeelen op het bord. 

TOELICHTING. 

l, m, n en o. het onderzoek in de onderdeelen 
l, m, n en o geschiedt mondeling ; in vak o 
bovendien door het ma.ken van een ·opstel, 
waaruit moet blijken, dat de examinandus 
in staat is zijne gedachten duidelijk en in 
beschaafden vorm weer te geven. 

Orn aan bet examen te kunnen deelnemen, 
moet de candidaat na zijn 17de jaar ten minste 
6 jaar praktiscb workzaam zijn geweest in de 
timmerpraktijk, bij de uitvoering van water
bouwkundige werken of op bureaux voor die 
werken. 

De vereischten zijn : 
a. kennis van : 

I. de analytiscbe meetkunde in bet platte 
vlak tot en met de kegelsneden en 
van die in de ruimte tot en met bet 
platte vlak ; 

2. de beginselen der differentiaal on der 
intregraalrekening, en der methoden 
tot bet oplossen der eenvoudigste 
clifferentiaalvergelijkingen ; 
een en antler als grondslag van de 
theoretiscbe en toegepaste mecbanica 
en van de tbeorie der bouwconstruc
ties; 

b. kennis van de tbeoretiscbe en toegepaste 
mecbanica met toepassing der analyse, 
der grafostatica en der hydraulica; 

c. kennis van bet voorkomen, de winning, 
de vervaardiging en de bereiding, de toe
passing en de keuring van de in de bouw
kunde en de waterbouwkunde gebruikelijke 
ma terialen ; 

d. kennis van de steen-, bout-, ijzer-, beton
en ~ewapend betonconstructies, voorkomen
de rn de burgerlijke bouwkunde, voor zoover 
zij in den utiliteitsbouw toe1mssing 'vinden; 

e.. kennis van bet ontwerpen, de samenstelling, 
de constructie en de berekening van : 
1. bescboeiingen en bekleedingsmuren ; 
2. uitwateringssluizen, middelen ter over

winning van vervallcn, kanalen en 
irrigatiewerken ; 

3. polders en droogmakerijen ; 
4. rivieren en rivierwerken ; 
5. strand- en oeververdedigingen ; 
6. havens en bijkomstige werken ; 

f. kennis van bet landmeten en het water
passen; 
eenige kennis van wetten ; 
kennis van de eiscben van doeltreffend 
onderwijs in de natte waterbouwkunde, 
bet daarbij beboorend teekenen, bet land
meten en bet waterpassen aan de scholen 
waarvoor deze a.kte bevoegdheid geeft ; 
geschiktbeid om de verkregen kennis aan 
een groep van leerlingen mede te deelen ; 
een en ande1 in verband met bet bepaalde 
in art. 38 der wet. 

TOELICHTING. 

a. bet onderzoek in dit onderdeel vindt plaats 
door middel van en in verband met bet 
scbriftelijk en mondeling onderzoek vol
gens b, d en e ; 

e. bij bet ontwerpen en teekenen mogen de 
candidaten, beboudens goedkeuring der 
examencommissie, alle bulpmiddelen ge
bruiken, die zij wenscbelijk oordeelen : 

g. uitsluitend betreffende de waterstaatswet-
Programma voor de akte N.xrv geving, de onteigeningswet, de steen-

Deze akte geeft bevoegdheid voor bet geven houwerswet, en de caissonwet ; 
van onderwijs in de natte waterbouwkunde, Het examen geschiedt voor alle onderdeelen 
bet daarop betrekking bebbend teekenen, bet I mondeling, waarbij de candidaat blijk moet 
recbtlijnig teekenen, het landmeten en bet geven in staat te zijn zoowel op het scboolbord 
waterpassen aan inrichtingen, bedoeld in art. als op pa.pier duidelijke projectieviscbe schetsen 
11 der Nijverheidsonderwijswet. te maken van de verscbillende constructie-
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onderdeelen ; in de onderdeelen a tot en met ' 
/, en h. bovendien schrifteEjk, en in onderdeel e 
tevens door het uitwerken van plannen, waar
van geeischt kan worden, dat zij geheel of ten 
deele in inkt worden gezet.. 

Programma voor de akte N.xv 
Deze akte geeft bevoegdheid voor het geven 

van onderwij s in de zeemanschap aan zeevaart
scholen. 

Zij wordt verkregen tengevolge van het 
afleggen van een examen, dat wordt afgenomen 
in. twee gedeelten. .. 

De vereischten voor het eerste gedeelte ZIJn : 
a. kennis van de werktuigkunde, omvattende 1 

de beginselen van de leer van het evenwicht 1 
ender beweging en van kra-0hten en koppels, I 

samenstellen en ontbinden van krachten, 
zwaartepunt, stabiliteit, wrijving, eenvou
dige werktuigen, arbeid en arbeidsver
mogen, begrip van traagheidsmoment ; het 
oplossen van eenvoudige vraagstukken, 
op het voorgaande betrekking hebbende; 

b. kennis van de natuurkunde, omvattende 
de hoofdeigenschappen van vaste lichamen, 
vloeistoffen en gassen, uitzetting door 
warmte, verandering van aggregatietoe
stand, algemeene begrippen omtrent warm
te als vorm van arbeidsvermogen, het ge
hnd en de terugkaatsing en breking van 
licht, eenige kenuis van magnetisme, van 
electriciteit en van de beginselen waarop 
de radiotelegrafie berust ; 

c. kennis van de beginselen der chemie, voor 
zoover noodig voor het begrip van de be
handeling van gevaarlijke ladingen, het 
ontstaan, voorkomen en blusschen van 
brand aan boord en het onderhoud van 
het schip; 

d. kennis van literatuur en scheepspapieren, 
ook in de Engelsche en Hoogduitsche talen. 

De vereischten voor het tweede gedeelte zijn : 
a. kennis van de zeemanschap, omvattende 

het behandelen van schepen en booten 
onder alle omstandigheden, grondige kennis 
van de bepalingen ter voorkoming van aan
varingen op zee en van het binnenaan
varingsreglement, daaronder begrepen de 
geschiedenis en de rechterlijke uitlegging 
dezer bepalingen, het behandelen van la
ding, het opmeten van belaadbare ruimten, 
de vrachtberekening, kennis van de ver
pakking, stuwing en behande!ing van ge- , 
vaarlijke ladingen, het voorkomen en het 
blu~schen van brand aan boord, het ge
bruik van zeilaanwijzingen, zeemansgidsen 
en st-roomkaarten en het aandoen der 
Nederlandsche zeegaten : verschillende me
thoden van seinen tusschen schepen onder
ling en met den wal, de scheepsadmini-
stratie en de scheepspapieren ; , 

b. kennis van den scheepsbouw, omvattende 
algemeene kennis van de inrichting en van 
de constructie van koopvaardij schepen, 
het tuig, het laadgerei, de leidingen en de 
uitrusting, de eigenschappen en de keuring 
van de voornaamste scheeps bouwmate
rialen, het onderhoud, de expertises en 
eenvoudige herstellingen aan schepen, 
kennis van de stabiliteit in verband met 
de vei!igheid, het gedrag op zee en de ma
noeuvreerbaarheid der schepen, bet ge-

hruik van de verschillende teekeningen aan 
boord, eenige kennis van de scheepsmet-ing, 
de minimumuitwatering, van de krachten 
die op het schip onder verschillende om
standigheden werken, en de hierdoor ver
oorzaakte spanningen ; 

c. kennis van algemeene rechtsbegrippen en 
kennis van zeerecht, omvattende eenig 
begrip van verbintenissenrecht, eenige 
kennis van strafrecht met het oog op 
scheepvaartmisdrijven en -overtredingen, 
kennis van de beginselen van vennoot
schapsrecht, wisselrecht en assurantierecht, 
eenige algemeene begrippen van internatio
naal puhliek- en privaatrecht, kennis van 
de rechten en plichten van den gezagvoer
der en van de schepelingen, van bevrach
tingen, zeeassurantie, aanvaringsrecht en 
van hulp en berging, eenige kennis van de 
geschiedenis dezer laatste wetten ; 

d. kennis van de eischen van doeltreffend 
onderwijs in de zeemanschap aan de scholen 
waarvoor deze akte bevoegdheid geeft ; 
geschiktheid om de verkregen kennis aan 
een groep van leerlingen mede te deelen ; 
een en antler in verband met het bepaalde 
in art. 38 der wet. 

Het examen wordt schriftelijk en mondeling 
afgenomen. 

Zij die het eerste gedeelte van het examen 
met goed gevolg hebben afgelegd, ontvangen 
daarvan een getuigschrift. 

Orn t ot het tweede gedeelte van het examen 
te worden toegelaten, wordt het bezit van 
bovengemeld getuigschrift vereischt ; bovendien 
moet de candidaat aan de commissie zijn diplo
ma van eerste-stuurman voor de groote vaart 
overleggen, of het bewijs, dat hij voldaan heeft 
aan de eischen voor het eerste gedeelte van het 
examen voor Luitenant ter zee der eerste 
klasse. 

Programma voor de alcte N.xVI 
Deze akte geeft bevoegdheid voor het geven 

van onderwijs in de wis- en zeevaartkunde aan 
zeevaartscholen. 

Zij wordt verkregen tengevolge van het 
afleggen van een examen, dat wordt afgenomen 
in twee gedeelten. 

De vereischten voor het eerste gedeelte zijn : 
a. kennis van de lagere wiskunde, omvattende: 

1. de beginselen .der rekenkunde ; 
2. de algebra ; 
3. de vlakke meetkunde ; 
4. de meetkunde der ruimte ; 
5. de goniometrie ; 
6. de vlakke en de boltrigonometrie ; 

b. kennis van de beginselen der hoogere wis
kunde omvattende : 
1. het functiebegrip, de grafische voor

. stelling der een voudigste functies, hare 
limietbepaling en die der maxima en 
minima; 

2. de begrippen convergentie en diver
gentie van reeksen met een oneindig 
aantal termen en eenige der een
voudigste kenmerken van convergentie ; 

3. de leerwijze der onbepaalde coeffi
cienten en hare voornaamste toepas
singen; 

4. de rekenkundige reeksen van hooger 
orde; 
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5. het bewijs van bet binomium van 
Newton voor alle waarden van den 
exponent ;• 

6. de ontwikkeling der eenvoudigstc ex
ponen tieele en logaritbmische functies; 

7. bet tbeorema van de Moivre en de 
toepassing daarvan op bet oplossen 
der binomiaalvergelijking, op de ont
wikkeling der eenvoudigste goniome
trische functies en bet verband met de 
eenvoudigst e exponentieele en loga. 
rithmische functies ; 

c. kennis van de beginselen van de meet
kunde der kegelsneden ; 

d. kennis van de beginselen der analytische 
meetkunde; 

e. kennis van de beginselen der differen
tiaal- en integraalrekening en hare toe
passing op de meetkunde ; 

/. kennis van de beginselen der werktuig
kunde, in verband met de toepassingen 
op bet gebied van de studie der zeevaart
kundige vakken ; 

g. kennis van de beginselen der natuurkunde, 
zooals die geeischt wordt voor bet eind
examen der hoogere burgerscbool met 
vijfjarigen cursus, met de toepassingen die 
voor den zeeman van belang zijn ; van de 
dioptrica en het magnetisme wordt eenige 
meerdere kennis gevorderd met bet oog 
op de bestudeering van de zeevaartkundige 
instrumenten. 

De vereischtcn voor het tweede gedeelte zijn : 
a. kennis van de beginselen der sterrekunde, 

vooral met bet oog op de zeevaartkunde ; 
b. kennis van de zeevaartkunde in baar ge

heelen omvang ; 
c. kennis van de theorie en het gebruik der 

nautische instrumentcn ; 
d. kennis van de maritieme metcorologie, 

daaronder begrepen de kennis van de werk
methoden van bet Koninklijke Neder
landsch meteorologisch instituut tc de 
Bildt ; 

e. kennis van de oceanografie, in de eerstc 
plaats voor zooverre zij verband houdt 
met de maritieme metcorologie, en verder 
eenig begrip van de physische samenstelling 
van het zeewater en de dieptc der oceanen ; 

/. kennis van de eischen van doeltreffend 
onderwijs in de wis- en zeevaartkunde aan 
de scholen waarvoor deze aktc bevoegd
heid geeft ; geschikthcid om de verkregen 
kennis aan een groep van leerlingen mede 
te deelen; een en antler in verband met bet 
bepaalde in art. 38 der wet. 

Het examen wordt schriftclijk en mondeling 
afgenomen. 

Zij die bet eerstc gedeeltc van het examen 
met goed gevolg hebben afgelegd, ontvangen 
daarvan een getuigschrift, recht gevende om 
tot het tweede gedeelte tc worden toegelaten, 

Programma voo-r de akte N.xvn 
Deze akte ~eeft bevoegdheid voor het geven 

van onderwiJS in buishoudkunde, wascbbe
handeling en bijbeboorende vakken aan de 
inrichtingen, bedoeld in art. 11 der Nijver
heidsonderwijswet. Orn aan het examen tc 
kunnen deelnemen, moet de candidate den 
leeftijd van 21 jaar hebben bereikt. 

De vereischtcn zijn ; 

a. 

b. 

c. 

d. 

gezondheidsleer : kennis van de grondbe
ginselen, betreffende licbaamsverzorging, 
kleeding en woning : 
J. licbaamsverzorging : zorg voor de zin-. 

tuigen ; verzorging en reiniging van 
gebit en huirl ; baden en badgelegen
.lieden; arbeid, rust, ontspanning; 
eerst.e bulp bij ongevallen ; 

2. kleeding : doel en beteekenis, bygie
niscbe kleeding, kennis der eigenAchap
pen van grondstoffen en weefsels om 
een keuze ·t e kunnen doen in verband 
met licbaamsgestcldheid, !eeftijd, ar
beid, t emperatuur der omgeving; hy
gicniscbe behandeling der wasch van 
gezonden en zieken ; 

3. wonin!! : beteekenis, doelmatigc bouw 
en vercleeling, lucbt, baar gas- en stof
vormige verontreinigingen, de bestc 
manieren om de lucht tc ververscben, 
st ofbestrijding, eiscben aan drink-, 
werk- en waschwater te stellen, her 
komst en zuivering, verwijdering van 
afvalstoffen. natuurlijke en kunst
matige verlichting en verwarming, 
hygienische meubileering, bewoning en 
onderboud; 

4. eenige kennis van besmetting en ont
smPtting ; 

5. eenige kennis van de rnaat-regelen in 
bet belang der volksg~zondheid ; 

achoolh1/gii'.ne : kennis van de ei•chen, 
waaraan leerloka!en voor het onderwijs 
in huishoudkunde en in waschbehandeling 
moetcn voldoen; bet maken van ePn een 
voudige schets van den plattegrond van 
deze lolmlen; verlichting, verwarming, 
luchtverversching ; vloeren, muren ; doe). 
mRtige meutileering ; hygienisch onder 
houd van schoollokalen, invloed van leer
stof en lesroostcr ; • 
warenkennis : eenige kenniij van houtsoor
t en, metalen, leer, glll~· en aardewerk ; 
meubelen, huisraad, machines en gereed
schappen voor de waschbehandeling; 
muur-, raam- en vloerbedekking ; grond
stoffen voor huishoud- on lijfgoed; het 
werkgereedschap, de reinigings- en andere 
middelen in gebruik bij huishoudelijk werk 
en waschbebandeling; iets van kwali
t eiten en prijzen; 
kennis der natuur : kennis van : 
1. natuurkunde : de grondbe1:1inselen der 

mechanica, gassen, vloe1stoffen en 
warmte, de e!ectriciteit, voor zoover 
deze verband houdt met toepassingen 
in de huishouding ; 

2. scheikunde : de hoofdeigenschappen 
der voor naamstc elementen, zuren, 
basen en zouten ; de voornaamste 
eigenschappen en het ontstaan van 
koolwaterstoffen, alkoholen, organische 
zuren, ethers, vettcn en eiwitstoffen ; 

3. plant- en dierkunde : bouw en ver
richtingen van het menschelijk lichaam, 
vooral in verband met huidwerking, 
ademhaling, bloedsomloop en spijsver
tering ; eeuig begrip van de indee!ing 
van het planten- en dierenrijk ; kennis 
van den bouw en de levensverrichtingen 
van die planten en dieren, waarmede 
de mensch tot zijn nut of schade in 



1'921 11 .JULI. 66,4,. 

aanraking komt en van de vormleer 
der planten (wortels, stengels, bladeren, 
bloemen en vruchten) ; 

t. administr(J,tie : eeniae kennis van : 
1. eenvoudige boekhouding voor het huis

houden, ka9boek inrichten voor tabel
larisch overzicht, jaarstaat maken; 

2. het maken van begrootingen voor 
jaarinkomen, eenvoudige woningin
richting, uitzetten, het aanleggen en 
bijhouden van inventarislijsten ; 

3. het organiseeren van het werk in de 
huishouding, het opmaken van werk
lijsten, de voornaamste wettelijke be
palingen betreffende de arbeidsover
eenkomst; 

4 de contr61e op de uitgaande en in
komende wasch , 

f. behandeling der wasch buitenshuiB : eenige 
kennis van meest voorkomende behande
lin~ der goederen in wasch-, bleek- en 
strijkinrichtingen, in chemische wassche
rijen en desinfectie-inrichtingen ; eischen 
aan deze inrichtingen te stellen ; 

g. eenig inzicht in de middelen en maat.regelen 
ter vereenvoudiging van de huishouding 
en behandeling der wasch met het doe! 
arbeid, tijd en geld te sparen ; begrip van 
cooperatie ; 

h, kennis van de eischen van doeltreffend 
onderwijs in huishoudkunde en waschbe
handeling aan de scholen waarvoor deze 
akte bevoegdheid geeft ; geschiktheid om 
de verkregen kenni8 aan een groep van 
Ieerlingen mede te deelen ; een en antler 
in verband met het bepaalde in art. 38 der 
wet· 

j. alge:Oeen overzicht van de geschiedenis 
van het huishoudonderwijs ; 

k. eenige kenuis van de litteratuur op het ge
bied der paedagogiek ; 

I. vaardigheid in : 
1. het onderhouden en reinigen van de 

woning in al haar onderdeelen ; van 
meubelen, huisraad en het gereedschap, 
noodig voor reiniging en onderhoud ; 

2. de dagelijksche verzorging van alle 
vertrekken en van de maaltijden ; 
tafeldekken en -dienen ; 

3. het verpakken en voor de verzending 
gereed maken van allerlei voorwerpen ; 

4. het ,,opknappen" van huisraad, speel
goed e. d. door plakken, lijmen, ver
nissen enz. 

5. het reinigen van alle waschbare klee
dingstukken en van alle huishoudgoed ; 
van kant, vitrage enz. ; 

6. het mangelen en opmaken van al het 
daarvoor in aanmerking komend huis
houd- en lijfgoed ; 

7. het strijken en vouwen van alle lijf
goed, kleedjes, gordijnen, kussenover
trekken, e. d. het glanzen van boorden, 
manchetten en overhemden ; 

8. het s:peciaal reinigen en opmaken :van 
zuigelingenkleertjes, van waschgoed van 
zieken; 

9. het reinigen en ,,opknappen" van goed, 
dat niet op de gewone wijze gewasschen 
kan worden (hoeden, handscboenen, 
japonnen enz.) ; 

10. bet uitmaken van vlekken. 

TOELICHTING. 

5. hiervoor te kennen de voornaamste 
hepalingen uit de wetten die op dit 
onderwerp hetrekking hehhen; 

c. deze kennis wordt ook verlangd voor de 
hesprekingen over het doelmatig, geriefelijk 
en met eenigen smaak meubileeren der 
verschillende woonvertrekken ; . 
3. hierbij ook iets te kennen van gebruiken 

en gewoonten in de maatschappelijke 
verhouding tusschen werkgeefster en 
dienstpersoneel ; 

k. o.a. een werk naar eigen keuze bespreken ; 
l. 1 en 2, onder deze rubrieken vallen alle 

huishoudelijke bezigheden, met uitzonde
ring van spijsbereiding, knippen, naaien 
en verstellen ; 

Gedurende bet examen zullen de candidaten 
moeten hewijzen, dat zij spaarzaam, met in
zicht en overleg kunnen werken. 

De candidaten zullen blijk moeten geven 
voldoende onderlegd te zijn in Nederlandsche 
taal en rekenen. Het examen in de onder
deelen a, c en h geschiedt schriftehjk en monde
ling, in de onderdeelen b, d, e, f, g, i, en k uit
slmtend mondeling. 

Het examen wordt afgenomen aan de hand 
van voorwerpen, materialen en afbeeldingen, 
alle betrekking behbende op bet onderwijs in 
huishoudkunde, waschbehandeling en bijhe
hoorende vakken. 

Progranima voor de akte N.xvm 
Deze akte geeft bevoegdheid voor bet geven 

van onderwijs in koken en bijbehoorende vak
ken aan inrichtingen, bedoeld in art. 11 der 
Nijverheidsonderwijswet. 

Om aan het examen te kunnen deelnemen, 
moet de candidate den leeftijd van 21 jaar 
hehben bereikt. 

De vereiscbten zijn : 
a. voedingBleer, kennis van : 

1. bet stofwisselingsproces ; 
2. de voedingsstoffen en bun rol in de 

stofwisseling ; 
3. de samenstelling van de meest bekende 

en gehruikte voedings- en genotmid
delen; 

4. de werking der meest gebruikte genot
midde!en; 

5. de verteerbaarbeid der voedingsmid
delen en den invloed, die daarop door 
de bereiding als anderszins wordt uit
geoefend; 

6. de hoeveelheid en den aard van het 
voedsel in verband met verschillende 
omstandigbeden als leeftijd, arheid, 
jaargetijde, klimaat, algemeene Ji. 
chaamsgesteldheid ; 

7. het samenstellen en herekenen naar 
voedingswaarde en prijs, van maal• 
tijden en dagrantsoenen ; 

8. de vegetariscbe voeding en voedsel 
voor zieken, herstellenden en zuige
lingen; 

9. de voeding van een groot aantal per
sonen (in gestichten e. d.); 

10. eenige kenuis van de maatregelen in 
brt belang der volksvoeding ; 

b. warenkenniB, kennis van : 
1. de berkomst, verwerking tot handels-
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c. 

d. 

e. 

g. 

h. 

j. 

artikel, kenmerken van deugdelijkheid 
en prijs der meest gebruikte voedings
en genotmiddelen ; 

2. de voornaamste bepalingen uit de 
Warenwet en uit andere wetten, die 
betrekking hebben op voedingsmid
delen; 

3. fornuizen, komforen e. d., de brand-
stoffen, die daarin gebruikt worden; 

4. al bet overige keukengereedschap ; 
kennis der natuur, omvattende : 
1. natuurkunde : de grondbe1;1inselen der 

mechanica, gassen, vloe1stoffen en 
warmte, de electriciteit, voor zoover 
deze verband houdt met de toepassin
gen in de huishouding ; 

2. scheikunde : de hoofdeigenschappen 
der voornaamste elementen, zuren, 
basen en zouten ; de voornaamste 
eigenschappen en het ontstaan van 
koolwaterstoffen, alkoholen, organische 
zuren, ethers, vetten en eiwitstoffen ; 

3. plant- en dierkunde : bouw en verrich 
tingen van het menschelijk lichaam, 
vooral in verband met huidwerking, 
ademhaling, bloedsomloop, en spijsver
tering ; eenig begrip van de indeeling 
van bet planten- en dierenrijk; kennis 
van den bouw en de levensverrichtingen 
van die planten en dieren, waarmede 
de mensch tot zijn nut of schade in 
aanraking komt ·en van de vormleer 
der planten (wortels, stengels, bladeren, 
bloemen en vruchten) ; 

recepf.enleer, kennis van: 
1. alle bereidingen en bereidingswijzen, 

bet samenstellen en uitwerken tot 
recept van bekende gerechten ; 

2. het maken van nieuwe recepten uit 
opgegeven grondstoffen ; 

3. het samenvoegen van gerechten tot 
eenvoudige en meer samengestelde 
menu's; 

eenige kennis van de inrichting van keukens 
en bewaarplaatsen van levensmiddelen ; 
van bet maken van een eenvoudige schets 
van den plattegrond van een keuken ; van 
bet opmaken van een inventaris en het 
begrooten van de kosten daarvan ; 
kennis van de eischen van doeltreffend 
onderwijs in het koken en bijbehoorende 
vakken aan de scholen waarvoor deze akte 
bevoegdheid geeft ; geschiktheid om de 
verkregen kenrus aan een groep van leer
lingen mede te deelen ; een en antler in 
verband met het bepaalde in art. 38 der 
wet; · 
algemeen overzicht van de geschiedenis 
van het huishoudonderwijs ; 
eenige kennis van de litteratuur op het ge
bied der paedagodiek ; 
vaardigheid in : 
1. het bereiden van alle gerechten, ge

rekend tot de ,,werkmanspot" en de 
,,burgerpot", van eenige typische ge
rechten behoorende tot de ,,fijne 
keuken"; 

2. bet bereiden van voedsel voor zieken, 
herstellenden en jonge kinderen; 

3. het bereiden van de meest bekende 
vegetarische gerechten ; 

4. bet verduurzamen van Jevensmiddelen 

naar methoden, die in de huishouding 
toegepast worden ; 

5. bet onderhouden en reinigen van de 
ruimten, die bij de spijsbereiding be
trokken zijn en van alle voorwerpen, 
daarbij gebruikt. 

TOELTCHTING. 

1(). hieronder te rekenen: iets van inrich
ting en werking der keuringsbureaux, 
gemeentelijken verkoop van levens
middelen, cooperatieve en openbare 
keuken8, melkkeukens, schoolvoeding ; 

b. I. hieronder begrepen : vleesch, wild, 
gevogelte, week- en schaaldieren, melk
en zuivelproducten , eieren, dierlijke en 
plantaardige vetten, graan- en meelsoorten 
en de producten daarvan, groenten, vrnch
ten, suiker, zout, koffie, thee, cacao, tabak, 
alcohol, azijn, kruiderijen en specerijen ; 

n. o.a. een werk naar eigen keuze bespreken ; 
j . de candidaten zullen vertrouwd moeten zijn 

met fornuizen en kooktoestellen, verwarmd 
door vaste brandstoffen, prtroleum, gas, 
spiritus, electriciteit ; met bet gebruik van 
stoomkokers, hooikisten e. d. ; 

Gedurende bet examen zullen de candidaten 
moeten bewijzen, dat zij zuinig en met overleg 
kunnen werken en dat zij op de smakelijkheid 
en bet verzorgde uiterlijk der gerechten be
dacht zijn. 

De candidaten zullen blijk moeten geven, 
voldoende onderlegd te zijn in Nederlandscl, , 
taal en rekenen. 

Het examen in de onderdeelen a, b en f ge
schiedt schriftelijk en mondeling, in de onder
deelen c, d, e, g en h uitsluitend mondeling. 

Het examen wordt afgenomen aan de hand 
van voorwerpen, materialen en afbeeldingen, 
alle betrekking hebbende op bet onderwijs in 
koken en bijbehoorende vakken. 

Progr amma voor de akf.e N.xIX 
Deze akte geeft bevoegdheid voor bet geven 

van onderwijs in koken, huishoudkunde, wasch
behandeling en de daarbij behoorende vakken 
aan scholen en cursussen voor landbouwhuis
houdonderwijs, bedoeld in art. 11 der Nijver
heidsonderwijswet. 

Orn aan bet examen te kunnen deelnemen, 
moet de candidate den leeftijd van 21 jaar 
hebben bereikt. 

De vereischten zijn : 
a. eenige kennis van : 

1. den bouw van bet menschelijk lichaam, 
de zintuigen en de zorg daarvoor ; 
bloedsomloop, spijsvertering, adem
haling en huidwerking ; 

2. eerste hulp bij ongevallen, besmette
lijke ziekten, besmetting, ontsmetting, 
verzorging van zieken ; 

3. den invloed van klimaat, huisvesting 
en voeding op den algemeenen gezond
heidstoestand ; 

i. maatregelen, genomen in bet belang 
van de volksgezondheid ; 

b. kennis van de hoofdbegrippen der ge
zondheidsleer ten opzichte van voeding, 
woning, kleeding ; 

1. Samenstelling der meest gebruikte 
voedingsmiddelen ; beteekenis der voe
dingsstoffen ; aard en werking van 
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c. 

d. 

t. 

,. 

g. 

de belangrijkste -genotmiddelen ; ver- 1 
teerbaarheid van het voedsel en den 
invloed, die er door de bereiding op 
is nit te oefenenT; · sarnenstellen van 
maaltijden en dagrantsoenen voor ver- j 
schillende gevallen en voor verschil- h. 
lenden prijs ; voedsel voor zieken. her
stellenden, zuigelingen en vegetariers ; 

2. indeeling en inrichting van de woning f. 
mede in verband met de uitoefening 
van het landbouwbedrijf ; ~oede be
grippen orntrent zindelijkhe1d, hygie
nische bewoning en onderhoud van het 
huis ; verwijdering van afvalstoffen ; 
drink- en huishoudwater, de verschil
lende wijzen van winning en reiniging 
hiervan ; verlichting ; verwarming ; 
luchtverversching : 

3. beteekenis en doel der kleeding ; be
grip van hygienische kleeding in ver - k. 
band met leeftijci, arbeid, temperatuur 
der orngeving ; kennis der hygienische 
eigenschappen van grondstoffen en 
weefsels ; orrderhoud en reiniging in 
,erband met de voorschriften der ge
zondheidsleer ; 

kennis van: 
I. de herkomst en de verwerking tot 

voedingsmiddel van de daaelijks ge
bruikte levensmiddelen, hun kenrnerken 
van deugdelijkheid en bederf voor 
zoover deze zonder bijzondere hulp
middelen zijn vast te stellen ; de voor
naamste artikelen der warenwet ; 

2. meucelen, raam-, muur- en vloerbe
dekkingen, kachels, larnpen beddegoed 
in verba.nd met de doelmatigheid, prijs 
en onderhoud ; 

3. de grondstoffen en weefsels voor lijf
en huishoudgoed ; 

4-. kooktoestellen en antler keukenge
reedschap ; brandstoffen ; gereedschap
pen en reinigingsmiddelen dienstig voor 
het onderhouden van huis en huisraad : 
waschmiddelen en hun invloed op 
grondstof en weefsel ; gereedschappen 
voor de behandeling der wasch ; 

inzicht in het administreeren van uitgaven 
en inkomsten van eene huishouding op 
eene boerderij en in het indeelen van de 
huishoudelijke werkzaamheden ; kennis van 
de voornaamste wettelijke bepalingen be
treffende de arbeidsovereenkomst; 
eenige kennis van landbouwhuishoudkunde; 

l. 

van kamerplanten en van bloemen en 
heesters in den tuin ; 

4. dieren, die op de boerderij last veroor-
zaken en hunne bestrijding ; 

5. eenige soortenkennis van fruit ; 
eenig inzicht in de maatregelen ter ver
eenvoudiging van de huishouding met het 
doe! arbeid, tijd en geld te besparen; 
kennis van : 
1. de eischen , waaraan leflrlokalen voor 

huishoudonderwijs moeten vo\doen ; 
het maken van een eenvoudige schet s 
van den plattegrond van geschikte 
lokalen; 

2. geschiedenis, doe! en beteekenis van 
liet landbouwhuishoudonderwijs ; 

3. de voornaamste bepalingen van de 
wetgeving op het nijverheidsonderwijs 
en het landbouwonderw\js; 

kennis van de eischen van doeltreffend 
onderwijs in de vakken en aan de scholen 
waarvoor deze akte bevoegdheid geeft ; 
geschiktheid om de verkregen kennis aan 
een groep van leerlingen mede te deelen ; 
een en antler in verband met het bepaalde 
in art. 38 der wet ; 
vaardigheid in : 
1. het gereedmaken van alle gerechten en 

dranken, die met eenvoudige hulp
middelen kunnen worden toebereid; 
het bereiden van gerechten, geschikt 
voor zieken en herstellenden ; het con
serveeren van levensmiddelen (ook van 
bij huiss!acht verkregen vleesch en 
spek) volgens al de methoden, die ge
schikt zijn voor toepassing in de huis
houding; 

2. het onderhouden en reinigen van de 
woning, het huiAraad en van al het 
huishoudelijke gereedschap (ook melk
gereedschap); het uitmaken van vlek
ken; het ,,opknappen" van kleeren, 
huisraad, speelgoed en dergelijke ; het 
verrichten van alle voorkomende huis
houdelijke bezigheden, met uitzonde
ring van het naaldwerk ; 

3. het wasschen en opmaken van alle 
soorten lijf- en huishoudgoed, zoowel 
met de hand als met machines. 

TOELICHTmG. 

2. deze kennis behoeft niet verder te gaan 
dan noodig is om de voorschriften van 
den arts te kunnen begrijpen en op te 
volgen; 

3. van de1,e slcchts zooveel als noodig is 
om bruikbaarheirl, kwaliteit en prij s 
te kunnen beoordeelen. 

de plaats van den landbouw in het econo
misch leven ; verschillende bedrijfstypen ; 
groot- en kleinbedrijf ; pacht ; cooperatie ; 
Staatszorg voor den landbonw; eenige 
kennis van de p iaats die de vrouw in het 
landbouwbedrijf inneemt in de verschil
lende streken van ons land ; 
eenige kennis van de grondbeginqeJen van 
natuur- en scheikunde en in verband hier
mede van enkele verschijnselen, die zich 
voordoen in de huishonding ; 
eenige kennis van : 
I. den morphologischen bouw der plant 

en hare levensverrichtingen ; 

4. bedoeld worden ratten, muizen, vliegen , 
muggen, motten, wespen en dergel~jke ; 

l. I. vooral komen in aanmerking gerechten, 
die bereid kunnen worden uit grond

stoffen van bedrijf en tuin afkomstig ; 
de candidaten moeten vertrouwd zijn 
met het gebruik van petroleum-, spiri
tus-, gas- en electrische kooktoestellen , 
fomuizen gestookt met vaste brand
stof, stoomkokers en kookkisten ; 

2. het dctermmeeren van inheemsche, in 
het wild groeiende planten; 

3. de voile grondcultuur van de meest 
voorkomende groenten en het kweeken 

Het examea in de onderdeelen a tot en met k 
wordt mondeling afgenomen en dat in de 
onderdeelen a, b, c en k bovendien schriftelijk, 
voor zoover zulks gewenscht zal zijn. De can-
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didaten moeten bJijk geven voldoend onder- ' 
legd te zijn in de Nederlandsche taal en in 

1

1 

rekenen. Ook moet blijken, dat zij bekend 
zijn met een of meer deelen van het platteland, , 
voor zoover betreft leefwijze en gewoonten van j 
het meerendeel zijner bewoners, en met de 
werkzaamheden der vrouw in het landbouw
bedrijf (zooals melken, opbrengen van jong 
vee, pluimveeteelt). 

Het examen wordt afgenomen aan de hand 
van materialen, voorwerpen en afbeeldingen. 

De candidaten moeten bewijzen, dat zij 
zuinig en met overleg kunnen werken. 

Programma voor de akte N.b 
Deze akte geeft bevoegdheid voor het geven 

van onderwijs in het timmeren aan inrichtingen, 
bedoeld in art. 11 der Nijverheidsonderwijswet. 

Om aan het examen te kunnen deelnemen, 
moet de candidaat na zijn l7de jaar ten minste 
6 jaar praktisch werkzaam zijn geweest als 
timmerman. 

De vereischten zijn : 
a. kennis van de Nederlandsche taal, te be

oordeelen naar de te maken opstellen ; van 
de wiskunde, voor zoover moodig bij de be
rekenin~ van oppervlak en inhoud ; van 
calculat1e * ; van de natuur- en werk
tuigkunde; een en antler in verband met 
het am bacht van den timmerman ; 

b. grondige kennis van de verschillende hout
soorten, hunne herkomst, eigenschappen, 
aebreken en verzorging; ook wat het ge
bruik van bederfwerende middelen betreft ; 
kennis van de voornaamste bouwmaterialen, 
van de kramerijen en van hare toepassing, 
ook in verband met andere ambachten; 

c. kennis van de voornaamste werktuigen en 
van de gereedschappen en instrumenten 
bij den timmerman in gebruik; bekendheid 
met de machinale houtbewerking ; 

d. grondige kennis van de verbindingsleer 
en de samenstelling van timmerwerken, 
alsmede van het maken van steigers, het 
stellen van formeelen, profielen, enz. ; 

e. kennis van de uitvoering van eenvoudige 
bouwwerken ; 

f. kennis van de eischen van doeltreffend 
onderwijs in het timmeren aan de scholen, 
waarvoor deze akte bevoegdheid geeft ; 
geschiktheid om de verkregen kennis aan 
een groep van leerlingen mede te deelen ; 
een en ander, in verband met het bepaalde 
in art. 38 der wet ; 

g. eenige kennis omtrent veiligheids- en ge
zondheidsmaatregelen, alsmede van eerste 
hulp bij ongevallen ; 

h. vaardigheid in het opmeten, het detail- , 
leeren en het maken van werkteekeningen 
en uitslagen, met toepassing der recht
hoekige projectie, naar schets, opgave of 
opmeting, waarbij op profileering en vorm 
zal worden $elet ; 

j. vaardigheid m het maken van onderdeelen, 
behoorende tot het ambacht van den tim
merman, waarbij in het bijzonder op oor
deelkundig werken en gebruikmaking der 
gereedschappen wordt gelet. 

* Onder calculatie wordt verstaan, het 
maken van materiaalstaten, week- en werk
staten en eenvoud.ige prijsberekening. 

TOELICHTING. 

b. het examen wordt afgenomen aan de hand 
van aanwezige houtsoorten, materialen en 
kramerijen ; 

c. het examen wordt mede aan de hand van 
aanwezige afbeeldingen en gereedschappen 
afgenomen; 

g. bet examen wordt, voor zoover nood.ig, met 
bebulp van afbeeldingen afgenomen ; 

h. het examen bestaat o.a. in bet vervaar
digen van een of meer werkteekeningen, 
ook in verband met onderdeel a, wat be
rekening en calculatie betreft (teekeningen 
in potlood uit te voeren) ; 

j. het examen zal zich in hoofdzaak tot een 
werkstuk bepalen, waarin de moeilijkbeden 
van bet ambacbt zijn neergelegd. 

Het examen in de onderdeelen a tot en met /J 
geschiedt mondeling, voor zoover noodig met 
vaardi~ uit te voeren schetsen op het scbool
bord ; m de onderdee!en d en f bovendien door 
bet maken van een opstel, ili verband met de 
vereiscbten in onderdeel a omschreven. 

Programma voor de akte N.c 
Deze akte geeft bevoegdheid voor bet geven 

van onderwijs in bet met~elen aan inricbtingen, 
bedoeld in art. 11 der Nijverheidsonderwijswet. 

Orn aan het examen te kunnen deelnemen 
moet de candidaat na zijn 17• levensjaar ten 
minste 6 jaar praktisch werkzaam geweest zijn 
als metselaar. 

De vereischten zijn : 
a. kennis van de Nederlandsche taal, te be

oordeelen naar de te maken opstellen ; 
van de wiskunde, voor zoover noodig bij 
de berekening van oppervlak en inhoud ; 
van calculatie * ; van de natuur- en werk
tuigkunde; een en antler in verband met 
het ambacht van den metselaar; 

b. grondige kennis van bouwmaterialen in 
het algemeen en metselmaterialen in het 
bijzonder ; hunne berkomst, bereiding en 
gebruik, alsmede van de toepassing vao. 
verschillende materialen , ook in verband 
met andere ambachten; 

c. kennis, gebruik en onderhoud van de ge
reedschappen, instrumenten en werk
tuigen, die bij de uitoefening van het am
bacht toepassing vinden, alsmede kennis 
in het maken van steigers, het stel'en en 
opruimen van formeelen. profielen, enz. ; 

d. kennis van grondwerken en fundeeringen, 
alsmede van de samenstelling en toepassing, 
van betonwerk en eenig begrip van cement
ijzerconstructie ; 

e. kennis van de uitvoering van eenvoudige 
bouwwerken ; 

/ . kennis van de eischen van doeltreffend 
onderwijs in het metselen aan de scholen 
waarvoor deze akte bevoegdheid geeft ; 
geschiktheid om de verkregen kennis aan 
een groep van leerlingen mede te deelen ; 
een en antler in verband met het bepaalde 
in art. 38 der wet ; 

g. eenige kennis omtrent veiligheids- en ge
zondheidsmaatregelen, alsmede van eerste 
hulp bij ongevallen ; 

h. vaardigheid in het opmeten, het detail-
leeren en bet maken van werkteekeningen 
en uitslagen met toepassing der rechthoekige 
projectie naar schets, opgave of opmeting, 
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waarbij op profileering en vorm zal worden 
gelet: 
grondige bedrevenheid in bet metselen, 
waaronder be~repen bet voegen, het maken 
van eenvoudig beraap- en pleisterwerk, 
bet zetten van tegelwanden en bet leggen 
van rioleering, vloeren en het aanbrengen 
van panbedekkiog, zoomede bedrevenheid 
in het stellen van profielen, formeelen, enz. 

TOELICHTING. 

b. het examen in onderdeel b wordt afgenomen 
aan de hand van aanwezige materialen; 

c. het examen in onderdeel c wordt mede 
aan de hand van aanwezige afbeeldingen 
en ~ereedschappen afgenomen ; 

d. de m onderdeel d genoemde ,,kenn.is van 
grondwerken" bepaalt zich tot de uit
voering van grondwnk voor eenvoudige 
bonwwerken en de daarbij te treffen voor
zieningen; 

h. het examen bestaat o.a. in het vervaardigen 
van Mn of meer werkteekeningen, ook in 
verband met onderdeel a. wat bereken.ingen 
en calculatie betreft : 

;. ·het examen in ohdercieel j wordt afgelegd 
door het vervaardigen van een of meer 
werkstukken, naar daartoe verstrekt e op
gaven en teeken.ingen. 

H et examen in de onderdeelen a tot en met g 
geschiedt mondeling, voor zoover ·noodig met 
vaardi$ uit te voeren schetsen op het school
bord ; rn de onderdeelen b en / bovendien door 
het maken van een opstel in verband met de 
vereischten in onderdeel a omschreven. 

Programma voor de alcte N.d 
Deze akte geeft bevoegdheid voor het geven 

van onderwijs in het steenhouwen aan inrich
tingen, bedoeld in art. 11 der Nijverheidsonder
wijswet. 

Om aan het examen te kunnen deelnemen 
moet de candidaat na zijn 17• levensjaar ten 
minste 6 jaar praktisch werkzaam zijn geweest 
ale steenhouwer. 

De vereischten zijn : 
a. kenn.is van de Nederlandsche taal, te be

oordeelen naar de te maken opstellen ; 
van de wiskunde, voor zoover noodig bij 
de berekening van oppervlak en inhoud ; 
van calculatie * ; van de natuur- en 
werktuigkuone; een en antler in verband 
met het ambacht van den steenhouwer; 

//. gronilige kenn.is van de herkomst, eigen
schappen, gebreken en gebruik van de 
voornaamste m aterialen tot het vak be
hoorende, eenige kennis en het gebruik 
van de metselmaterialen, alsmede de toe
pasaing van de genoemde twee groepen in 
verband met andere ambachten ; 

c. kenn.is en gebruik van de gereedschappen en 
werktuigen die bij het steenhouwen, het 
vervoer en het stellen toepassing· vinden, 
alsmede kenn.is van de samenstelling van 
steigers en formeelen en het stellen en op
ruimen van deze hulpmiddelen ; 

d. kennis van de uitvoering van eenvoudige 
bouwwerken ; 

e. kenn.is van de eischen van doeltreffend I 
onderwijs in het steenhouwen aan de 
scholen waarvoor deze akte bevoegdheid 
geeft ; geschiktheid om de verkregen kenn.is 

/. 

g. 

h. 

aan een groep van leerlingen mede te 
deelen; een en antler in verband met het 
bepaalde in art. 38 der wet ; 
eenige kennis omtrent veiligheids- en ge
zondheidsmaatregelen, alsmede van eerste 
hulp bij ongevallen ; 
vaardigheid in het opmeten , het detail
leeren en het maken van werkteekeningen 
en uitslagen met toepassing der recht
h9ekige ·projectie naar schets, opgave of 
opmeting, waarbij op profileering en vorm 
zal worden gelet ; 
eenige vaardigheid in het boetseeren ; 
grondige bedrevenheid in het bewerken 
van die soorten natuursteen, welke in de 
bouwvakken worden toegepast. 

TOELICHTING. 

b. het examen in onderdeel b wordtafgenomen 
aan de hand van aanwezige materialen ; 

c. het examen in onderdeel c wordt, mede 
aan de hand van aanwezige afbeeldingen 
en gereedschappen afgenomen ; 

g. het examen bestaat o. a. in het vervaar
digen van een of meer werkteekeningen 
ook in verband met onderdeel a, wat be
rekeningen en calculatie betreft ; 

f. het examen wordt afgelegd door het ver
vaardigen van een of meer werkstukken 
naar daartoe verstrekte opgaven en teeke
ningen. 

Het examen in de onderdeelen a tot en met / 
geschiedt mondeling, voor zoover nooclig met 
vaarclig uit te voeren schetsen op het school
bord ; in de onderdeelen b en e bovenclien door 
het maken van een opstel, in verband met de 
vereischten, in onderdeel a omschreven. 

Programma voor de ar.te N.e 
Deze akte geeft bevoegdheid voor het $even 

van onderwijs in het schilderen aan inrichtmgen 
bedoeld in art. 11 der Nijverheidsonderwijswet. 

Orn aan het examen te kunnen deelnemen, 
moet de candidaat na zijn l 7de jaar ten minste 
6 jaar praktisch werkzaam zijn geweest als 
schilder. 

De vereischten z~jn : 
a. kenn.is van de Nederlandsche taal, te be

oordeelen naar de te maken opstellen ; 
van de wiskunde voor zoover noodig bij 
de berekeninl> van oppervlak en inhoud ; 
van calculat1e • ; van de natuurkuode ; 
een en antler in verband tnet het ambacht 
van den schilder ; 

b. kenn.is van verfstoffen, olien, lakken en 
vernissen ; van droogmiddelen ; van blad
goud, bladzilver, bladkoper en bronzen; 
van glas ; van samenst elling, herkomst, 
aard en duurzaamheid der genoemde 
materialen en van die welke het meest voor 
buiten- en binnenwerk worden gebruikt ; 

c. kennis van bereiding en menging der verven 
voor verschillende doeleinden ; van het 
bewaren van droge en bereide verven, be
nevens van de eenvouclige middelen tot 
onderzoek van de grondstoffen ; eenige 
kennis van de kleurenleer en de heralcliek ; 

d. kennis van de gereedschappen, toestellen 
en werktuigen bij de uitoefening van het 
ambacht in gebruik ; 

e. kennis van de eischen van doeltreffend 
onderw:ijs in het schilderen aan de scholen 
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f. 

g. 

h. 

j. 

k. 

waar voo1· deze akte bevoegdheid geeft ; I 
geschiktbeid om de verkregen kennis aan 
een groep van leerlingen mede t e deelen ; b. 
een en antler in verband met het bepaalde 
in art. 38 der wet ; 
eenige kennis omtrent veiligheids- en ge
zondheidsmaatregelen , alsmede van eerste 
hulp bij ongevallen ; 
vaardigheid in het teekenen en schilderen 
van opschriften met gebruikmaking van 
passende lettertypen en cijfers ; in het 
biezentrekken ; in het samenstellen van 
een eenvoudig vlakornament ; 
grondige bekwaamheid in het schilderen c. 
van nieuw hout-, metaal-, steen- en pleister
werk, in het opnieuw schilderen van oud 
verfwerk, een en antler in water- of olieverf ; 
vaardigheid in het snijden en inzetten van 
glasruiten ; d. 
algeheele bekwaamheid in het behandelen 
en afwerken van verschillende verfwerken, e. 
zooals het dof en glanzend afschilderen ; 
het aanbrengen van goud, zilver en brons; /. 
het oordeelkundig verdeelen van plafond 
en muurvlakken ; het aangeven van k leuren, 
alsmede het aanbrengen van versiering 
door eenvoudig schabloneerwerk in aanver
wante en bijzondere technieken ; het na
bootsen van hout- en marmersoorten, be
nevens eenige bedrevenheid in het schilderen g. 
van wapens, enz. 

TOELICHTING. h. 
b. het examen wordt afgenomen aan de hand 

van aanwezige verfsoorten en materialen ; j. 
d. het examen wordt mede aan de hand van 

aanwezige gereedschappen afgenomen ; 
g. het examen bestaat mede in het vervaar- k. 

digen van een of meer werkteekeningen en 
schablonen ; 

h, i en k. het examen bepa-alt zich tot het uit
voeren van verschillende werkstukken, 
waarin de moeilijkheden van het ambacht 
zijn neergelegd, een en antler ook in ver
band met onderdeel a voor zoover dat de 
wiskunde betreft. . 

Het examen in de onderdeelen a tot en met f 
geschiedt mondeling, voor zoover noodig met 
vaardig uit te voeren schetsen op het school
bord ; in de onderdeelen e en f bovendien door b. 
het maken van een opstel, in verband met de 
vereischten in onderdeel a omschreven. 

Programm,a voor de akte N.f c. 

Deze akte geeft bevoegdheid voor het geven I 
van onderwijs in het meubelmaken aan in- e. 
richtingen, bedoeld in art. 11 der Nijverheids- I 
onderwijswet. g. 

Om aan het examen te kunnen deelnemen, I 
moet de candidaat na zijn 17° jaar ten minste h. 
6 jaar praktisoh werkzaam zijn geweest als 1 

meubelmaker. f. 
De vereischten zijn : I 

a. kennis van de Nederlandsche ta-al, te be
oordeelen naar de te maken opstellen ; k. 
van de wiskunde, voor zoover noodig bij 
de berekening van oppervlak en inhoud ; 
van calculatie * ; van de natuur- en werk- , 

* Onder calculatie wordt verstaan het 
maken van .materiaalstaten, week- en werk
st ;1,ten en eenvoudige prijsberekening. 

l. 

tuigkunde, een en antler in verband met 
het ambacht van den meubelmaker; 
grondige kennis van de meest gebruikt 
wordende houtsoorten, hunne herkomst, 
eigenschappen, gebreken, bewerking, keu
ring en verzorging ; . 

kennis van de bij het meubelmaken ge
bruikt wordende materialen, waaronder 
metaal (kramerijen), glas, marmer enz. 
en hunne toepassing; 

eenige kennis van de materialen en tech
nieken in aanvenvante vakken (atoffeeren 
enz.); 
grondige kennis van de gereedschappen, 
werktuigen en hulpmiddelen bij den meu
belmaker in gebruik; 
bekendheid met de machinale houtbe
werking; 
grondige kennis van de verbindingsleer en 
de samenstelling van het meubel ; 
eenige kennis der historische hoofdvormen 
van het meubel; 
kennis van de eischen van doeltreffend 
onderwijs in het meubelmaken aan de 
scholen waarvoor deze akte bevoegdheid 
geeft ; geschiktheid om cie verkregen kennis 
aan een groep van leerlingen mede te 
deelen ; een en antler in verband met het 
bepaalde in art. 38 der wet ; 
eenige kennis omtrent veilighcids- en ge
zondheidsmaatregelen, alsmede van eerste 
hulp bij ongevallen ; 
vaardi~heid in het teekenen van een vlak
versienng op groote schaal ; 
vaardigheid in het opmeten en in teekening 
brengen van een eenvoudig meubel, met 
toepassing der rechthoekige projectie ; 
vaardigheid in het maken van een werk
teekening naar opgave (schets), waarbij 
op profileering en vorm zal warden gelet ; 
vaardigheid in het maken van een meubel 
of van onderdeelen, behoorende tot het 
ambacht van den meubelmaker, waarbij 
in het bijzonder op oordeelkundig werken 
en gebruikmaking der gereedschappen zal 
worden gelet. 

TOELlCHTING. 

het examen wordt afgenomen aan de hand 
van aanwezige houtsoorten, materialen en 
kramerijen; 
het examen wordt mede aan de hand van 
aanwezige afbeeldingen en gereedschappen 
afgenomen; 
het examen wordt voor een deel met be
hulp van afbeeldingen afgenomen ; 
het examen wordt, voor zoover noodig, 
met behulp van afbeeldingen afgenomen ; 
deze te teekenen naar plaat. uit te voeren 
in zuivere omtrekken en in vlakke tinten ; 
de teekening te maken met alle ge~evens 
welke voor de uitvoering noodzakeliJk zijn 
en in zuivere potloodlijnen ; 
de teekening te maken op ware grootte 
met doorsneden , ook in verband met 
onderdeel a, wat calculatie betreft ; uit 
te voeren in potlood, de doorsneden getint ; 
het examen zal zich in hoofdzaak tot 
Mn werkstuk bepalen, waarin de moeilijk
heden .van het ambacht zijn neergelegd ; 
het moet zoodanig zijn samengesteld ·en 
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afgewerkt, dat daaruit kan blijken, of de 1 

candidaat bedreven is in het am bacht. 
Het examen in de onderdeelen a tot en met g 

geschiedt mondeling, voor zoover noodig met 
va.a.rdi~ uit te voeren schetsen op het school
bord ; m de onderdeelen d en f bovendien door 
het maken van een opstel, door schetsen in 
den tekst te verduidelijken, en in verband met 
de vereischten in onderdeel a omschreven. 

7. 

8. 

het bekleeden van zetels ; het maken 
van matrassen ; 
het schikken van patronen en kleuren. 

TOELICHTING. 

g. 1. het examen bestaat in het vervaardigen 
van eene of meer schetsen en lijnteeke
ningen met alle voor de calculatie in 
a bedoeld noodige gegevens (de teeke
ningen in potlood uit te voeren); van 

Programma voor de akte N.g. schetsteekeningen op schaal van eene 
Deze akte geeft bevoegdheid voor het geven eenvoudige gordijndecoratie en van 

van onderwijs in het behangen en stoffeereo eeo zetel ( beideo naar opgaaf in kleuren 
a.an inrichtin~en, bedoeld in art. 11 der Nijver- uit te voeren) ; eene werkteekecing voor 
heidsonderwi.Jswet. de zetelstoffeering (in potlood) ; het 

Orn aan het examen te kunnen deelnemen teekenen van eene versjering (naar 
moet de candidaat na zijn l 7de jaar ten minste opgaaf) ontleend aao decoratie of 
6 jaar praktisch werkzaam zijn geweest, waar- stoffeerwerk, applicatie, borduurwerk, 
van 3 jaar als behan~er en 3 jaar a.ls stoffeerder. passement enz. (de teekecing uit te 

De vereischten ziJn : voeren in eene t echciek naar keuze 
a. kennis van de Nederlandsche ta.a.I, te be- van den candidaat ; 

oordeelen naar de te ma.ken opgtellen ; 2. het examen bestaat in het patroon-
van de wiskunde, voor zoover noodig bij teekenen, snijden, na.aien, afwerken en 
berekeciog en ontwikkeling van opper- plaatsen van gordijnen (naar opgaaf); 
vlakte en inhoud ; van c.alculatie * ; 3. het exameo bestaat in het maken van 
van de natuurkunde ; een en antler in ver- vrije-hand-decors (naar opgaaf) ; 
band met het ambacht van den behanger 4. het examen bestaat in het maken en 
en den stoffeerder ; plaatsen van rolophaal- en schuifgor-

b. kennis van herkomst, vervaardiging, eigen- dijnen met toebehooren (naar opgaaf) ; 
schappen, gebreken, bewerking en keuring 5. het examen bestaat in het snijden, 
van grondstoffen, materialen en krame- naaien en leggen van tapijten, loopers, 
rijen, bij het ambacht in gebruik; kennis enz. : in het leggen van linoleums (naar 
van den vorm, waarin deze in den handel opgaaf) ; 
voorkomen ; 6. het examen bestaat in het bespannen 

c. kencis van gereedschappen en werktuigen met stof van wanden en plafonds ; in 
en van hun gebruik bij het behangen en het bespannen, gronden en overbe-
stoffeeren ; kennis van passementwerk ; hangen met papiersoorten en met leder-
eecige kennis van de voornaamste hout- behang. 
soorten en hunne bewerking ; De examens in de onderdeelen a, b, c, d, 

d. eecige kennis van de geschiedecis van de , e, f en g 8 geschieden mondeling, voor zoover 
inrichting der woning ; van de historische noodig met vaardig uit te voeren schetsen op 
hoofdvormen en van de kleurenleer ; het schoolbord, mede aan de hand van aan-

e. kennis van de eischen van doeltreffend wezige grondstoffen, materialen, kramerijen, 
onderwijs in het behangen en stoffeeren afbeeldingen en gereedschappen ; in de onder
aan de scholen waarvoor deze akte be- deelen b en f bovendien door het ma.ken van 
voegdheid geeft ; geschiktheid om de ver- een opstel met toelichtende schetsen en in 
kregen kennis aan een groep van leer- verband met de vereischten in onderdeel a 
lingen mede te deelen ; een en antler in omschreven. 
verband met het bepaalde in art. 38 der 
wet ; Programma voor de akte N.h 

f. eecige kennis omtrent veiligheids- en ge- Deze akte geeft bevoegdheid voor het geven 
zondheidsmaatregelen, alsmede van eerste van onderwijs in het vuur-, plaat- en bank-
hulp bij ongevallen ; werken aan inrichtingen, bedoeld in art. 11 der 

g. vaardigheid in : Nijverheidsonderwijswet. 
1. het opmeten en in teekening brengen Orn aan het examen te kunnen deelnemen, 

van binnenruimten en zetels; het teeke- moet de candidaat na zijn l 7de jaar ten minste 
nen van een decoratie, van een zetel 6 jaar praktisch werkzaam zijn geweest als 
en van een eenvoudige versiering ; vuur-, plaat- of bankwerker. 

2. het maken en plaatsen van gordijn- De vereischten zijn : 
decoraties; het maken van scha- a. kennis van de Nederlandsche taal, te be-

3. 
4. 
5. 

blonen ; oordeelen naar de te maken opstellen, van 
het decoreeren en drapeeren ; de wiskunde en van de natuur- en werk-
het maken en plaatsen van gordijnen ; tuigkunde ; 
het bewerken en leggen van vloerbe- b. kennis van materialen, hun eigenschappen 
kleedingen (tapijten, loopers) ; het en gebruik, van verbranding en bra.nd-
leggen . van linoleums ; stoffen ; 

6. het bespannen met stoffen ; het be- kennis van gereedschappen en van de 
ha.ngen van muurvlakken ; samenstelling en werkingswijze van werk

·* Onder calculatie wordt verstaan het 
maken van materia.a.lstaten, week- en werk
staten en eenvoudige prijsberekening. 

tuigen die in de smederij voorkomen ; 
kennis van constructies uit het smidsvak ; 

d. kennis van de eischen van doeltreffend 
onderwijs in het vuur-, plaat- en bank-
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e. 

f. 

g. 

werken aan de scholen, waarvoor deze 
akte bevoegdheid geeft ; geschiktheid om 
de verkregen kennis aan een groep van 
leerlingen mede te deelen ; een en andre 
in verband met het bepaalde in art. 38 
der wet; 
eeruge kennis van veiligheids- en gezond
heidsmaatregelen, alsmede van eerste hulp 
bij ongevallen. 
vaardigheid in het schetsen van smeed
werk, dat ontleend kan worden aan een 
te verstrekken werkteekerung ; in het 
schetsen - in rechthoekige projectie -
naar voorwerpen uit het vak ; in het maken 
van uitslagen en het lezen van teekerungen ; 
bedrevenheid in het maken van smeed
stukken en werkstukken, waarbij plaat
en bankwerk voorkomt. 

TOELICHTING. 

a. een en antler wordt geexamineerd in ver
band met het ambacht; 

b. er wordt eeruge kenrus verondersteld van 
de wijze waarop materialen verkregen 
worden, in verband met naam en eigen
schappen ; het examen wordt afgenomen 
aan de hand van materiaal enz. en tevens 
in verband met onderdeel a; 

c. hiertoe worden ook gerekend de werk
tuigen voor luchttoevoer enz. ; voorts 
wordt eenig begrip van den electromotor 
verondersteld ; het examen wordt afge
nomen aan de hand van gereedschap en 
afbeeldingen, en tevens in verband met 1 

onderdeel a ; 
e. het examen wordt zoo noodig aan de hand 

van afbeeldingen afgenomen ; 
f. de schetsen in potlood en in behoorlijk ge

schatte verhoudingen ; de maten na het 
schetsen opnemen en inschrijven ; 

g. er zal in het bijzonder op oordeelkundig 
werken en het gebruik van gereedschap 
worden gelet ; naar den aard van dit smeed
werk moet dit opgeleverd worden als ge
reed werk of om verde1· op maat af te 
werken. 

Het examen in de onderdeelen a tot en met 
e geschiedt mondeling, zoo noodig met vaardig 
uit te voeren schetsen op het schoolbord, in 
de onderdeelen c en d bovendien door het 
maken van een opstel in verband met de ver
eischten in onderdeel a omschreven. 

Programma voor de akte N.i 
Deze akte geeft bevoegdheid voor het geven 

van onderwijs in het machine-bankwerken aan 
inrichtingen, bedoald in art. 11 der Nijverheids
onderwijswet. 

Om aan het examen te kunnen deelnemen, 
moet de candidaat na zijn 17° jaar ten minste 
6 jaar praktisch werkzaam zijn geweest als 
machine-bankwerker. 

De vereischten zijn : 
a. kennis van de Nederlandsche taal, te be

oordeelen naar de te maken opstellen, van 
de wiskunde en van de natuur- en werk
tuigkunde; 

b. kennis van materialen, hun eigenschappen 
en gebruik; van verbranding en brand
stoffen; 

c. kennis van gereedschappen en van de 
samenstelling en werkwijze van gereed-

d. 

e. 

f. 

g. 

schapswerktuigen, die in de werkplaats 
voorkomen ; kennis van de constructie en 
de beteekerus van de voornaamste ma-
chine-onderdeelen ; 
kennis van de eischen van doeltreffend 
onderwijs in het machine-bankwerken aan 
de scholen, waarvoor deze akte bevoegd
heid geeft ; geschiktheid om de verkregen 
kennis aan een groep van leerlingen mede 
te deelen ; eei:J. en antler in verband met 
het bepaalde in art. 38 der wet ; 
eenige kennis van veiligheids- en gezond
heidsmaatregelen, alsmede van eerste hulp 
bij ongevallen ; 
vaardigheid in het schetsen van een of 
meer aan te wijzen deelen uit een teekerung, 
die verstrekt wordt ; in het maken van 
schetsen in rechthoekige projectie naar een 
werktuigdeel ; in het lezen van teekerungen ; 
bedrevenheid in het afteekenen en maken 
van een werkstuk, waarbij zoowel ver-
richtingen aan de bank als met de gereed
schapswerktuigen voorkomen ; in het 
smeden en harden van handgereedschap 
en snijgereedschap voor de werktuigen. 

TOELICHTING. 

a. een en ander wordt geexamineerd in vet·· 
band met het ambacht; 

b. er wordt eeruge kennis verondersteld van 
de wijze waarop materialen verkregen 
worden, in verband met naam en eigen
schappen ; dit onderdeel wordt geexami
neerd aan de hand van materiaal enz. en 
tevens in verband met onderdeel a ; 

c. hieronder valt ook het bijbehoorend drijf
werk ; voorts wordt eenig begrip van den 
electromotor verondersteld ; dit onderdeel 
wordt geexamineerd aan de hand van ge
reedschap enz. en afbeeldingen en teverui 
in verband met onderdeel a; 

e. dit onderdeel wordt, voor zooveel noodig, 
aan de hand van afbeeldingen geexami
neerd; 

/. de uitvoering in potlood, in behoorlijk ge
schatte verhoudingen en met de noodige 
maten, welke eerst na het schetsen opge
nomen en ingeschreven worden. 

Het examen in de onderdeelen a tot en met t 
geschiedt mondeling, zoo noodig met vaar<lig 
uit te voeren schetsen op het schoolbord ; in 
de onderdeelen c en d bovendien door het 
maken van een opstel in verband met de eischen 
in onderdeel a omschreven. 

Programma voor de akte N.k 
Deze akte geeft bevoegdheid voor het geven 

van onderwijs in het instrumentmaken en in 
de praktijk van de electrotechniek aan inrich
tingen, bedoeld in art. 11 der Nijverheids
onderwijswet. Om aan het examen te kunnen 
deelnemen, moet de candidaat na zijn 17° jaar 
ten minste 6 jaar praktisch werkzaam zijn ge
weest, waarvan t-en minste 2 jaar als instru
mentmaker en ten minste 1 jaar als monteur
electricien. 

De vereischten zijn : 
a. kennis van de Nederlandsche taal in ver

band met de te maken opstellen ; van de 
wiskunde; van de natuur- en werktuig
kunde voor zoover deze voor de kennis van 
de electrotechniek in deze akte noodig is ; 
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b. 

c: 

d. 

f. 

g. 

h. 

i-

b. 

c. 

d. 

f; 

g. 

f. 

kennis van de verschillende grondstoffen 
welke in het vak van den monteur-electri

. cien en van den instrumentmaker gebruikt 
worden, kennis van de materialen en hulp-

. stukken welke bij het aanleggen van elec
trische geleidingen toegepast worden ; 
kennis van._ de voornaamste werktuigen in 
gebruik voor de fijne metaalbewerking en 
van de gereedschappen voor den monteur
electricien en instrumentmaker : 
kennis van de werking der voornaamste 
in de praktijk van de electro-techniek voor
komende machines en toestellen en van de 
v<iorschriften van de afd. Electrotechniek 
van het K. I . v. I ; 
kennis van de eischen van doeltreffend 
onderwijs in het instrumentmaken en in de 
praktijk van de electrotechniek aan de 
scholen waarvoor deze akte bevoegdheid 
geeft ; geschiktheid om de verkregen kennis 
aan een groep van leerlingen mede te 
deelen ; een en antler in verband met het 
bepaalde in art. 38 der wet ; 
eenige kennis omtrent veiligheids- en ge
zondheidsmaatregelen, alsmede van eerste 
hulp bij ongevallen ; 
vaardigheid in het schetsen met gebruik
making van rechthoekige projectie, in het 
teekenen van een eenvoudige electrische 
installatie en een schakelschema en in het 
lezen van teekeningen ; 
vaardigheid in het maken van een een
voudi~ meet-, schakel- of beveiligingstoe
stel ot een onderdeel van toestellen in ge
bruik bij de telegrafie of telefonie ; in het 
smeden van een eenvoudig werkstuk en 
van gereedschap ; 
vaardigheid in het aanleggen van electrische 
geleidingen en het monteeren van electri
sche machines en hulptoestellen ; 

TOELICHTING. 

het examen wordt afgenomen aan de hand 
van aanwezige grondstoffen en van mate
rialen bestemd voor electrische geleidingen ; 
het examen wordt afgenomen in verband 
met aanwezige werktuigen en gereedschap
pen en afbeeldingen hiervan ; 
het schriftelijk examen bestaat in het 
maken van een opstel en het uitwerken 
van eenvoudige vraagstukken in verband 
met de vereischten in onderdeel a ; 
het examen wordt voor zoover noodig met 
behulp van afbeeldingen afgenomen ; 
de uitvoering in potlood in behoorlijk ge
schatte verhoudingen ; de maten na het 
·schetsen opnemen en inschrijven ; de in
stallatie-teekening wordt gemaakt op de 
gebruikelijke wijze in een gegeven platte
grond ; hierbij wordt tevens gevraagd be
rekening en calculatie ; 
het examen bepaalt zich in hoofdzaak tot 
e{m werkstuk, waarin de verschillende moei
lijkheden voorkomen ; vooral wordt gelet 
op het afwerken volgens de juiste maten ; 
het examen bestaat in het aanleggen en be
werken van blanke of geisoleerde leiding, 

· buizen en kabels met de daarbij voorko
mende hulpstukken ; verder het opstellen, 
aansluiten en bedienen van electrische 
machines en de daarbij voorkomende meet-, 
_schakel- en beveiligingstoestellen. 

Het examen in de onderdeelen a tot en met / 
geschiedt mondeling, voor zoover noodig met 
vaardig uit te voeren schetsen op het school
bord; bovendien in de onderdeelen .d en e 
door het maken van een opstel en het uitwer
ken van opgaven in verband met de ver
eischten in onderdeel a omschreven. 

Programma voor de akte N.l 
Deze akte geeft bevoegdheid voor het geven 

van onderwijs in het letterzetten aan inrich
tingen, bedoeld in art. 11 der Nijverheidsonder
wijswet. 

Om aan het examen te kunnen deelnemen, 
moet de candidaat na zijn l 7de jaar ten minste 
6 jaar praktisch werkzaam zijn geweest als 
letterzetter. 

De vereischten z~jn : 
a. kennis van de Nederlandsche taal, te be

oordeelen naar de te maken opstellen ; 
van de calculatie en van de wis- en natuur
kunde; een en antler in verband met het 
ambacht van den letterzetter; 

b. eenige kennis van het karakteristieke in het 
ornament uit de hoofdtijdperken van de 
kunstgeschiedenis ; 

c. e11nige kennis van de geschiedenis der 
grafische kunsten ; 

d. eenige kennis van de kleurenleer en van 
de leer der gulden snede, in verband met 
de grafische vakken ; 

e. grondige kennis van de gereedschappen en 
materialen, waarmede een letterzetter 
werkt; 

f.· grondige kennis van het typografisch pun
tenstelsel en eenige kennis van boekdruk
systemen; 

g. kennis van de eischen van doeltreffend 
onderwijs in het letterzetten aan de scholen 
waarvoor deze akte bevoegdheid geeft ; 
geschiktheid om de verkregen kennis aan 
een groep van leerlingen mede te deelen ; 
een en antler in verband met het bepaalde 
in art. · 38 der wet ; 

h. eenige kennis omtrent veiligheids- en ge
zondheidsmaatregelen, alsmede van eerste 
hulp bij ongevallen ; 

j. vaardigheid in het maken van werkteeke
ningen; 

k. vaardigheid in het maken van werkstukken 
op het ge bied van het-letterzetten. 

a. 

c. 

d. 

f. 

j. 

k. 

TOELICHTING. 

onder calculatie wordt verstaan het maken 
van een eenvoudige prijsberekening; de 
kennis der wiskunde zal moeten blijken 
uit het berekenen van het papier, benoodigd 
voor een op te geven bestelling, en den 
tijd, welken het zetten van boekwerk ver-
eischt ; 
een kort begrip van de ontwikkeling van 
de houtsnede en van den boek-, diep- en 
steendruk ; 
het bepalen van de hoogte en breedte van 
een pagina ; de verhouding van de pagina 
tot het formaat van het papier ; 
het karakteristieke onderscheid tusschen 
degel-, snel- en rotatiepers ; 
ten minste een teekening uit te voeren in 
inkt, en een potloodschets, met toepassing 
van vlakke tinten ; 
het zetten . van boek-, staat-, tabel- en 
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handelsdrukwerk, advertentie en smout- ' 
werk in kleuren ; het insluiten van vormen I 
in verschillende com binaties, het corri- e. 
geeren van drukproeven ; 
het examen in dit onderdeel bepaalt zich I j. 
in hoofdzaak tot eenige werkstukken, 
waarin de moeilijkheden van het am bacht , 

reotypie, de houtsnede, de galvano·s, de 
lijnchiche en de autotypie ; 
de toepassing van kleuren en de verhouding 
van drukspiegel tot papier ; 

zijn neergelegd. · 
Het examen in de onderdeelen a tot en met h 

geschiedt mondeling, voor zoover noodig met 
vaardi$ uit te voeren schetsen op het school
bord ; m de onderdeelen g en h bovendien door 
het maken van een opstel in verband met de 
vereischten in onderdeel a omschreven. 

Programma voor de akte N.m 

Deze akte geeft bevoegdheid voor het geven l 
van onderwijs in het boekdrukken aan inrich
tingen, bedoeld in art. 11 der Nijverheids-
onderwijswet. I 

Om aan het examen te kunnen deelnemen, 
moet de candidaat na zijn l 7de jaar ten minste 
6 jaar praktisch werkzaam zijn geweest als 
boekdrukker. 

De vereischten zijn : 
a. kennis van de Nederlandsche taal, te be

oordeelen naar de te maken opstellen; van . 
de calculatie en van de wis- en natuurkunde; 
een en ander in verband met het ambacht 
van den boekdrukker ; 

b. eenige kennis van de voornaamste inleg
apparaten; 

c. kennis der onderscheidene degelpers-, snel
pers-, rotatiepers- en halfrotatieperssyste-

d. 

e. 

f. 

g. 

h. 

;. 
k. 

men; 
kennis van de geschiedenis der boekdruk
kunst ; eenige kennis van de reproductie
methoden in verband met den boekdruk; 
kennis van de kleurenleer en van de leer 
der gulden snede, in verband met de typo
"rafie; 
kennis van de materialen, waarmede een 
boekdrukker werkt ; eenige kennis van 
het typografisch puntenstelsel ; kennis van 
het rollengieten ; 
kennis van de eischen van doeltreffend 
onderwijs in het boekdrukken aan de 
scholen waarvoor deze akte bevoegdheid 
geeft ; geschiktheid om de verkregen kennig 
aan een groep van leerlingen mede te 
deelen; een en ander in verband met het 
bepaalde in art. 38 der wet ; 
eenige kennis omtrent veiligheids- en ge
zondheidsmaatregelen, alsmede van eerste 
hulp bij ongevallen ; 
vaardigheid in het teekenen ; 
vaardigheid in het maken van werkstukken 
op het gebied van het boekdrukken. 

TOEUCHTING. 

ten minste een teekening uit te voeren in 
inkt, en een potloodschets, met toepassing 
van vlakke tinten ; 

k. het toestellen en drukklaar maken van een 
platten vorm, een contra-vorm en van een 
stereotypievorm op een. stopcylinderpers ; 
het maken van een pikeersel van een lijn
cliche, houtgravure, autotypie en gevig
netteerde autotypieiin ; het toestellen van 
een vorm met gewone en gevignetteerde 
autotypieiin, omgeven door tekst, en het 
toestellen en afdrukken van een drie- of 
vierkleurendruk-clichii (volgens aanwezig 
model) op een tweetoerenmachine; het 
drukken van smoutwerk in kleuren en het 
toestellen en afdrukken van een duplex
cliche (volgens model) op een degelpers 
(blind en in kleur\ ; het drukken van een 
staat, welke random twee augustijn wit 
heeft ; het insluiten van een vorm naar op 
te geven formaat en combinatie; het 
examen in dit onderdeel bepaalt zich in 
hoofdzaak tot eenige werkstukken waarin 
de moeilijkheden van het ambacht zijn 
neergelegd. 

Het examen in de onderdeelen a tot en met h 
geschiedt mondeling, voor zoover noodig met 
vaardig uit te voeren schetsen op het school
bord ; in de onderdeelen g en h bovendien 
door het maken van een opstel in verband met 
de vereischten in onderdeel a omschreven. 

Programma voor de akte N.n 
Deze akte geeft bevoegdheid voor het geven 

van onderwijs in het boekbinden en handver
gulden aan inrichtingen, bedoeld in art. 11 der 
Nijverheidsonderwijswet. 

Om aan het examen te kunnen deelnemen, 
moet de candidaat na zijn l 7de jaar tenminste 
6 jaar praktisch werkzaam zijn geweest als 
boekbinder -handvergulder. 

De vereischten z\jn : 
a. kennis van de Nederlandsche taal, te be

oordeelen naar de te maken opstellen ; 
van de calculatie en van de wis- en natuur
kunde ; een en antler in verband met het 
ambacht van den boekbinder-handver
"Ulder; 

b. kennis van de toepassin~ van schutbladen 
bij verschillende bindwiJzen, en van hun 
voor- en nadeelen ; kennis van de verschil 
lende formaten betreffende het vouwen en 
brocheeren van bocken ; 

c. kennis van de bewerking van den rug : 
halfilnnen, half leer en half fransch ; 

-a. 

d. eenige kennis van de geschiedenis van bet 
boek en van den boekband , benevens 
kennis van de oude en nieuwe bindmethoden 
en van de bandversieringen in het alge-

onder calculatie wordt verstaan het maken 
van een eenvoudige prijsberekening; de 
kennis der wiskunde zal moeten blijken uit 
het berekenen van papier, in verband met e. 
de oplagen ; de kennis der natuurkunde 
betreft de invloeden van de temperatuur 

meen; 
kennis van de materialen, welke bij bet 
boekbinden en handvergulden warden ge
bruikt; 
kennis van de kleurenleer en van de leer 
der gulden snede, in verband met het boek
binden en handvergulden ; 

.d. 
en vochtigheid op de materialen ; f. 
de uitvinding der boekdrukkunst en de 
ontwikkelingsgeschiedenis der boekdruk
pers van af de hou~n handpers tot de g. 
hedendaagsche boekdrukmachines ; de ste- I 

l\l:ll. 

kennis van de eischen van doeltreffend 
onderwijs in het boekbinden-handvergulden 

43 
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h. 

j. 

k. 

aan de scho!en waarvoor deze akte bevoegd
heid geeft ; geschiktheid om de verkregen 
kennis aan een groep van leerlingen mede 
te deelen ; een en antler in verband met het 
bepaalde in art. 38 der wet ; 
eenige kennis omtrent veiligheids- en ge- t 

zondheidsmaatregelen. alsmede van eerste 
hulp bij ongevallen ; 
vaardigheid in het maken van werkteeke
ningen; 
vaardigheid in het maken van werkstukken 
op het gebied van het boekbinden-hand
vergulden, en het ontwerpen van een een
voudige plat- en rugversiering voor hand
vergulden. 

T OEUCHTING. 

a. ondcr calculatie wordt verstaan het maken 
van een eenvoudige prijsberekening; de 
kennis der wiskunde zal blijken uit het 
berekenen van het materiaalverbruik bij 
groote oplagen ; de kennis der natuurkunde 
betreft de invloeden van den temperatuur 
en vochtigheid op de materialen ; · 

e. deze kennis wordt beoordeeld naar verschil
lende aanwezige monsters ; 

f. de verdeeling bij het vergulden van plat 
en rug en het toepassen der kleuren ; 

j. het maken van uitslagen voor cartonnage
werk en ten minste eeu teekening uit te 
voeren in inkt, benevens Mn in potlood, 
met toepassing van vlakke tinten ; 

k. het plaklrnn van een oud boek met platen 
en kaarten ; het maken van een kantoor
boek met springrug ; het vervaarcligen 
van een fijnen linnen- en half franschen 
band met handvergulding ; het maken 
van een geheel lederen band met gecise
leerde houtsnee, gestoken kapitaal, zijden 
schutblad en plat- en rugversiering met 
behulp van bogen, stempels en rollen, 
benevens op- en inlegwerk van leer ; het 
maken van een perkamenten band met 
handvergulding , een album met verfsnede 
(voorkant holsnede), waarop handver
gulding ; het marmeren van leer en beitsen ; 
het maken van een portefeuille met stof
kleppen van zijde; van een luxe-doos met 
hals en vakken, met zelf gemaakt stijfsel-
111armer; 

het examen in dit onderdeel bepaalt 
zich in hoofdzaak tot eenige werkstukken, 
waarin de moeilijkheden van het ambacht 
zijn nE!ergelegd. 

Het examen in de onderdeelen a tot en met h 
geschiedt mondeling, voor zoover noodig met 
vaardig uit te voeren schetsen op het school
bord ; in de onderdeelen g en h bovendien door 
het ma.ken van een opstel in verband met de 
vereischten in onderdeel a omschreven. 

Programma voor r1e akte N.o 
Deze akte geeft bevoegdheid voor het geven 
van onderwijs in het kleermaken aan inrich
tingen, bedoeld in art. 11 der Nijverheids
onderwijswet. 

Orn aan het examen te kunnen deelnemen, 
moet de candidaat na zijn 17• jaar tenminste 
6 jaar praktisch werkzaam zijn geweest als 
kleermaker. 

De vereischten z~jn : 
11. kennis van de Nederlandsche taal, te be-

b. 

c. 

d. 

e. 

f. 

g. 

h. 

j. 

k. 

oordeelen naar de te maken opstellen ; 
van de wiskuude, van calculatie en van 
de natuurkunde; een en antler in verband 
met het am bacht van den kleermaker ; 
kennis van de verschillende stoffen, noodig 
tot het vervaardigen van kleeding, alsmede 
van de voornaamste bontsoorten ; hunne 
herkomst, eigenschappen, gebreken en 
verzorging, ook wat het gebruik van be-
derfwerende middelen betreft ; 
kennis van de gereeddchappen, bij den 
kleermaker in gebruik; 
eenige kennis van den bouw van het men 
schelijk lichaam; van de vormverandering, 
die bet bij beweging ondergaat en van het 
verband tusschen de kleeding en deze 
vormverandering ; 
eenige kennis van de leer der proportien 
van de menschelijke figuur ; 
kennis van de meest voorkomende afwij
kingen van den normalen lichaamsbouw en 
van de noodzakelijk aan te brengen wijzi
gingen in de normale patronen tot het 
verkrijgen der patronen voor abnormale 
gestalten; 
kennis van de voornaamste fouten, welke 
bij de verschillende kleedingstukken kunnen 
voorkomen en het verhelpen dezer fouten ; 
kennis van de eischen van doeltreffend 
onderwijs in het kleermaken aan de scholen 
waarvoor deze akte bevoegdheid geeft ; 
geschiktheid om de verkregen kennis aan 
een groep van · Jeerlingen mede te deelen ; 
een en antler in verband met het bepaalde 
in art. 38 der wet ; 
eenige kennis omtrent veiligheids- en ge
zondheidsmaatregelen, alsmede van eerste 
hulp bij ongevallen ; 
vaardigheid in het maatnemen en patroon
teekenen van alle soorten bovenkleeding· 
voor dames, heeren en kinderen ; unifor
men, galakleeding en ambtsgewaden vol
gens verschillende systemen naar model 
en modeplaat ; 
vaardigheid in het maken van alle soorten 
heeren- en kinderbovenkleeding; dames-
mantels en mantelcostuums. 

T OELICHTING. 

b. dit onderdeel wordt geexamineerd aan de 
hand van aanwezige textielgrondstoffen 
en -producten en bontsoorten; 

h. dit onderdeel wordt, voor zoover noodig, 
met behulp van afbeeldingen geexamineerd ; 

k. het onderzoek in dit onderdeel bepaalt 
zich in hoofdzaak tot een werkstuk, waarin 
de moeilijkheden van het' ambacht zijn 
neergelegd. 

Het examen in de onderdeelen a tot en met h 
geschiedt mondeling, voor zoover noodig met 
vaardig uit te voeren schetsen op het school
bord ; in Mn der onderdeelen d tot en met f 
en in onderdeel g bovendien door het maken 
van een opstel, in verband met de vereischten, 
in onderdeel a omschreven. 

Programma voor de akte N.p 
Deze akte geeft bevoegdheid voor het geven 

van onderwijs in het schoenmaken aan mrich
tingen, __ bedoeld in art. 11 der Nijverheids
onderWlJSwet. 

Om aan het examen te kunnen deelnemen 
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moet de candidaat na zijn 17• levensjaar ten- 1 vaardig uit te voeren scbetsen op bet scbool
minste 6 jaar praktiscb werkzaam zijn geweest , bord; in de onderdeelen b, d, e en f tevens 
als scboenmaker. ' schriftelijk, door bet maken van een· opstel, 

De vereiscbten zijn : in verband met de vereischten in onderdeel 
a. kennis van de NederlandRche taal, te I a omschreven. 

beoordeelen naar de t e maken opstellen, 
van de wiskunde, van calculatie, van de I Programma voor de akte .q 
natuur- en werktuigkunde ; een en antler Deze akte geeft bevoegdheid voor het geven 
in verband met het ambacht van den I van onderwijs in het dameskleedermaken in 
schoenmaker ; i zijn gebeelen omvang aan inrichtingen, be-

b. kennis va n de verschillende ledersoorten, doeld in art. 11 der Nijverheidsonderw:ijswet. 
boutsoorten. spinstoffen en andere mate- Om aan bet examen te kunnen deelnemen, 
rialen en fournituren, hunne herkomst, moet de candidate gedurende ten minste 2 
bereiding, sortiment, eigenschappen, ge- jaar op een at elier als coupeuse-kleedermaakster 
breken, gebruik en verwerking; werkzaam zijn geweest en den leeftijd van 21 

c. kennis van de voornaamste machines en jaar hebben bereikt. 
van de gereedscbappen bij den schoen- De vereiscb ten zijn : 
maker in gebruik; a. eenige kennis van den bouw van en de 

d. kennL5 van de bevestigingsmethoden en de zorg voor het menschelijk lichaam, den 
samenstelling van onder - en bovenwerken; bloedsomloop, de ademhaling, de spijsver-

e. kennis van de samenstelling van het men- t ering, de huidwerking, alles in nauw ver-
schelijk lichaam, speciaal van de onderste band met de hygiene der kleeding ; 
ledemat en , ook wat betreft de functie en b. kennis van grondstoffen en weefsels, de 
de leer der verhoudingen ; van het maat- kenmerken van deugdelijkheid, voor zoo-
nemen en leest enmaken, een en antler in ver die zonder scheikundige proeven zijn 
verband met de beschoeiing van den nor - vast t e stellen ; 
malen voet ; c. grondige kennis van de praktische en 

f. kennis van de eischen van doeltreffend aestbet ische eiachen, waaraan kleeding 
onderwijs in het schoenmaken aan de scholen moet voldoen ; 
waarvoor deze akte bevoegdheid ~eeft ; d. eenige kennis van bet historisch costuum ; 
geschiktheid om de verkregen kenms aan e. grondige kennis van het berekenen van 
een groep van leerlingen mede t e deelen ; hoeveelheid en prijs van het onder 1 van 
een en antler in verband met het bepaalde onderdeel j genoemde; 
in art. 38 der wet : /. eenige kenms van de inrichting van leer-

g. eenige kennis omtrent veiligheids- en ge- lokalen en ateliers van veiligheids- en ge-
zondheidsmaatregelen, alsmede van eerste zondheidsmaatregelen, alsmede van eerste 
hulp bij ongevallen ; hulp bij ongevallen ; 

h. vaardigheid in het maken van modellen g. eenige kennis van administratief beheer ; 
en patronen voor onder- en bovenwerken It. kennis van de eischen van doeltreffend 
naar leesten ; onderwijs in het dameskleedermaken aan 

f. vaardigheid in het snijden en vervaardigen de scholen waarvoor deze akte bevoegd-
van schachten en onderwerken, naar ver- heid geeft ; geschiktheid om de verkregen 
scbillende hand- en machinate bcvesti- kennis aan een groep van leerlingen mede 
gingsmethoden. te deelen ; een en antler in verband met het 

TOELICIITING. 

b. en c. bet examen geschiedt aan de hand van 
aanwezige ma terialen, fournituren, machi
nes en gereedschappen ; 

e. bet examen handelt voornamelijk over bet 
bewegingstoestel, bet zenuwstelsel en bloed
vatenqte]sel in bet bijzonder met betrek
king tot de onderste ledematen ; over de 
bcenderen, gewrichten, banden, spieren, 
de huid en de nagels ; bet nemen en noteeren 
der maten en bet overbrengen der maten 
op de lee~t; over leestvormen en -typen, 
in verband met den voet en het soort van 
schoeisel ; 

h. bet examen bestaat in bet vervaardigen 
van modellen voor alle onderdeelen van 
onderwerken en schachten, voor tenminste 
twee paren dames- en heerenleeste n ; 

j. het examen bestaat in het vervaardigen 
van twee paren schachten, dames- en 
heerenwerk ; van een paar onderwerken 
geheel met de hand en van een paar onder
werken met behulp van machines ; van 
verschillende onderdeelen en samenstel
lingen van onderwerken en schachten. 

Het examen in de onderdeelen a tot en met g 
geschiedt mondeling, voor zoover noodig met 

bepaalde in art. 38 der wet ; 
j. vaardigheid in: 

c. 

;. 

1. bet patroonteekenen, knippen, passen 
en naaien van alle voorkomende vrou
wen-, meisjes- en kinderbovenkleeding ; 

2. bet vermaken en verstellen. het ver
sieren met hand- en machinewerk van 
het onder 1 genoemde ; 

3. het gebruik en bet onderhoud van 
verschillende naaimacbines en appa-

4. 

5. 

6. 

raten; 
bet teekenen naar kleedingstukken op. 
mannequin; 
bet schetsen uit het geheugen van een 
vooraf gezien kleedingstuk ; 
bet teekenen, zoo noodig w:ijzigen, 
van een eenvoudige ornamentale 
samenstelling voor bet onder 1 genoem • 
de, en bet op de stof brengen van 
een teekening. 

TOELICilTING. 

stof, snit, kleur en versierin~, in verband 
met persoon, doel en jaargettjde; 
1. bet patroonteekenen, zoowel op papier 

als op het zwartbord, met kennis van 
de meest voorkomende afwijkingen van 
den normalen lichaamsbouw en van de-

43* 
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noodzakelijk daarvoor aan te hrengen I 
wijziginien in de normale patronen ; . 
de kleeaing naar ma.at, model of mode- ' 

. plaat ; I 
5. zoowel op papier als op het zwarthord ; 

Het examen in de onderdeelen /, g, en h ge
schiedt mondeling en schriftelijk, in de onder
deelen, a, b, c, d en e uitsluitend mondeling. 

H et examen zal warden afgenomen aan de 
hand van aanwezige grondstoffen en weefsels, 
voorwerpen, gereedschappen en afheeldingen. 

Bij de heoordeeling van het schriftelijk werk 
zal in het hijzonder op taal en stijl warden 
gelet. 

Programma voor de akte N.r 
Deze akte geeft hevoegdheid voor het geven 

van onderwijs in het lingerievak aan inrich
tin~en, .. hedoeld in art. 11 der Nijverheids
oncterw:tJswet. 

Orn aan het examen te kunnen deelnemen, 
moet de candidate den leeftijd van 21 jaar 
heh hen hereikt. 

De vereischten zijn : a: eenige kennis van den houw van en de 
zorg voor het menschelijk lichaam, den 
hloedsomloop, de ademhaling, de spijsver
tering, de huidwerking, alles in nauw ver
hand met de hygiene der kleeding. 

b. kennis van grondstoffen en weefsels, de 
kenmerken van deugdelijkheid, voor zoo
ver die zonder scheikundige proeven zijn 
vast te stellen ; 

c. grondige kennis van de praktische en 
aesthetische eischen, waa.raan de kleeding 
moet voldoen ; 

d. grondige kennis van het herekenen van hoe
veelheid en prijs van het onder 1 en 2 van 
onderdeel h genoemde ; 

e. eenige kennis van de inrichting van leer
lokalen en ateliers, van veiligheids- en ge
zondheidsmaatregelen, alsmede van eerste 
hulp hij ongevallen ; 

/. eenige kennis van a.dministratief heheer; 
g. kennis van de eischen van doeltreffend 

oriderwijs in de vakken en aan de scholen 
waarvoor deze akte bevoegdheid geeft ; 
geschiktheid om de verkregen kennis aan 
een groep van leerlingen mede te deelen ; 
een en ander in verhand met het hepaalde 
in art. 38 der wet; 

h. vaardigheid in : 
l. het patroonteekenen, knippen, passen 

en naaien van alle voorkomende vrou
wen-, mannen- en kinderonderkleeding ; 
van bovenkleeding voor kinderen tot 
en met den leeftijd van zes jaar; 

2. het hreien en ha.ken van kleeding
stukken en eenige soorten hrei- en 
haakwerk voor hovenkleeding en af
werking geschikt ; 

3. het vermaken en verstellen, het merken 
en versieren met hand- en machine
Werk van het onder l en 2 genoemde ; 

4. het strijken en opvouwen van nieuw 
lijf- en huishoudgoed ; 

5. het gehruik en onderhoud van ver
schillende na.aimachines en apparaten ; 

6. het teekenen naar kleedingstukken op 
mannequin; 

7. het schetsen uit het geheugen van een 
vooraf gezien kleedingstuk ; 

8. het teekenen, zoo noodig wijzigen, van I 

een eenvoudige ornamentale samen
stelling of letter voor het onder 1 ge
noemde ; en het op stof hrengen van 
een teekening. 

TOELICRTING. 

c. stof, snit, kleur, versiering in verhand met 
persoon, doel en jaargetijde; 

h. 1. het patroonteekenen zoowel op papier 
als op zwarthord ; de kleeding naar 
maat, model of modepl~t ; hieronder 
ook te rekenen kapmantels, matine's, 
sporthlouses en hustehouders ; 

2. naar uitgevoerd of geknipt model ; 
7. zoowel op papier als op zwarthord; 

Het exameu in de onderdeelen e, f en g ge
schiedt schriftelijk en mondeling, in de onder
deelen a, b, c en d uitsluitend mondeling. Bij 
de heoordeeling van het schriftelijk werk wordt 
in het hijzonder op taal en stijl gelet. 

Het examen wordt afgenomen aan de hand 
van aanwezige grondstoffen en weefsels, voor
werpen, gereedschappen en afheeldingen. 

Programma voor de akte N.s 
Deze akte geeft hevoegdheid voor het geven 

van onderwijs in de fraaie handwerken en kunst
naaldwerk aan inrichtingen, hedoeld in art. 11 
der Nijverheidsonderwijswet. 

Orn aan het examen te kunnen deelnemen, 
moet de candidate den leeftijd van 21 jaar 
hereikt heh hen. 

De vereischten zijn : 
a. eenige kennis van de decoratieve kunst, 

in het hijzonder op het gehied van kanten, 
naald- en weefwerk ; 

b. eenige kennis van grondstoffen, weefsels 
en materialen, de kenmerken van deugde
lijkheid, voor zoover die zonder scheikun
dige proeven zijn vast te stellen ; 

c. grondige kennis van de praktische en 
aesthetische eisohen waaraan stoffen en 
materialen moeten voldoen ; 

d. eenige kennis van heraldiek en kleurenleer ; 
e. grondige kennis van het berekenen van 

hoeveelheid en prijs van het onder 2 van 
onderdeel j genoemde ; 

/. eenige kennis van de inriohting van leer
lokalen en ateliers van veiligheids- en 
gezondheidsmaatregelen, alsmede van eer
ste hulp bij ongevallen ; 

g.. eenige kennis van administratief beheer ; 
h kennis van de eischen van doeltreffend 

onderwijs in de vakken en aan de scholen 
waarvoor deze akte bevoegdheid geeft ; 
geschiktheid om de verkregen kennis aan 
een groep van leerlingen mede te deelen ; 
een en antler in verhand met het bepaalde 
in art. 38 der wet ; 

j. vaardigheid in : 
l. alle voorkomende technieken op onaf

gedeelde en afgedeelde stof ; 
2. alle voorkomende technieken waardoor 

stoffen ontstaan ; 
3. het opmaken en afwerken van verschi!

lende voorwerpen 
4. het ontwerpen van een eenvoudige 

versiering voor een gegeven hestemming 
in voorgeschreven techniek, alsmede 
het maken van een werkteekening in 
kleur van een gedeelte van het ont
werp; 

5. het schetsen naar een te versieren voor-



677 11 JULI. 1921 

werp of kleedingstuk en het uitslaan 
der te versieren onderdeelen ; 

Ii. het teekenen van letters, waardig
heids- en rangteekens, het samenstellen 
van monogrammen, en het op stof 
brengen van een teekerung. 

TOELICHTING. 

c. ID verband met de nitvoering van een ge
deelte van het onder 4 van onderdeel f 
genoemde; 

f. 2. breien, haken, knoopen, eenvouilige 
weeftechnieken, Egyptisch vlechtwerk, 
genaaide guipure, kloskant (torchon en 
cluny), alles te werken na-ar staal of 
teekenmg; 

5. zoowel op papier als op zwart bord ; 
Het examen ID de onderdeelen a, f, g en h 

geschiedt schriftelijk en mondelmg ; ID de 
onderdeelen b, c, d en e nitsluitend mondeling. 

Bij de beoordeeling van het schriftelijk werk 
wordt ID het bijzoniler op taal en stijl gelet. 

Het examen wordt afgenomen aan de hand 
van aanwezige grondstoffen, weefsels en voor
werpen, gereedschappen, materialen en af
beeldingen. 

Programma voor de aanteekening op de akte N.e 
Deze aanteekening, geplaatst op de akte Ne, 

geeft bevoegdheid voor het geven van onder
wijs ID het hand- en vakteekenen aan schilders
leerlIDgen van scholen, bedoeld in art. 11, 
eerste lid, der Nijverheidsonderwijswet. 

De vereischten zijn : 
a. kennis van de voornaamste constructies 

nit de vlakke meetkunde en van de be
langrijkste eigenschappen van vlakke fi. 
guren en meetkunilige lichamen, een en 
antler ID verband met de toepassID$ daar
van in de perspectief en de beschrijvende 
meetkunde, alsmede bij de samenstellmg 
van geometrisch ornament ; 

b. kennis van het projecteeren van eenvouilige 
meetkunilige Iichamen ID rechthoekige 
projectie, hunne doorsnijdingen en de ont
wikkeling hunner oppervlakken ; 

c. kennis van de beginselen van de perspectief 
en van eenvoudige schaduwbepaling bij 
zonlicht; 
vaardigheid ID : 

d. 1. het teekenen van een eenvoudige vlak
versiering in kleuren ; 

2. het teekenen naar de natuur, van een 
eenvoudig groepje, bestaande uit eenige 
voorwerpen, verschillend van vorm 
en stof; 

3. het samenstellen van een opschrift, I 
waarover een eenvoudige randver
siering; 

4'. het maken van een eenvoudige lijn
teekenmg. 

TOELIOHTING. 

d. 1. naar plaat, teekerung of antler daar
voor geschikt voorbeeld o.a. versierde 
hoofdletters, heraldieke voorstelling, i 
glas ID lood enz. ; nit te voeren in znivere , 
omtreklijnen en ID vlakke tinten ; 

2. de teekening te bewerken met schaduw, 
nit te voeren in een techniek naar keuze 
van den candidaat ; 

3. het geheel op schaal, en een detail 
op ware grootte uit te voeren ; 

4. nit te voeren in znivere IDktlijnen en 
in kleuren. 

Ilet examen in de onderdeelen a, b en c ge
schiedt mondeling. 

Programma voor de aanteekening op de akte N.m 
Deze aanteekenmg, geplaatst op de akte 

Nm, geeft bevoegdheid voor het geven van 
onderwijs in de bouwkunde, de kennis van 
bouwstoffen en het rechtlijnig en bouwkundig 
teekenen aan inrichtingen, bedoeld in art. 11 
der NijverheidsonderwiJswet. 

De vereischten zijn : 
a. kennis van de vlakke meetkunde, van de 

rnimte-meetkunde, van de stelkunde, de 
gonio- en vlakke trigonometrie en van de 
natuur- en werktuigkunde, een en antler 
ID verband met de bouwkunde; 

b. kennis van de beschr~jvende meetkunde 
tot en met de omwentelingslichamen ; 

c. kennis van de leer der perspectief tot en 
met de schaduwbepaling bij zonlicht; 

d. grondige kennis van de geschiedenis der 
bouwkunst in hare hoofdtijdperken ; 

e. kennis van de constructies ID gewapend 
beton; 
eenige kennis van ventilatie, centrale ver
warm.ing en electrische verlichting ; 

/. kennis van de statische berekenmg van 
eenvoudige bouwconstructies langs ana
lytischen en grafischen weg ; 

g. bekendheid met de meest gebruikelijke 
methoden van onderzoek van bouwstoffen ; 

h. bekendheid met de instrumenten in ge
brnik bij het landmeten en waterpassen ; 
het nitvoeren van metingen ; 

f. kennis van de eischen van doeltreffend 
onderwijs in het bouwkunclig teekenen aan 
de scholen waarvoor deze aanteekenmg be
voegdheid geeft ; geschiktheid om de ver
kregen kennis aan een groep van leer
lingen mede te deelen ; een en antler ID 
verband met het bepaalde in art. 38 der 
wet; 

k. vaardigheid ID : 
1. het teekenen van een vers1ermg naar 

plastisch model in hout, steen, pleister 
of metaal; 

2. het schetsen en opmeten van een 
onderdeel van een crebouw; 

3. het op het zwarte bord uit het hoofd 
schetsen van een architectonisch onder
deel; 

l . vaardigheid ID het maken naar opgaven 
van: 
1. een teekening voor een gebouw; 
2. een teekening van een onderdeel van 

een gebouw; 
3. een teekening van een onderdeel van 

een interieur van een gebouw met 
de daarbij behoorende versiering; 

4. een perspectiefteekenmg ID verband 
met het gevraagde onder 1 en 2 ; 

5. een teekening voor beschrijvende meet
kunde in verband met het gevraagde 
onder 1 en 2; 

6. een teekenmg voor berekening van 
bouwconstrncties. 

TOELICHTING. 

a. de kennis van de vlakke meetkunde om
vat de geheele vlakke meetkunde ; die van 
de ruimte-meetkunde gaat tot en met den 
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e. 

h. 

k. 

bol, in verband met de kennis onder b en c 
vereischt, die van de stelkunde tot en met 
de reeksen en logarithmen, die van de 
gonio- en vlakke trigonometrie betreft de 
begin.•elen en die van de natuur- en werk
tuigkunde omvat niet meer dan noodig 
is ter verklaring van de toepassingen hier-
van bij materialen en werktuigen ; 
het examen wordt afgenomen in verband 
met de vakken genoemd onder a ; 
bet examen wordt afgenomen in verband 
met de vakken genoemd onder a ; 
I. deze teekening te bewerken met scha

du wen en uit te voeren in een techniek 
ter keuze van den candidaat ; 

2. plattegrond, opstand en doorsnede met 
inschrijving van maten ; 

3. naar keuze uit een reeks van onder
werpen; 

I, 2, 3, en 4, uit te voeren in technieken 
ter keuze van den candidaat ; 

l. I. platte gronden, gevels, doorsneden, 
O:(> schaal 1 a 100 ; 

5. wt te voeren in potlood en inkt ; 
6. uit te voeren in potlood en inkt; 

door de teekeningen genoemd onder 
1-4 moet de candidaat toonen, dat 
hij vaardigheid in het teekenen bezit 
en tevens versieringen behoorlijk kan 
toepassen. 

Het examen in de onderdeelen a tot en met j 
geschiedt mondeling ; in de onderdeelen d en j 
bovendien door het maken van opstellen, zoo 
noodig door schetsen in den tekst te verduide
lijken ; in de onderdeelen b, c en / bovendien 
door het vervaardigen van de teekeningen resp. 
genoemd onder 5, 4 en 6 van onderdeel l. 

Prog-ramma voor de aanteekeni'Yl{J op de akte N.rv 
Deze aanteekening, geplaatst op de akte 

NIV, geeft bevoegdheid voor het geven van 
onderwijs in de kennis van werktuigen, de werk
tuigbouwkunde, het rechtlijnig en werktuig
knndig teekenen en de verdere technische 
vakken, waarin volgens dit programma examen 
is afgelegd, aan inrichtingen, bedoeld in art. 11 
der Nijverheidsonderwijswet. 

De vereischten zijn : 
a. kennis van : 

I. de a nalytische meetkunde in het platte 
vlak tot en met de kegelsneden en die 
in de ruimte tot en met het platte 
vlak · 

2. de ~ginselen der differentiaal- en der 
integraalrekening en der methoden tot 
het oplossen der eenvoudigste differen
tiaalvergelijkingen ; 
een en ander als grondslag voor de 
kennis van de theoretische en toege
paste mechanica, van de techniscbe 
leer der warmte, van de theorie der 
samengestelde werktuigen en van de 
werktuigbouwkunde; 

b. kennis van de theoretische en toegepaste 
mechanica met toepassing der analyse ; 

c. kennis van de technische Jeer der warmte, 
waaronder verstaan wordt : kennis van 
het opwekken en verdeelen der warmte, 
van de theorie en het onderzoek der stook
inrichtin$en, van het overdragen van 
warmte m voorwarmera en verdampappa
raten , van de hoofdwetten der mechanische 

d. 

e. 

f. 

warmtetheorie, toegepa-st op calorische 
werktuigen, compressors en ijsmachines ; 
kennis van de samenstelling, de werkings
wijze, de constructie en de berekening van : 
l. stoomketels, zuigerstoommachines, 

stoomturbines : 
2. verbrandingsmachines ; 
3. zuigerpompen, centrifugaalpompen, 

straalpompen ; 
4. voortstuwers; 
5. compressors, exhaustors en ijsmachines; 
6. hijschwerktuigen ; 
kennis van de mechanische technologie 
der metalen, waaronder verstaan wordt 
kennis van de samenstelling, constructie 
en werkingswijze van de machines voor 
metaalbewerking; 
kennis van de eischen van doeltreffend 
onderwijs in de vakken en aan de scholen 
waarvoor deze aanteekening bevoegdheid 
gee~ ; geschiktheid om de verkregen kennis 
aan een groep van leerlinJl:en mede te 
deelen; een en antler in verliand met het 
bepaalde in art. 38 der wet. 

TOELIOHTING . 

a. het onderzoek in dit onderdeel geschiedt 
door middel van en in verband met het 
schriftelijk en mondeling onderzoek volgens 
Jett. b, c, d en e ; 

Het examen in de onderdeelen b tot en met / 
geschiedt mondeling, voor zoover noodig met 
vaardig nit te voeren schetsen op het school
bord, in de onderdeelen b en c bovendien door 
het schriftelijk oplossen van vraagstukken, in 
do onderdeelen e en / bovendien door het maken 
van een of meer opstellen en in onderdeel d 
bovendien door het oplossen - door middel 
van teekenin€ien en berekeningen - van op
gaven, waarb1j de candidaten, behoudens goed
keuring der examencommissie, allo hulpmid
delen mogen gebruiken die zij wenschelijk oor
deelen. 

Prog-ramma voor de aanteelceni'Yl{J op de akte N. v 
Deze aanteekening, geplaatst op de akte N~, 

geeft bevoegdheid voor het geven van onderw1JS 
in de electrotechniek, het rechtlijnig en het 
electrotechnisch teekenen aan inrichtingen, be
doeld in art,. II der Nijverheidsonderwijswet. 

De vereischten zijn: 
a. kennis van : 

1. de analytische meetknnde in het 
platte vlak tot en met de kegelsneden 
en die in de ruimte tot en met het 
platte vlak ; 

2. de beginselen der differentiaal- en der 
integraalrekening en der methoden tot 
het oplossen der eenvoudigste di.fferen
tiaalvergelijkingen; 
een en antler als grondslag voor de 
ke1mis der theoretische en toegepaste 
mechanica. der theoretische electrici
teitsleer en der werktwgbouwkunde; 

b. kennis van de theoretische en toegepaste 
mechanica met toepaasing der analyse ; 

c. kennis van : 
1. de theoretische electriciteitsleer in haar 

geheelen omvang ; 
2. de meettechniek, methoden en instru

menten; 
3. de gelijkstroomtechniek ; 
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4. de wisselstroomtechniek ; 
5. de toepassingen op electrische hijsch 

werktuigen, electrische tr[tctie, elec
trischc verlichting ; 

6. di" inrichting van centraal- en tusschen
stations; 

' c. kennis van de eischen van doelt reffend 
onderwijs in bet decoratief teekenen aan 
de scholen , waarvoor deze aanteekening 
bevoegdheid geeft ; geschiktheid om de 
verkregen kennis aan een groep van leer-

7. de telegrafie, de telefonie, het signaal- • 
,vezen; 

lingen mede te deelen ; een en antler in 
verband met het bepaalde in art. 38 der 
wet; 

d. 

e. 

f. 

g. 

h. 

8. de berekening en constructie der onder 
1 3 en 4 behandelde machines ; 

9. bedrevenheid in het leiden van prac--
t ieche oefeningen ; 

kennis ,,an de werktuigbouwkunde, waar
onder verstaan wordt de kennis van de , 
regels volgens welke de afmetingen der 
samenstellende deelen van werktuigen 
worden bepaald ; I 
kennis van de samenstelling en werkings- 1 
wijze der voornaamste in electrische cen
trales voor het opwekken van electrischen 
stroom gebruikte stoom- en verbrandings
machines, 
kennis van de bereiding, de eigenRchappen, 
de toepassingen en de bewerking der mate
rialen die in de electrotechniek worden ge
bruikt · 
kennis' van de eischen van doeltreffend 
onderwijs in de vakkon en aan de scholen 
waarvoor deze aanteekening bevoegdheid 
geeft ; geschiktheid om de verkregen kennis 
aan een groep van leerlingen mede te 
deelen; een en antler in verband met het 
bepaalde in art. 38 der wet ; 
vaardigheid in het teekenen van samenge
stelde schakelschema's naar opgave. 

TOELICHTING. 

a. het onderzoek in <lit vak vindt plaats door 
middel van en in verband met het schrifte
lijk en mondeling onderzoek volgens lett. 
b, c en d; 

h. de opgave wordt naar willekeur uit de 
sterk- of uit de zwakstroomteohniek ge
nomen ; de teekening moet volgens de 
,,Algemeene Voorschriften" worden uit
gevoerd. 

Het examen in de onderdeelen b tot en met g 
geschiedt mondeling, voor zoover noodig met 
vaardig uit te voeren schetsen op het school
bord, in de onderdeelen b, c en d bovendien, 
door het schriftelijk oplossen van vraagstukken, 
in de onderdeelen c, e, f en g bovendien door 
het maken van een of meer opstellen en in 
onderdeel c bovendien door bet uitvoeren van 
een laboratoriumopdracht. 

Pro(Jramma mor de aant.eekeniny ·voor decoratief 
teekenen op de akte N,rx 

Deze aanteekening, geplaatst op de akte Nrx, 
geeft bevoegdheid voor bet geven van onder
wijs in het decoratief teekenen aan inrichtingen, 
bedoeld in art. 11 der Nijverheidsonderwijswet. 

De vereischten zijn: 
a . kennis van de geschiedenis der decoratieve 

kunst, van haar verband met architectuur 
en nijverheidskunst ; bekendheid met de 
technieken welke in de vlakversiering toe
passing vinden ; eenige kennis van heraldiek 
en kleurenleer ; 

d. vaardigheid in : 
1. het t eekenen van planten, bloemen 

of dieren naar de natuur ; 
2. het teekenen van een on twerp-scheta 

in kleur op schaal voor een vlakver
siP.ring, deel uit makende van een ge
geven architectonisch geheel of ge
bruiksvoorwerp ; 

3. het teekenen van cen detail daarvan 
op ware grootte ; 

4. het teekemm van een opgave met toe
passing van letterschrift ; 

5. bet teekenen van een ontwerp naar op
gave uit bet vak van den candidaat. 

Het examen geschiedt in de onderdeelen 
a en c mondeling en schrifl} ijk, in onderdeel b 
uitsluitend mondeling. 

Proyramrna voor de aanteekening op de akte N.xrv 

Deze aanteekening, geplaatst op de akte 
Nxrv, ~eeft bevoegdheid voor het geven van 
onderwgs in de droie waterbouwkunde aan 
inrichtingen, bedoe!d m art. 11 dcr Nijverheids
onder wij iwet. 

De vereischten zijn : 
a. uitgebreide kennis van de metboden der 

toegepaste mechanica voor de bepaling 
van momenten en krachten in balken- en 
vakwerken, ten gevolge van bewegende 
laststelsels ; 

b. kennis van het ontwerpen, de samenstelling, 
de constructie en de berekening van · 
l. onder- en bovenbouw van vaste en 

beweegbarn bruggen en ijzerconstruc
ties; 

2. gewone wegen, spoor- en t ramwegen 
en bijkomstige werkcn ; 

c. kennis van gewapend-betonconstructies; 
d. eenige kenni.9 van wettcn ; 
e. kennis van de eischen van doeltreffend 

onderwijs in de kennis van bruggen en 
wegen, 1jzerconstructies en gewapend bet on 
aan de scholen waarvoor deze aa-nteekening 
bevoegdheid geeft ; geschiktheid om de 
verkregen kennis aan een groep van leer
lingen mede te deelen ; een en antler in 
verband met het bcpaalde in art. 38 der 
wet. 

TOELICHTINO. 

bij het ontwerpen en t eekenen mogen de 
candidaten, behoudens goedkeuring van 
de examencommissie, alle hulpmiddelen 
gebruiken, die zij wenschelijk oordeelen; 

d. uitsluitend betreffende spoorwegwetgeving. 
Het examen geschiedt voor alle onderdeelen 

mondeling, waarbij de candidaat blijk moet 
geven in staat te zijn, zoowel op bet schoolbord 
als op papier duidelijk projectievische schetsen 
te maken van de verschillende constructie
onderdeelen; in de onderdeelen a, b enc boven-

b. kennis van de verschillende technieken, 
materialen en &ereedschappen, welke bij 
het vak van den candidaat toepassing 
vinden; 

1 <lien schriftelijk, en in ·de onderdee!en b en c 

I 
tevens door het uitwerken van p!annen, waar
van geeischt kan worden, dat zij geheel of ten 

1 
deele in inkt worden gezet. 
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I 
Programma voor de aan/.eekening voor vakteekenen . Programma voor de aanteekening voor boelseeren 

op de akte N.o I op de ak/R. N.IX 
Deze aanteekening, geplaatst op de akte I Deze aanteekening, geplaatst op de akte 

N.o, geeft bevoegd.heid voor het geven van Nix, geeft bevoegd.heid voor het geven van 
onderwijs in het vakteekenen voor kleermakers onderwijs in het decoratief boetseeren aan in
aan inrichtingen, bedoeld in art. 11 der Nijver-· richtingen, bedoeld in art. 11 der Nijverheids-
heidsonderwiJswet. onderwijswet. 

De vereischten zijn : 1 De vereischten zijn : 
a. eenige kennis van de rechthoekige pro- I a, kennis van de geschiedenis der boetseer-

jectie, met het oog op uitslagen; kunst, van haar verband met architectuur 
b. kennis van de versiering en hare gescbiede- en nijverheidskunst ; bekend.heid met de 

nis, wat de toepstSsing betreft op de klee- tecbn:eken welke in de reliefversiering 
ding ; kennis van het historisch Europeesch toepassing vinden ; eenige kennis der 
kostuum en van de nationale kleeder- heraldiek ; 
drachten ; b. kennis van de verschillende technieken, 

c. eenige kennis van de kleurenleer in verband materialen en gereedschappen, welke bij 
met de kleeding ; het vak van den candidaat toepassing 

d. vaardigheid in ; vinden ; 
I. het teekenen van eene eenvoudige c. kennis van de eischen van doeltreffend 

vlakversiering in kleur naar geweven onderwijs in het decoratief boetseeren aan 
stof ; de scholen waarvoor deze aanteekening 

2. het t eekenen van ornamenten in ver- bevoegdheid geeft ; geschiktheid om de ver-
band met de kleeding ; kregen kennis aan een groep van leerlingen 

3. het teekenen van een kostuum naar mede te deelen ; een en ander in verband 
een model ; met bet bepaalde in art. 38 tler wet ; 

4. het schetsen van een kostuum uit het d. vaardigheid in : 
geheugen. · 1. het boetseeren naar eene afbeelding 

Het examen in de onderdeelen a, b en c ge- van ecn ornamentale compositie ; 
schiedt mondeling, met vaardig uit te voeren 2. bet maken van een ontwerp-schets op 
schetsen op het schoolbord. schaal voor een reliefversiering, deel 

uitmakende van een gegeven architeo-
Programma voor de aanteekening voor vakteekenen tonisch geheel of gebruiksvoorwerp ; 

op de akte N.p 3. bet boetseeren van een detail daarvan 
Deze aanteekening, geplaatst op de akte Np, op ware grootte ; 

geeft bevoegd.heid voor het geven van onder- 4. het boetseeren van een kop naar levend 
wijs in het vakteekenen voor schoenmakers model. 
aan inrichtin$en, bedoeld in art. 11 der Nijver- Het examen in de onderdeelen a enc geschiedt 
heidsonderwiJswet. mondeling en schriftelijk, in onderdeel b uit-

De vereischten zijn : sluitend mondeling. 
a. kennis van de meetkundige systemen van 

patronenmaken en zoolontwerpen ; van de Programma voor de aan/R.ekening voor uniformen, 
geschieden.is van het vak en het schoeisel ; galaklew_ing en ambtsgewaden op de akte N.o 
van de maten en maatskala's in verband Deze aanteekening, geplaatst op de akte No, 
met leder, leesten en schoeisel ; van de geeft bevoegdbeid voor het geven van onder
kleurenharmon.ie ten opzichte van schoeisel wijs in het maken van uniformen, galakleeding 
en kleeding; en ambtsgewaden aan inrichtin$,en, bedoeld in 

b. vaardigheid in het teekenen naar afbeel- art. 11 der Nijverbeidsonderw1jswet. 
dingen ; naar voorwerpen voornamelijk De vereiscbten zijn : 
aan bet ambacbt ontleend; naar gipsaf- a. kennis van de uniformen, tenueen en onder-
gietsels van onderste ledematen ; van sym- scbeidingsteekenen voor de land- en zee-
metrische flguren, zoowel naar voorbeeld. macbt; van galakleeding, ambt.sgew11,den 
als naar eigen ontwerp ; van constructies en bij Koninklijk Besluit vastgestelde uni-
van zolen, leesten, patronen en scboeisel formen van ridderorden ; 
naar opgegeven maten ; b. vaardigbeid in bet maken van alle uni-

e. vaardigbeid in het ontwerpen en teekenen formen voor land- en zeemacht, . galaklee-
van leesten, patronen en onderdeelen van ding en ambtsgewaden. 
patronen, schachten, onderwerken en onder-
deelen van onderwerken, en van zoowel Programma voor de aanteekening voor het ortho-
historisch als hedendaagscb scboeisel. paedisch schoenmaken op de akte N.p. 

TOELICHTING. 

c. het examen bestaat in het vervaardigen 
van de modellen uit carton, naar opgaaf 
en eigen ontwerp ; het in teekening brengen 
met licht en schaduw of het kleuren, een 
en ander in verband met den stand en de 
samenstelling van het ontwerp of den aard 
van het materiaal. 

Het examen geschiedt mondeling en schrifte
lijk, met vaardig uit te voeren scbetsen op het 
schootbord. 

Deze aanteekening, geplaatst op de akte Np, 
geeft bevoegd.heid voor bet geven van onder
wijs in bet ortbopaediscb scboenmaken aan 
inricbtingen, bedoeld in art. 11 der Nijverbeid~
onderwijswet. 

De vereiscbten zijn : 
a. kennis van de bewerking van bet leder en 

de onderdeelen voor het orthopaedisch 
werk; 

b. kennis van de orthopaedie in verband met 
het beschoeien van abnormale onderste 
ledematen; 
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c. 

d 

e. 

f. 

g. 

kennis van de instrumenten die bij de be
schoeiing van abnormale onderste lede
maten noodig zijn : 
vaardigheid in het maatnemen voor, en 
afgieten van abnormale onderste lede
maten; 
vaardigheid in het ontwerpen en maken 
van leesten en aanvullingen voor abnor
male voeten ; 
vaardigheid in het maken van patronen 
voor boven- en onderwerken op leesten 
en aanvullingen en in verband met de te 
gebruiken instrumenten; 
vaardigheid in het maken van schachten 
en onderwerken, met of zonder instrumen
ten, over leesten en aanvullingen. 

TOELI0HTING. 
a. het examen handelt over de lederbewerking 

in verband met de onderdeelen b, c, e en g; 
b. het examen wordt afgenomen aan de hand 

van aanwezige foto's, afgietsels en werke
lijke abnormaliteiten ; de te behandelen 
hoofdvormen zijn platvoet, klompvoet, 
spitsvoet, paardenvoet, kortbeenige, hak
voet, holklauwvoet en de geamputeerde 
voet ; een en antler wordt behandeld voor 
zooveel bet.raft het ontstaan van, de be
schrijving van en den schoen voor de ab
.aormaliteit. terwijl tevens eenige kennis 
wordt verlangd van de chirurgische be
handeling en van de behandeling door 
heilgymnastiek ; 

c. het examen handelt over veer-, beugel-, 
scharnier-, manchet- en bandinstrumenten ; 

e. het examen bestaat in het ontwerpen en 
maken van ten minste een paar leesten 
voor het normale geval en van ten minste 
Mn paar leesten en aanvullingen van kurk, 
hout, vilt e. d. voor het abnormale geval ; 
hierbij moet schriftelijk worden verklaard, 
welk doe!, en op welke wijze men dat doel 
wil bereiken ; 

f. en g. op de gemaakte leesten en aanvullin
gen, met of zonder instrumenten, worden 
de patronen, schachten en onderwerken 
vervaardigd ; de candidaat mag daarbij 
niet in strijd komen met de schriftelijke 
verklaring, bedoeld bij de toelichting van 
punt e. 

Het examen in de onderdeelen a en b ge
schiedt mondeling, in onderdeel c mondeling 
en schriftelijk, terwijl in onderdeel e het prak
tische werk schriftelijk moet worden toege
licht, gelijk boven is aangegeven. 

noemden Minister van 7 Juli 1921, n°. 5293 . 
Afdeeling Nijverheids- en Handelsonderwijs ; 

Hebben goedgevonden en verstaan, te 
bepalen: 
Art. 1. Ter verkrijging van het getuig

schrift, bedoeld in artikel 29 der Nijverheids
onderwijswet, leggen de le!lrlingen van lagere 
nijverheidsscholen een eindexamen af, be
staand uit practisch en schriftelijk proefwerk 
en zoo noodig een mondeling gedeelte. 

Van <lit examen kunnen worden vrijgesteld 
zij die in het afgeloopen cursusjaar voldoende 
cijfers in de hoofdvakken hebben behaald, en 
de overige vakken niet hebben verwaarloosd. 

Het examen wordt, onder toezicht van een 
of meer leden of afgevaardigden van het school
of gemeentebestuur, afgenomen door directeur 
en leeraren. 

2. Ter verkrijging van het in het vorige 
artikel genoemde getuigschrift leggen de leer
lingen van Iniddelbare nijverheidsscholen een 
eindexamen af, bestaande, voor zooveel wen
schelijk, uit een schriftelijk, een practisch en 
een mondeling gedeelte. 

Tot die examens worden ook toegelaten zij, 
die het onderwijs aan deze scholen niet hebben 
gevolgd. 

Het examen wordt door directeur en leeraren 
afgenomen. 

Het mondeling gedeelte wordt afgenomen 
onder toezicht van een of meer gecommitteer
den, door Onzen Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen aan te wijzen. 

3. Het eindexamen loopt over alle vakken, 
welke in de verschillende cursusjaren zijn 
onderwezen. · 

4. Het oordeel over de kennis der candi
daten in ieder vak wordt uitgedrukt door een 
der cijfers van 1 tot 10, aan welke de volgende 
beteekenis is te hechten ; 

1 zeer slecht 6 voldoende 
2 slecht 7 ruim voldoende 
3 zeer onvoldoende 8 goed 
4 onvoldoende 9 zeer goed 
5 bijna voldoende . 10 uitmuntend. 
5. Van het mondeling examen in eenig vak 

zijn desgewenscht vrijgesteld zij, die voor het 
schriftehjk niet minder dan het praedicaat 
,,ruim voldoende" (7) hebben behaald. 

6. Bij verschil van gevoelen tusschen de 
leeraren die het examen, bedoeld in artikel 2, 
hebben afgenomen, en den gecommitteerde of 
de gecommitteerden, omtrent het verleenen 
van het getuigschrift, worden de rapporten 
van den examinandus geraadpleegd, waarna 
tot stemming wordt · overgegaan. Aan deze 
stemming nemen gecommitteerden dee!. Staken 

11 Juli 1921. BESLUIT tot uitvoering van de ste=en, dan wordt het getuigschrift ver
art. 29, tweede lid, der Nijverheidsonder- leend. 
wijswet. S. 9Ul. 7. De gecominitteerden ontvangen uit 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 's Rijks schatkist vergoeding voor reis- en ver-
Op de voordracht van Onzen Minister van bl ijfkosten en genieten vacatiegelden, overeen

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van komstig de bepalingen van Ons besluit van 
12 Februari 1921, n°. 10953, Afdeeling Nijver- HJ December 1918 (Staatsblad n°. 804A), zoo
heids- en Handelsonderwijs; als dat is gewijzigd bij Ons besluit van 14 Juli 

Overwegende, dat door Ons de noodige voor- 1919 (Staatsblad n°. 490). 
schriften moeten worden gegeven tot wtvoering 8. Omtrent al hetgeen verder de in de ar
van artikel 29, tweede lid, der Nijverheids- tikelen 1 en 2 bedoelde eindexamens betreft, 
onderwijswet ; zullen, voor iedere groep van scholen afzonder-

Den Raad van State gehoord, advies van I lijk, door Onzen voornoemden Minister nadere 
29 Maart 1921, n°. 26; voorschriften worden gegeven. 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor- Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
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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 llden Juli 1921. 
WILHELl\UNA. 

De M iniater van Ond.erwija, 
K unaten en W etenachappen, 

J. TH. DE VISSER. 
( Uitgeg. 21 Juli 1921.) 

11 Juli 1921. BESLUIT tot vastatelling van de 
voorwaarden, onder welke aan rechtaper
soonlijkheid bezittende instellingen en ver
eenigingen en a.an gemeenten ten behoeve 
van de door haar in stand gehouden scholen 
uit 's Rijks kas subsidie wordt gegeven. 
s. 920. 

\VIJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van Onzen ~'[inister van 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
12 Februari 1921, n°. 10953, Afdeeling Nijver
heids- en Handelsonderwijs ; 

Overwegende, dat bij algemeenen maatregel 
van bestuur de voorwaarden moeten worden 
vastgesteld, onder welke bet in artikel 25, 
eerste lid, der Nijverheidsonderwijswet bedoelde 
Rijkssubsidie wordt verleend ; 

Den Raad van State gehoord, advies van 
29 Maart 1921, n°. 26 ; 

Gelet op bet nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 7 Juli 1921, n°. 5293, 
Afdeeling Nijverheids- en Handelsonderwijs; 

Hehben goedgevonden en verstaan, te 
bepalen: 
Art. 1. Het genot van Rijkssubsidie, als 

bedoeld in artikel 25 der Nijverheidsonderwijs
wet, is afhankelijk gesteld van de behoorlijke 
naleving door de school- of gemeentebesturen, 
voor zooveel hen betreft, van de wettelijke 
bepalingen betrekking hebbende op bet Nijver
heidsonderwijs. 

2. Wanneer Onze Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen zulks verlangt, 
staan de lokalen der scholen open voor bet af
nemen van ingevolge de Nijverheidsonderwijs
wet te houden examens. 

3. Aan de goedkeuring van Onzen Minister 
"l'&n Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 
worden onderworpen : 

a. bet reglement, bet programma van onder
wijs, de rooster van lesuren, zoomede de wijzi
gingen welke in voornoemde stukken worden 
aangebracht; 

b. de keuze van bet terrein en de verdere 
voorstellen betreffende den bouw en bet ge
bruik van de lokalen waarin bet onderwijs zai 
worden gegeven. 

4. Jaarlijks Y66r l April wordt de rekening 
en verantwoording over bet afgeloopen kalen
derjaar ter goedkeuring aan Onzen voornoem
den Minister opgezonden ; hierbij gaat tevens 
een verslag van de uitkomsten van bet onder
w~js in .. bet af!feloopen. kalenderjaar. 

Jaarluks v6or 1 Mei wordt de begrooting 
van inkomsten en uitgavcn voor bet volgend 
kalenderjaar ter goedkeuring aan Onzen voor
noemden Minister opgezonden. 

5. Wanneer recht5persoonlijkheid bezittende 
vereenigingen ecne geldleening onder garantie 
van bet Rijk wenschen aan te gaan voor de 

stichting of uitbreiding van door haar op te 
richten of in stand gehouden inrichtingenvoor 
nijverheidsonderwijs, dienen zij bij Onzen 
Minister van Onderwijs, Kunsten en Weten
schappen, onder aanbieding van bet leenings
voorstel, een verzoek in om rente en aflossing 
der leening, in samenwerking met Onzen Mi
nister van Financien, te garandeeren. 

Daarbij moeten gegevens worden verstrekt, 
waaruit blijkt, dat de plannen ten behoeve 
waarvan de leening zal worden aangegaan, 
door Onzen Minister van Onderwijs, K unsten 
en Wetenschappen zijn goedgekeurd en, dat 
op de laatstelijk door Onzen voornoemden 
Minister goedgekeurde begrooting der school 
een voldoend bedrag voor rente en a.flossing 
der leening is uitgetrokken. 

6. Onverminderd bet bepaalde bij artikel 
22 der Nijverheidsonderwijswet, wordt van 
benoeming van en verleend ontslag aan direc
teuren of leeraren binnen 14 dagen kennis
gev:ing gezonden aan Onzen voornoemden 
Minister. 

7. Van alle stukken welke aan Onzen voor
noemden Minister worden gezonden, wordt 
gelijktijdig een afschrift of afdruk verstrekt 
aan den inspecteur met bet toezicht op de 
school belast. 

8. Door de in artikel 1 genoemde instellin
gen. vereenigingen en gemeen,ten wordt bij 
hare aanvraa~ om subsidie aan Onzen voor
noemden Minister eene schriftelijke verklaring 
overgelegd, dat zij de in de artikelen 1 tot en 
met 7 gestelde voorwaarden aanvaarden. 

9. Het Rijkssubsidie vervalt geheel of ge
deeltelijk over elk jaar waarin bet aantal leer
lingen eener school of van klassen dier school 
daalt beneden door Onzen voornoemden Mi
nister voor iedere groep van scholen te bepalen 
minima. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering 
van dit besluit, hetwelk in bet StaatBblad zal 
worden geplaatst, en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State 
en aan de Algemeene Rekenkamer. 

Het Loo, den llden Juli 1921. 
WILHELMINA. 

De Minister van Ond.erwijs, 
K unaten en W etenachappen, 

J. TH. DE VISSER. 
(Uitgeg. 21 Juli 1921.) 

11 Juli 1921. BESLUIT tot uitvoering van 
art_ 16 en art. 28, vierde lid, der Nijver
heidsonderwijswet. S. 921 . 

Wu WILHELMINA, ENZ. 

Op de voc,rdracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
12 Februari 1921, n°. 10953, Afdeeling Nijver
heids- en Handelsonderwijs ; 

Overwegende, dat door Ons de noodige 
voorschriften moeten worden gegeven tot 
uitvoering van art. 16 en van art. 28, v:ierde 
lid, der Nijverheidsonderwijswet; 

Den Raad van State gehoord, advies van 
29 l\faart 1921, n°. 26 ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 7 Juli 1921, n°. 5293, 
Afdeeling Nijverheids en Handelsonderwijs; 
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Hebbcn goedgevonden en verstaan, te 
bepalen: 
Art. 1. Waar in dit besluit wordt gesproken 

van directeuren, leeraren , personeel of leerlingen, j 
zijn hleronder begrepen directrices, leeraressen, I 
vrouwelijk personeel en vrouwelijke leerlingen. 

2. De artikelen 17, 17a, 17b, 17c en 17d 
der wet boudende voorzieningen t egen besmet
telijke ziekten, alsmede de algemeene maatre
gelen van bestuur ingevolge die artikelen 
vastgesteld, z,jn toepasselijk op alle scbolen 
voor nijverbeidsonderwijs. 

3. Tot de lste klasse van scbolen als be
cloeld in art ikel 11, eerste lid, der N ijverheids
onderwijswot, worden alleen toegelaten zij die 
voldoend Jager onderwijs bebben genoten en 
t en minste den leeftijd van 12 jaar hebben 
bercikt. 

Tot de lste k!asse van scholen als bedoeJd 
in artikel 11, tweede lid, dier wet worden in 
<lcn regel a lleen toegeJaten zij die, in het bij
zonder .voor zoovcel de aan het onderwijs 
op die scholen verwante hoofdvakken betreft, 
eene kennis bezitten gelijk aan die welke ge
vorderd wordt voor de t oeJating tot de 4de 
klasse eener hoogere burgerschool. 

Voor bepaalcle groepen van scholen voor 
middelbaar n ijverheidsonderwijs kan Onze 
Minister van Onderwijs, Kunsten en Wet en
schappen toelatingseischen vaststellen, welke 
afwijken van de bepalingen van het tweede 
lid van dit artikel. 

4. Alvorens een leerling kosteloos wordt 
toegeJaten, overtuigt het school- of gemeente
tebestuur zich van diens onvermogendheid , 
zoomede van die zijner ouders of verzorgers. 

Alvorens een leerling t egen gedeeltelijke 
betaling van het schoolgeJd wordt toegelaten, 
overtuigt bet school- of gemeentebestuur zich 
van de m.invermogendheid der in bet eerste lid 
bedoelde personen. 

5. Beslissingen omtrent toeJating en be
vordering van leerlingen worden genomen 
door den directeur, de betrokken leeraren 
en een vertegenwoordiger van bet school- of 
gemeentebestuur. 

6. In Mn lokaaJ wordt niet aan meer dan 
oone kJasso of door meer dan een leeraar t e 
gelijk onderwijs gegeven, tenzij in bijzondere 
gevallen met toestemming van den inspecteur. 

7. Voor directeur, leeraren en verder 
personeel van gesubsidieerde nijverheids
scholen worden door de school- of gemeente
besturen instructien vastgesteld, welke de 
goedkeuring van Onzen voornoemden Minister 
behoeven. 

Zij bekleeden geen nevenbetrekkingen, t enzij 
met goedkeuring van Onzen Minister. 

8. Met inachtneming van de voorschriften 
der instructie gedragen de leeraren en bet verder 
personeel zich in zaken die op de schooJtucht 
of op de inwendige huishouding der school 
betrekking hebben , naar de beslissing van den 
clirecteur, behoudens hooger beroep, wat de 
Rijksscholen aangaat, op Onzen voornoemden 
Minister, en wat de van Rijkswege gesubsidi
eerde bijzondere en gemeentelijke scholen 
aangaat, onderscheidenlijk op de school- en 
gemeentebesturen . 

9. Ten minste eenmaal in bet jaar bespreekt 
bet school- of gemeentebastuur in eene gemeen
schappelijke vergadering met directeur en 

leeraren de belangen van inrichting en onder
wijs. 

Wa-ar het eene aemeenteJijke school bctreft, 
kan bet gemeente'fiestuur zich doen vertegen
woordigen. 

10. Ter bespreking van vJijt, gedrag en 
vorderingen der leerlingen en van de belangen 
van bet onderwijs roept de directeur de leeraren 
zoo dikwijls t e zamen als hij noodig acht, doch 
ten minste eenmaal per kwartaal. Directeur 
en leeraren zijn verplicht deze bijeenkomsten, 
welke buiten de gewone schooluren worden 
gehouden, bij te wonen. 

11. Bij afwezigheid van leeraren worden 
de Jessen waargenomen door andere leeraren, 
aan te wijzen door den directeur. Deze 
vermijdt b ij die aanwijzing zooveel mogelijk, 
dat bet aantal door een leeraar te geven weke
lijksche lesuren stijgt boven de grens waarbinnen 
zijn salaris valt. 

12. Bij de regeling van den diensttijd van 
het niet-onderwijzend personeel wordt bepaald, 
in hoeven e tijd, gedurende welken de betrok
kene door z jjne betrekking is gebonden zonder 
tot eigenlijken arbeid verplicht t e zijn, als 
werktijd zal worden berekend, en wordt voorts 
in acht genomen, da t dr gewone werktijd niet 
meer bedraagt dan 8 uren per dag, noch meer 
clan 45 uren er week. 

13. Van ongunstige rapport.en, door of 
vanwego het school- of gemeentebestuur 
uitgebracht over directeuren, leeraren en 
verder p rsoneel, wordt den betroklrnne zoo 
spoedig mogelijk een afschrift gegeven. Deze 
is, desgevorderd , verplicht schriftelijk t e verkla
ren , dat h ij van den inhoud kennis heeft geno
men. 

Een en ander geldt ook van ongunstige rap
porten, door den directeur uitgebracht over 
leeraren of verder personeel. 

14. Directeuren, leeraren en antler personeel 
worden voor , vast aangesteld. 

Tijdelijke aanstelling kan echter pJaats heb
ben: 

a. als mag worden aangenomen, dat de 
werkzaambeden waarmede de benoemde aan
stonds of later zal worden belast, t e zamen niet 
meer dan drie jaren in beslag zullen nemen ; 

b. als blijk.ens de akte van aanstelling eene 
vaste aanstelling afhankeJijk wordt gemaakt 
van bet verkrijgen van een bepaaJd, in die 
akte genoemd, bewijs van bekwaamheid; 

c. in de gevallen bij wet, algemeenen maatregel 
van bestuur of nit kracht daarvan gegeven 
voorschrift aangewezen. · 

Voorts kan tijdeJijke aanstelling plaats hebben 
op proef, voor niet !anger dan een jaar, zoo 
noodig met nog een jaar t e verlengen . Echter 
kan bet licbaam dat den benoemde heeft 
aangesteld, op <liens verzoek den proeftijd na 
twee jaren nog uiterlijk met een jaar verlengen. 

15. Direct euren, leeraren en antler personeel 
ontvangen zoo spoedig mogelijk na hunne 
benoerning een afschrift van de gedagteekende 
en onderteekende akte van aanst elling, die de 
betrekking, alsmede den naam en de voornamen 
van den benoemde, benevens jaar en dag van 
geboorte vermeldt. 

Die akte vermeldt voorts aJtbans : 
a. of de benoeming vast of tijdelijk is; 
b. zoo mogelijk den dag van ingang der 

benoeming ; 
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c. de belooning en de andere voo1 deelen, 10 jaren, zijn wacbtgeld gedurende 10 jaren 
in geld of anderszins, welke den benoemde genoten heeft ; 
worden toegekend ; · c. zoodra de ambtenaar, met een totalen 

d. voor zooveel betreft directeuren en lee- diensttijd van 10 of meer, maar minder dan 
raren : bet g!'tal lesuren per week. 25 jaren, zijn wachtgeld gedurende 15 jaren 

Den benoemde wordt eenmaal kosteloos in genoten heeft. . 
a.fschrift of afdruk een exemplaar verstrekt van Diensttijd, v66r het bereiken van den vollen 
de instructie naar welke hij zich heeft te gedra- Jeeftijd van 18 jaren vervuld, blijft bij de 
gen. Dit geldt ook voor wijzigingen m de berekening van den vollen diensttijd buiten 
mstructie. aanmerking. Diensttijd in een nevenbetrek-

De benoemde geeft eene onderteekende ver- king komt slechts in aanmerking, indien het 
klarin~ af, dat hij van de instructic, respec- wachtgeld uit hoofde van ontslag uit die betrek
tieveliJk van de daarin aangebrachte wijzigingen, king wordt toegekend. Indien de ambtenaar 
kennis heeft genomen. te eeniger tijd heeft o_pgehouden ambtenaar te 

16. Buiten het geval bedoeld bij artikel 23 zijn, bhjven de v66r die onderbreking bewezen 
van dit besluit wordt aan directeuren, Jeeraren diensten buiten aa.nmerking, mits de onder-
en antler personeel ontsla.g verleend : breking ten minste 3 jaa.r heeft geduurd. 

a. · op eigen verzoek ; Reeds met pensioen vergolden diensten blijven 
b. wegens het bereiken van den 65-jarigen I eveneens buiten aanmP.rking. V66r de in-

leeftijd; voering van dit artikel vervulde diensttijd 
c. door opheffing van de school of van de I wordt medesereker.d, mits hij zou. hebben 

betrekking; medegeteld, rndien hij na die mvoerrng was 
d. bij gebleken lichamelijke of geestelijkc vervuld. 

ongeschiktbeid ; In de gevallen, onder b en c van het derde 
e. als stra.f. , lid bedoeld, ka.n, onder goedkeuring va.n 
In de gevallen bedoeld onder a, b, c en d I Onzen voornoemden Minister, aa.n den ambte

moet bet ontslag eeryol worden verleend. I naar opnieuw een wachtgeld worden toegekend 
In bet geval bedoeld onder a wordt het ont- telken male voor den duur van ten hoogste 

slag niet verleend met ingang van een das, 5 jaren. Alsdan wordt het wachtgeld de eerste 
vroeger dan eene ma.and, of la.ter da.n dr10 ma.al op het twee-derde gedeelte en de volgende 
maa.nden na. den dag waarop het verzoek om malen op de helft van het oorspronkelijk laat
ontslag i~ ingekomen. Va.n deze bepaling kan stelijk genoten wachtgeld bepaald. 
worden afgeweken, wanneer dringende redenen lndien aan de opheffing van de betrekking 
van openbaar belang zulks vorderen, als ook of de verandering van de inrichting ~an het 
overeenkomstig het verzoek van den betrokkene dienstvak inkrimping van den werkkrrng van 
zelf, wanneer althans de belangen der school den ambtenaar voorafgaat, kunnen, onder 
zich niet tegen inwilliging hiervan verzetten. goedkeuring van Onzen voornoemden l\finister, 

In het geva.l bedoeld onder b wordt het ont- bijzondere voorzieningen worden getroffen. 
slag verleend met ingang van den lsten Januari Op den voet van dit artikel kan, onder 
volgende op den dag waarop de 65-jarige goed.keuring van Onzen voornoemden Minister, 
leeftijd wordt bereikt. Voor hen die ten tijde wachtgeld worden toegekend aan den ambte
van het in werking treden van di.t besluit den naar, die ontslag vraagt, nadat bet voornemen 
65-jarigen leeftijd reeds hebben bereikt, wordt hem is medegedeeld om zijn betrekking op te 
de datum van het beeindigen van het dienst- heffen of de inrichting van z~jn dienstvak zoo
verband bepaald op 1 Juli 1921. danig te veranderen, dat zijn werkzaamheden 

In bijzondere sevallen kan met machti- overbodig zullen worden. 
ging van Onzen Minister van Onderwijs, Kun- 18. Het wachtgeld wordt verminderd met 
eten en Wetenschappen na bet bereiken van bet geheel of een dee! van bet bedrag, dat de 
den 65-jarigen leeftijd telkens voor den tijd betrokkene geniet uit arbeid of bedrij1, na den 
van een jaar, te rekenen van de in bet vorige ingang van bet wachtgeld ter hand genomen, 
lid bedoeld data, het toekennen van eervol met dien verstande echter, dat hetgeen wegens 
ontslag worden uitgesteld. wachtgeld en de bovenstaande inkomsten uit 

Den betrokkene wordt van verleend ont- arbeid of bedrijf wordt genoten, niet ten gevolge 
slag terstond schriftelijk kennis gegeven. van die vermindering mag dalen beneden 

'17. In bet geval genoemd onder c van het de laatstelijk genoten bezoldiging. 
vorige artikel, wordt den eervol ontslagene, Op uitnoodiging van de vereeniging of van 
met ingang van den <lag van bet ontslag, een het lichaam ten laste waarvan het wachtgeld 
wachtgeld toegekend ten laste van de vereeni- komt, doet de betrokkene binnen een bij de 
ging of het licbaam voor rekening waarvan uitnoodiging bepaalden redelijken termijn, 
zijne bezoldiging laatstelijk kwam. opgaaf van bet bedrag, dat hij uit arbeid of 

Het wacbtgeld is in de eerste twee jaren bedrijf geniet en van bet tijdstip waarop die 
gelijk aan de laatstelijk genoten bezoldiging arbeid of dat bedrijf is ter hand genomen. 
m de verlaten betrekking, daa.rna aan 70 ten Voldoet hij aan die verplichting niet, dan kan 
honderd daarvan. het wacbtgeld worden ingebouden, te reke~~n 

Het wachtgeld vervalt : van bet einde van den evenbedoelden term1Jn. 
a. zoodra de ambtenaar, met een totalen Van de krachtens bet tweede lid gedane 

diensttijd van minder dan 5 dienstjaren, zijn opgaaf ka.n de vereeniging of bet lichaam 
wachtgeld gedurende bet dubbele van dien afwijken. "· 
tijd genoten beeft, _maar in geen geval v66r De vermindering geschiedt door het bestuur 
het . verloop van 3 iaren ; van de vereeniging of het licbaam ten laste 

b. zoodra de ambtena.ar, met een totalen waarvan het wachtgeld komt. 
diensttijd van 5 of meer, maar minder dan Den betrokkene staat wegens toegepaste 
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verm.indering van wachtgeld hooger beroep bij 25. De disciplinaire straffen worden uitge-
Ons open. I sproken : 

19. Ingeval de aanstelling tot de verlaten I ten aanzien van Rijksscholen door Onzen 
betrekking voor een bepaalden termijn was Minister van Onderwijs, Kunsten en Weten
geschied, eindigt het wachtgeld met het einde I schappen ; 
van dien termijn. Het wachtgeld van een ten aanzien van bijzondere scholen door het 
voor bepaalde werkzaamheden benoemde ver- , schoolbestuur ; 
valt met den dag waarop die werkzaamheden ten aanzien van gemeentelijke scholen door 
beeindigd . zijn. In alle andere gevallen burgemeester en wethouders. 
vervalt het wachtgeld van den tijdelijk benoem- 26. Van het opleggen van eene straf ont
de 3 maanden na den dag waarop hem het vangt de gestrafte onverwijld kennis door toe
ontslag schriftelijk is aangezegd. zending van een afschrift van het besluit tot 

20. Bij weigering van een functie of betrek- strafople~ging. Daarbij wordt hem tevens 
king, die den op wachtgeld gestelde is aange- schrifteliJk medegedeeld. v66r welken datum 
boden en hem, in verband met zijne persoon- hij bij Ons in hooger beroep kan komen. 
lijkheid en omstandigheden, redelijkerwijze Een en antler geschiedt bij aangeteekenden 
kan warden opgedragen, is de vereeniging of brief. 
het lichaam ten laste waarvan het wachtgeld 27. De straf, behalve die van scbriftelijke 
komt, bevoegd dat geheel of ten deele vervallen berisping, wordt niet ten uitvoer gelegd zoolang 
te verklaren. zij niet onherroepelijk is geworden, tenzij bij 

Wegens zoodanige vervallenverklaring kan de strafoplegging, om dringende redenen van 
de betrokkene bij Ons in hooger beroep komen. openbaar belang, :onmiddelljjke tenuitvoerleg-

21. Directeuren, leeraren en verder personeel ging is bevolen. 
worden geacht verlof tot afwezigbeid te 28. Van eene uitspraak tot het opleggen 
hebben : van eene disciplinaire straI kan de betrokkene 

a. voor het voldoen aan militaire verplich- binnen 30 dagen na den dag, waarop de in 
tingen ; artikel 26 van dit besluit genoemde afschriften 

b. voor het, na oproeping, verschijnen voor ter post zijn bezorgd, bij Ons in hooger beroep 
eenig publiekrechtelijk orgaan of voor eenig komen. 
persoon of college, van overheidswege aange- 29. Onverm.inderd het in artikel 22 van dit 
wezen ; besluit bepaalde, kunnen directeuren, leeraren 

c. bij ziekte, daaronder begrepen gebreken, en antler personeel worden geschorst: 
zwangerschap of bevalling, welke de uitoefening a. wanneer eene strafrechtelijke vervolging 
van den dienst beletten ; tegen hen wordt ingesteld ; • 

d. voor het afleggen van eenig examen en b. wanneer de diciplinaire straf van ontslag 
voor het uitoefenen van de functie van lid eener is opgelegd, en die straf nog niet voor tenuit
van Rijkswege samengestelde commissie, be- voerlegging vatbaar is; 
last met bet afnemen van eenig examen. c. wanneer schorsing naar het oordeel van 

De betrokkene is verplicht van afwezigheid het tot schorsing bevoegd orgaan wordt ge
wegens een der gevallen van het eerste lid vorderd door het belang van den dienst. 
behoorlijk, zoo mogelijk vooraf, mededeeling De in dit artikel genoemde schorsing wordt 
te doen. uitgesproken door de in artikel 25 van dit 

Op zijn verzoek wordt den betrokkene voor besluit aangewezen autoriteit. 
korten tijd verlof verleend in geval van buiten- 30. Van het ingevolge het vorige artikel 
gewone huiselijke of familieomstandigheden genomen besluit tot schorsing ontvangt de 
of andere buitengewone omstandigheden die betrokkene onverwijld kennis door toezending 
zijn aanwezigheid vorderen. van een afschrift. Daarbij wordt hem tevens 

22. Bij verzuim wegens ziekte die niet schriftel ijk medegedeeld, v66r welken datum 
aan hunne schuld t e wijten is, behouden direc- hij bij Ons in beroep kan komen. 
teuren, leeraren en verder personeel hunne 31. Tijdens schorsing als bedoeld in artikel 
volle bezoldiging, wanneer zij zich onderwerpen 29 van dit besluit wordt de bezoldiging op de 
aan de controle-voorschriften gesteld door de gewone wijze uitbetaald. 
vereeniging of het lichaam in dienst waarvan 32. De bezoldiging van het personeel der 
zij zijn. Zoolang zij zich niet aan die voor- van Rijkswege gesubsidieerde bijzondere en 
schriften of aan de daarop gegronde voorschrif- gemeentelijke scholet1, bedoeld in artikel 11 
ten van hen, die de controle uitoefenen, onder- der Nijverheidsonderwijswet, geschiedt overeen
werpen, kan de uitbetaling van hunne bezol- komstig de regelen vervat in de bijlage van dit 
diging geheel of gedeeltelijk warden ~eschorst. besluit. 

23. Aan den zieken ambtenaar, die binnen 33. Het in het voorgaande artikel bedoelde 
anderhalf jaar in het geheel gedurende meer personeel geniet een kindertoelage op den voet 
dan een jaar verlof wegens ziekte heeft genoten, als de burgerlijke Rijksambtenaren. 
kan op grond van die ziekte eervol ontslag 34. Eventueele verschuldigde bijdragen aan 
warden verleend, zulks met ingang van een pensioenfoncisen, premien voor pensioenver
dag, die niet vroeger ligt dan drie maanden na zekeringen en dergelijke ten behoeve van het 
dien waarop de mededeeling van het ontslag personeel bedoeld m artikel 32 of hunne wedu-
aan den ambtenaar wordt toegezonden. wen en weezen, komen ten laste van het lichaam 

24. De disciplinaire straffen zijn : in welks dienst dit personeel is, met uitzonde-
a. schriftelijke berisping ; ring van : 
b. schorsing voor ten hoogste drie maanden, a. Hetgeen de bijdrage voor weduwen-en 

al dan niet met geheeleofgedeeltelijke inhouding weezenpensioen eventueel meer bedraagt 
van bezoldiging ; dan f 210 ; 

c. ontslag. b. de eventueele bijdrage wegens inkoop van 
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zijdelingschen dienst of van dienst in een onbe
zoldigde betrekking bewezen ; 

c. de event ueele bijdrage wegens inkoop van 
tijdelijken dienst , voor zoover deze dienst is 
bewezen v66r 1 Januari 1920; 

d. den eersten der eventueel verschuldigde 
twee t ermijnen, bedoeld in ar t. 6 der wet van 
3 November 1919 (Staatsblad n°. 639). 

35. In gevallen waarin de regelen bedoeld 
in art ikel 32, niet voorzien, beslist Ome ~ ster 
van Onderwijs, Kunsten en Wet enschappen. 

In bijzondere gevallen kan, wanneer daartoe 
gegronde redenen bestaan, met machtiging 
van Onzen voornoemden Minister van de 
regelen , bedoeld in artikel 32, worden afgeweken . 

0VERGANGSBEPALINGEN. 

36. Indien het bedrag der jaarwedde over 
het jaar 1920, berekend overeenkomstig de 
vanwege Onzen Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen voor dat jaar 
uitgegeven leiddraden voor de bezoldiging van 
het personeel aan de van Rijkswege gesubsidi
eerde nijverheidsscholen hooger mocht zijn, 
dan het hedrag der wedde volgens dit besluit, 
wordt dit meerdere boven de nieuwe wedde 
genoten voor zoolang en voor zooverre eerst
bedoelde wedde hooger is dan het bcdrag der 
wedde volgens dit besluit . 

37. De artikelen 32 t/m 36 van dit besluit 
worden geacht in werking to zijn getreden op 
1 Januari 1921. 

Onze 1ifini t er 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 R aad van Stat e 
en aan de Algemeene Rekenkamer. 

Het Loo, den llden Juli 1921. 
WILHELMINA. 

De Minister van Onderwij s, 
K unsten en W etenschappen . 

J. TH. DE V ISSER. 

( Uitgeg. 21 Juli 1921. ) 

Be/wart bij Koninklijk beslu ,:t van 11 Juli 1921 
(Staatsblad n°. 921). 

BIJLAGE. 

Mij bekend, 
De M inister van Onderwijs, 
K unsten en W etenschappen. 

J. TH. DE VISSER. 

BEZOLDIG ING voor directeuren (directrices), 
leeraren (leeraressen) en verder personeel 
aan de van Rijkswegegesubsidieerde bij zon
dere en gemeenfolijke nijverheidsscholen. 

ALGEMEE NE B EPALINGEN. 

1. De bezoldigingen zijn vermeld zonder 
aftrek wegens standplaats. De aftrek bedraagt 
4 % voor gemeenten of onderdeelen van ge
meenten der tweede klasse, en 8 % voor ge
meenten of onderdeelen van gemeenten der 
derde klasse. De bezoldiging op deze wijze 
verminderd, wordt st eeds t ot een tiental 
van guldens naar boven afgerond. De rang
schikking der gemeenten of onderdeelen van 

gemeenten in klassen is dezelfde a ls die aange
geven in de lijst, opgenomen onder de bijlagen 
va n het K oninklijk besluit van 23 Janua,ri 1920 
(Staatsblad n°. 37), zooals die lijst bij latere 
besluiten is of zal worden gcwijzigd. 

2. Voor de toepassing van het onder l 
bepaalde wordt als standplaats aangemerkt de 
gemeente of het onderdeel eener gemeente 
waar de betrokkene zijne werkzaamheden moet 
verrichten, of we! de gemeente of het onderdeel 
eener gemeente hem onder goedkeuring van 
den 1ifinister van Onderwijs, K unsten en Weten
schappen als st andplaats aangewezen. 

3. Weaens het genot van vrije woni11g 
wordt , behalve in de gevallen dat dit uenot 
in h et bijzonder is of wordt toegek en d a ls 
belooning voor het vervullen eener nevenbetrek
king, op de bezoldiging een aftrek toegepast 
van 15 ten honderd. Heeft de inwoning tevens 
ten doe! de bewaring van het gebouw, dan 
bedraagt de aftrek 10 ten honderd. Indien 
wordt aangetoond, dat de hµurwaarde der 
woning bepaald naar Art. 10 der Wet op de 
personeele belasting 1896 minder bedraagt 
dan de aft rek, wordt deze op het bedrag van 
die huurwaarde gesteld. 

4. Wegens bet genot van vTij vuur en licht, 
zonder genot van kost en inwoning, wordt, 
behalve in de gevallen dat dit genot in het 
bijzonder is of wordt toegekend als belooning 
voor het vervullen eener nevenbetrekking, een 
aftrek toegepast van 3 ten honderd , t ot een 
maximum van f 100. 

5. Wegens het genot van kost en inwoning 
wordt een aftrek toegepast van f 1500 voor 
directrices van n ijverheidsscholen voor meisjcs 
en van f 960 voor leeraressen en huishoudsters, 
aan zoodanige scholen. Indien directrices, 
leeraressen of huishoudsters gedurende de 
vacanties afwezig zijn, wordt over dien t ijcl 
slechts een aftrek van 15 ten honderd voor vrije 
woning toegepast. 

6. De voor periodieke verhooging gest elde 
tijdvakken vangen aan met den eersten da" 
van de maand waarin de benoeming ingaat. 

7. Bij ongesteldheid of afwezigheid van den 
directeur of de directrice heeft de leera(a)r(es), 
met de t ijdelijke waarneming van het directo
raat belast, voor den t ijd der waarneming recht 
op eene belooning, indien daarvoor in redelijk
heid grond bestaat. Voorstellen dienaangaande 
worden aan de goedkenring van den Minister 
van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 
onderworpen. 

8. Aan leeraren die reeds eene volledige 
dagbet rekking bij het onderwijs vervullen , 
mogen aan andere inrichtingen van onderwijs 
niet meer dan acht Iesuren per week worden 
opgedragen. 

9. Samenvallende dienstj aren aan twee of 
meer scholen worden bij het vaststellen van 
den diensttijd niet afzonderlijk medegerekend. 

10. Indien bij verandering van Ieera(a)r(es) 
of leervak eene pauze wordt gehouden, behoort 
deze op den lesrooster t e worden aangegeven 
en mag deze in geen geval van de onderwijs-uren 
worden afgenomen . 

11. Of aan Nijverheidsscholen administra
tief of bedienend personeel zal zijn verbonden, 
wordt door den Minister van Onderwijs, Kun
sten en Wetenschappen bepaald. Voorstellen 
dienaangaande behoeven zijne goedkeuring. 
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GROEP I. 
Scholen voor middelbaar onderwijs in ,,techniek 
en nijvei·heid", ,,nijverheidskunst en kunst
ambacht", ,,den mijnbouw" en scholen voor 
lager onderwijs in ,,ambacht of handwerk", 
,,nijverheid , nijverheidskunst enkunstambacht" 

I f 160 per wekelijksch lesuur, na 2, 4, 6. 8, 10, 
12, 14 en 16 dienstjaren telkens t e verhoogen 
met f 10 per wekelijksch lesuur ; 

bij minder dan 10 lesuren per week f 160 
per wekelijksch lesuur, na 2 4, 6, 8, 10, 12, 
14 en 16 dienstjaren telkens te verhoogen met 
f 10 per wekelijksch lesuur. en ,,speciale vakken". 

(Academies, Middelbare Technische Scholen, 
:kunstnijverheidsscholen, Dagambachtsscholen, 
Avondscholen voor theoretisch en practisch 
Nijverheidsonderwijs voor jongens, en scholen 

voor speciale vakken.) 

A. MrDDELBARE SCHOLEN VOOR ,,TECHNIEK 
EN NIJVERHEID", VOOR ,,NIJVERHEIDSKUNST 
EN KUNSTil1BACHT" EN VOOR ,,DEN :}'(IJNBOUW". 
I. Academies, Middelbare Technische Scholen 
en daarmede gelijk te stellen inrichtingen 
(o.a. Hoogere Textielschool te Enschede en 

11ijnschool te Heerlen). 

l. Di-recteuren. 
a. H et salaris der directeuren van inrichtin

gen aan welke avondonderwijs wordt gegeven 
of waaraan zelfstandige avondcursussen zijn 
verbonden, bedraagt f 7000, na 2, 4, 6 en 8 
dienstjaren telkens te verhoogen met f 250. 

b. Het salaris der directeuren van inrichtingen 
waaraan geen avondonderwijs wordt gegeven, 
bedraagt f 6500, na 2, 4, 6 en 8 dienstjaren 
telkens te verhoogen met f 250. 

c. Het salaris van den directeur der middel
bare technische en ambachtsschool te Sneek 
bedraagt f 5500, na 2, 4, 6 en 8 dienstjaren telkens 
te verhoogen met f 250. 

Diensttijd doorgebracht als directeur eener 
middelbare technische school, hoogere burger
school of daarmede gelijk te stellen inrichting 
van middelbaar of voorbereidend hooger 
onderwijs, telt ten voile mede ; diensttijd als 
directeur eener lagere dagnijverheidsschool 
voor de helft tot een maximum van 6 jaren. 

2. [,eeraren. 
De leeraren worden onderscheiden in : 
a. leeraren in de tbeoretiscb-technische 

vakken, waaronder zijn te verstaan zij, die in 
bet bezit zijn van bet diploma van ingenieur, 
verkregen aan de Techniscbe Hoogescbool te 
Delft of daarmede gelijk te stellen diploma's, 
wellrn bevoegdheid verleenen tot bet geven van 
onderw:ijs in de technische wetenschappen en 
bovendien ten minste twee jaren in bet. bedrijfs- . 
leven zijn werkzaam geweest en doctoren, 
gepromoveerd aan eene Nederlandsche Univer
siteit of boogescbool. 

b. leeraren in de tbeoretiscbe en teekenvak
ken. 

c. leeraren in de practiscbe vakken, in bet 
bezit van eene door de Wet geeiscbte bevoegd 
beid voor die vakken ; 

d. leeraren in de practische vakken, niet in 
het bezit der onder c bedoelde bevoegdheid. 

Het salaris der leeraren onder a bedoeld 
bedraagt: 

bij 19 t/m 24 lesuren per week f 4000, na 
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 en 16 dienstjaren telkens 
te verhoogen met f 250, al zoo tot een maximum 
van f 6000. 

Lesuren boven 24, opgedragen voor een 
jaarcursus, worden bovendien vergoed met 
f 160 per wekelijksch lesuur ; 

bij 10 t/m. 18 lesuren per week f 850, benevens 

Het salaris der leeraren onder b bedoeld 
bedraagt: 

bij 19 t/m. 24 lesuren per week f 3500, na 
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 en 16 clienstjaren telkens 
t e verhoogen met f 250, alzoo tot een maximum 
van f 5500. 

Lesuren boven 24, opgedragen voor een 
jaarcursus, worden bovendien vergoed met f 140 
per wekelijksch lesuur ; 

bij 10 t/m. 18 lesuren per week f 850, henevens 
f 140 per wekelijksch lesuur, na 2, 4. 6, 8, 10, 
12, 14 en 16 dienstjaren telkens te vr.rhoogen 
met f 10 per wekelijksch lesuur ; . 

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. 

De door bovenbedoelde leeraren te geven 
lesuren zijn lestijden van 50 minuten. 

Het salaris der leeraren onder c bedoeld 
bedraagt: 

bij 30 t/m. 35 lesuren per week f 2500, na 
2 en 4 dienstjaren telkens te verboogen met f 200 
en na 6, 8, 10, 12, 14 en 16 dienstjaren, telkens 
te verhoogen met f 100, alzoo tot cen maximum 
van f 3500. 

Lesuren boven 35, op$edragen voor een ja.a.r
cursus, worden bovendien vergoed met f 70 
per wekelijksch lesuur ; 

bij 10 t/m. 29 lesuren per week f 250, beneven 
f 70 per wekelijksch lesuur, na 2, 4, 6, 8, 12 
en 16 dienstjaren telkens te verhoogen met f 5 
per wekelijksch lesuur ; 

bij minder dan 10 lesuren per week f 70 per 
wekelijksch lesuur, na 2, 4, 6, 8, 12 en 16 dienst
jaren telkens te verhoogen met f 5 per weke
lijksch lesuur. 

Het salaris van de leeraren onder d bedoeld 
bedraagt.: 

bij 30 t/m. 35 lesuren per week f 2000, na 
2 en 4 dienstjaren telkens te verhoogen met 
f 200 en na 6, 8, 10, 12, 14 en 16 dienstjaren 
telkens te verhoogen met f 100, a lzoo tot een 
maximum van f 3000. 

Lesuren boven 35, opgedragen voor een jaar
oursus, worden bovendien vergoed naar f 60 
per wekelijksch lesuur ; 

bij 10 t/m. 29 lesuren per week f 150, benevens 
f 60 per wekelijksch lesuur, na 2, 4, 8, 12 en 
16 dienstjaren telkens te verboogen met f 5 
per wekeljjkscb lesuur; 

bij minder dan 10 lesuren per week f 6? per 
wekelijksch lesuur, na 2, 4, 8, 12 en 16 dienst
jaren telkens te verhoogen met f 5 per weke 
lijkscb lesuur. 

Het lesuur voor de onder c en d bedoelde 
leeraren wordt gerekend op 60 minuten. 

Het maximum aantal uren, dat door de lee
raren onder a, b en door de leeraren onder c en 
d bedoeld, in <lag- en avondbetrekkingen te 
zamen onderwijs mag worden gegeven, be
draagt resp. 32 en 43. 

Voor bet goven van lesuren boven resp. 32 
en 43 wordt de toestemming van den Minister 
vereiscbt. 

Voor leeraren in vakken waaraan labora.t<J-
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riumarbeid is verbonden, worden voor de f 3 per gegeven lesuur, na 2, 4, 7 en 10 dienst
berekening van bet salaris laboratorium- jaren te verhoogen met f 0,25 per lesuur, tot 
uren in aanmerking genomen en wel voor leera- 1 een maximum van f 4 ; 
ren in natuur- en scheikunde, werktuigbouw- b. voor de leeraren onder 2b bedoeld naar 
kunde en electro-techniek : I f 2. 75 per gegeven lesuur, na 2, 4, 7 en 10 dienst-

bij 4 tot en met 7 wekelijksche lesuren : jaren te verhoogen met f 0,25 per lesuur tot 
een uur; een maximum van f 3.75. 

bij 8 tot en met 15 wekelijksche lesuren : 

1 

Het lesuur wordt gerekend op 50 minuten. 
twee uren; Voor wat het overige avondonderwijs aangaat 

bij meer dan 15 wekelijkscbe lesuren : drie wordt verwezen naar C. 
uren. 

Op het salaris van leeraren, die in geen der 
door hen te onderwijzen vakken volledige 
bevoegdheid bezitten voor de school waaraan 
zij werkzaam zijn, met uitzondering van hen, 
die reeds v66r 19 Juli 1910 aan een dezer scholen 
belast waren met het onderwijs in het t echnisch 
teekenen, wordt een aftrek van 15 pet. toege
past. 

Indien een leeraar in meerdere vakken 
onderwijs gevende, voor een of meer dier vak
ken de wettelijke bevoegdheid mist, wordt 
op zijn salaris voor laatstbedoelde vakken een 
korting van 15 pet. toegepast. 

Indien een leeraar eener middelbare tech
niscbe school t evens verbonden is aan eene of 
meer Rijks- of van Rijkswege gesubsidieerde 
dagscholen, mag de voor de lesuren boven 10 
gestelde vaste wedde, slechts in eene dier be
trekkingen, en wel in de hoogst bezoldigde, 
worden genoten, terwijl zijn salaris aan deze 
scholen in totaal niet meer mag bedragen dan 
hij zou genieten, indien hij alle uren gaf aan 
de school waaraan hij het grootst aantal uren 
is verbonden. 

Voor de leeraren onder a en b bedoeld, telt 
als diensttijd ten voile mede de tijd als leeraar 
doorgebracht aan aymnasia, hoogere burger
scholen, lycea, mida'.eibare of hoooere handels
scholen, zeevaartscholen, middel'i',are scholen 
voor nijverheidsonderwijs, middelbare land
bouwscholen, middelbare scholen voor meisjes, 
. kweekscholen voor onderwijzers en onder
wijzeressen, als onderwijzer op jaarwedde aan 
Rijksnormaallessen, alsmede de diensttijd, als 
leeraar doorgebracht aan de Koninldijke 
?tfilitaire Academie, het Koninldijk Instituut 
voor de Marine, de Cadettenschool en den 
Hoofdcursus of als assistent aan eene inrichting 
voor hooger onderwijs. 

Diensttijd aan lagere scholen en aan d;ig
scholen voor la~er nijverheids-, handels- en 
la.ndbouwonderw1js telt voor de helft mede 
tot een maximum van zes jaren. 

Voor de leera.ren onder c en d bedoeld, telt 
als diensttijd ten volle mede de tijd als leeraar 
doorgebra.cht aan dagscholen voor lager 
nijverheids- en landbouwonderwijs. 

Voor de onder a t/m. d bedoelde leeraren 
tellen bovendien dienstjaren in het bedrijfs
leven door~ebracht (niet gelijkvallende met 
den studiet1jd), boven den leeftijd van 23 jaar 
ten volle mede tot een maximum van 6 jaren. 

Bij eerste benoeming moeten schriftelijke 
bewijzen worden overgelegd van de bewezen 
diensten in het bedrijfsleven. 

3. Avondonderwijs. 
Indien aan bovenbedoelde inrichtingen ook 

gedurende de avonduren onderwijs wordt 
gegeven, dan wordt dit voor zoover het middel
baar technisch onderwijs betreft, bezoldigd : 

a. voor de leeraren onder 2a bedoeld naar 

II. Kunstnijverheidsscbolen. 
I. a. De K unstnijverheidsschool ,,Quellinus" 

le Amsterdam. 
b. De Academie ,,Minerva", afdeeling Beel

dende en Toegepaate Kunst te Groningen. 
c. De school voor Bouwkunde. Versierende 

Kunsten en Ki,nstambachten te Haarlem. 

Directeuren. 
Aanvangssalaris f 5500," met 4 twcej:i,arlijk

sche verhoogingen van f 250, tot een maximum 
van f 6500. 

Leeraren. 
(Hieronder worden gerangschikt leeraren 

volledig bevoegd voor de valrken waarin zij 
onderwijs geven.) 

Bij 19 t/m. 24 lesuren per week : f 3500, 
na 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 en 16 dienstjaren tel
kens te verhoogen met f 250, alzoo tot een 
maximum van f 5500. 

Lesuren boven 24, opgedragen voor ee;::1 
jaarcursus, worden bovendien vergoed met 
f 140 per wekelijksch lesuur. 

Bij 10 t/m. 18 !esuren per week : f 850, 
genevens 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. 

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 . 

Het lesuur wordt gerekend op 50 minuten. 
Het maximum aantal uren, dat door deze 

leeraren in dag- en avondbetreklringen te 
zamen onderwijs mag worden gegeven, be
draagt 32. 

Voor het gev:en van lesuren boven 32 wordt 
de toestemming van den Minister vereischt. 

Het salaris van de leeraren in de practische 
vakken, wordt berekend overeenkomstig dat 
van de leeraren vermeld onder I 2 c en d. 

Voor wat het a.vondonderwijs betreft, wordt 
verwezen naar I 3. 

De algemeene opmerkingen onder I bedoeld 
zijn eventueel ook op de hierbedoelde scholen 
van toepassing. 

II. a. Teeken- en schilderschool van het 
genootschap ,,K unstoefening" te Arnhem. 

Directeur-leeraar. 
Aanvangssalaris f 2500, met 5 tweejaarlijk

sche verhoogingen van f 200, tot een maximum 
van f 3500. 

Omtrent de salarissen der leeraren wordt 
verwezen naar C Ib. 

b. Gursussen voor Kunstindustrieel onderwijs 
van het Museum van Kunstnijverheid te Utrecht. 

Directeur-le-,raar. 
Aanva.ngssalaris f 1400, met 5 tweejaarlijk

sche verboogingen van f 100, tot een maximum 
van f 1900. 
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Omtrent de salarissen der leeraren wordt I telkens met f 100, alzoo tot een maximum 
verwezen naar C lb. I van f 4000. 

De algemeene opmerlringe_n vermeld onder C, . Lesuren boven 30, opge~agen voor een 
zijn eventueel ook op de hierbedoelde scholen 3aarcursus, worden bovendien vergoed met 
van toepassing. f 90 per wekelijksch lesuur ; 

bij 10 t/m. 24 lesuren per week f 500, benevens 
B. LAGER:: DAGSOHOLEN VOOR .. ~BACHT ~'! f 90 per wekelijksch lesuur, na 2 dienstjaren te 
:HANDWERK , ,,NIJVERHEID OF KUNSTAMBACHT · I verhoogen met f 10, na 4 en 6 dienstjaren 

(Dagamb~chtsscholen.) telkens te verhoogen met f 5, na 8 dienstjaren 
. I. Directeuren. met f 10, en na 12 en 16 dienstjaren weder 

a . Drr~cteuren yan scholen me~ _250 of , met f 5 per wekelijksch lesuur; 
meer leerlingen gerueten een1; bez_oldigillg van bij minder dan 10 Iesuren per week f 90 per 
f 4500, na 2, 4, 6, 8 en 10 dienstiaren t1;lkens wekelijksch Jesuur, na 2 dienstjaren te verhoogen 
te verhoogen met f 200, tot een maximum , met f 10, na 4 en 6 dienstjaren telkens te ver
van f 5?00. hoogen met f 5, na 8 dienstjaren met f 10, en 

b. Drrecteuren van schofen met 150 of na 12 en 16 dienstjaren weder met f 5 per weke
meer doch ~der dan 250 leerlingen, genieten Jijksch Jesuur. 
eene bezo~digillg van f 4000, na 2, 4, 6, 8 en Op het salaris van de leeraren ender a bedoeld, 
10 dienstiaren t elkens te verhoogen met die de vereischte wettelijke bevoegdheid missen, 
f 200, t?t een maximum van f 5000. . wordt een aftrek van 15 % toegepast. 

c. Drrecteuren van scholen met mmder Indien een Ieeraar in meerdere vakken on-
dan 150 leerlingen genieten . eene: bezoldiging derwijs gevende voor een of meer dier vakken de 
van f 4000, na 2, 4, 6 en ~ d1enst1ar~n telkens wettelijke bevoegdheid mist, wordt op zijn 
te verhoogen met f 200 tou een maximum van salaris voor laatstbedoelde vakken een korting 
f 4800: . van 15 % toegepast. 

De iaarwedden der d:recteuren ender a, b Het sa!aris van de leeraren onder b bedoeld 
en c ~edoeld, __ mogen, in~_eval ook andere bedraagt: 
~etreklringen b1J het onderw1JS 'Yord~n bekleed, bij 30 t/m. 35 Jesuren per week f 2800, na 
ill totaal de grens v:an respect1~yehJk f 7000, 1 2, 4, 6 en 8 dienstjaren telkens te verhoogen 
f 6500 en f 6300, met overschr1Jden. met f 200 en na 10 12 14 en 16 dienstjaren 

Diensttijd doorgebracht als d.iJ:1;cteur eener .telkens t~ verhooge~ m~t f 100, alzoo tot een 
ambachtsschool, of daarmede gehJk te stellen maximum van f 4000. 
inrichting voor dagnijverheidsonderwijs telt Lesuren boven 35, op~edragen voor een jaar-
ten voile ~ede. . . cursus, worden bovendien vergoed met f 90 

Het salaris van de leer~ren, die de directeuren per wekelijksch Jesuur ; 
onder a en b bedoeld b1J DJ<:. WAARNEJIUNG VAN bij 10 t/m. 29 Jesuren per week f 350, bene
HET DIBEC!ORAAT tAr ZJJde staan, wordt vens f 80 per wekelijksch lesuur, na 2, 4, 6, 
vastg~teld ill verband met het aantal ur~n, 8, 10, 12 en 16 dienstjaren telkens t e verhoogen 
dat deze leeraren_aan d~ school werkzaa~ Z\JJ?,, met f 5 per wekelijksch lesuur; 
doch mag met _ illbegri~. van het sala~s mt bij minder dan 10 lesuren per week f 80 per 
andere betrekking_en ~JJ het onder':YtJS, de wekeljjksch Iesuur, na 2, 4, 6, 8, 10, 12 en 16 

f ens va:11 respectiev:~hJk f 6000, f 0500 en dienstjaren telkens te verhoogen met f 5 per 
5300 ruet overschr1Jden. wekelijksch Iesuur. 

II. Leeraren. De ieeraren onder c bedoeld genieten, indien 
De leeraren worden onderscheiden in : zij ten minste 15 uren per week onderwijs 
a. leeraren in de theoretische en teeken- geven in het teekenen, een salaris als voor de 

vakken. leeraren onder a bedoeld. 
(Hieronder worden gerangschikt leeraren, Indien zij minder dan 15 lesuren onderwijs 

die volledig bevoegd zijn voor de vakken waarin in het teekenen geven, wordt hun salaris berekend 
zij onderwijs geven, en zij die, hoewel geen als voor de leeraren onder b bedoeld. 
wettelijke bevoegdheid bezit~n_de, reeds v66r Leeraren on~er c bedoeld, __ die de voor h~t 
19 Juli 1910 met het onderw1JB m vakteekenen teekenen vereJSchte wettehJke bevoegdhe1d 
waren belast); missen, genieten een salaris als voor de leeraren 

b. leeraren in de practische vakken, in het onder d of e wordt aangegeven. 
bezit van eene wettelijke bevoegdheid voor Het salaris van de leeraren onder d bedoeld 
het bijbehoorend vakteekenen ; bedraagt : 

c. leeraren die onderwijs geven in de practische bij 30 t/m. 35 lesuren per week f 2500, na 
en in de theoretische en teekenvakken, en in 2 en 4 dienstjaren telkens te verhoogen met 
het bezit zijn van eene wettelijke bevoegdheid f 200, en na 6, 8, 10, 12, 14 en 16 dienstjaren 
voor vakteekenen, of met dit onderwijs reeds telkens te verhoogen met f 100, alzoo tot een 
v66r 19 Juli 1910 werden belast; maximum van f 3500. 

d. leeraren in de practische va.kken, in het Lesuren boven 35, opgedragen voor een jaar-
bezit van eene door de wet ~eeischte bevoegd- cursus, worden bovendien vergoed met f 70 
heid voor het onderwijs in die vakken ; per wekelijksch lesuur ; 

e. leeraren in de practische vakken, niet bij 10 t/m. 29 lesuren perweek f 250, benevens 
in het bezit van de ender d bedoelde bevoegd- f 70 per wekelijksch lesuur, na 2, 4, 6, 8, 12 en 
heid. 16 dienstjaren telkens te verhoogen met f 5 per 

Het salaris van de leeraren ender a bedoeld wekelijksch lesuur ; 
bedraagt : bij minder dan 10 lesuren per week f 70 per 

bij 25 t/m. 30 lesuren per week f 2800, na wekelijksch lesuur, na 2, 4, 6, 8, 12 en 16 
2, 4, 6 en 8 dienstjaren telkens te verhoogen dienstiaren telkens te verhoogen met f 5 per 
met f 200, en na 10, 12, 14 en 16 dienstjaren wekelijksch lesuur. 

1921. 44 
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Het salaris van de leeraren onder e bedoeld 
bedraagt: 

bij 30 t/m. 35 lesuren per week f 2000, na 
2 en 4 dienstjaren t elkens te verhoogen met 
f 200, en na 6, 8, 10, 12, 14 en 16 dienst,jaren I 
telkens te verhoogen met f 100, alzoo tot een I 
maximum van f 3000. 

Lesuren boven 35, opgedragen voor een 
jaarcursus, worden bovendien vergoed naar 
f 60 per wekelijksch lesuur ; . 

bij 10 t/m. 29 lesµren per week!f 150, benevens 
f 60 per wekelijksch lesuur, na l 2, 4, 8, 12 en 
16 dienstjaren te!kens te verhoogen met f 5 
per wekelijksch lesuur ; 

bij minder dan 10 lesuren per week f 60 per 
wekelijksch lesuur, na 2, 4, 8, 12 en 16 dienst-

l. aren telkens te verhoogen met f 5 per weke
ijksch lesuur. 

Voor de leeraren aan deze scholen wordt het 
lesuur gerekend op 60 minuten. 

Het maximum aantal uren dat door de 
leeraren onder a bedoeld, alsook door die 
onder c, indien zij meer dan 15 uren per week 
onderwijs in het teekenen gev1Jn, in dag- en 
avondbetrekkingen te zamen bnderwijs mag 
worden gegeven, bedraagt 38. f oor de overige 
leeraren bedraagt dat maximuµi 43. 

Voor het geven van lesuren boven resp. 38 
en 43 wordt de toestemming van den Minister 
vereischt. I 

lndien een leeraar verbonden is aan eene 
of meer Rijks- of van Rijkswege gesubsidieerde 
dagscholen, mag zijn salaris aan deze scholen 
in totaal niet meer bedragen dan hij zou ge
nieten, indien hij alle uren gaf aan de school 
waaraan hij het grootst aantal urenis verbonden. 

Leeraren aan ambachtsscholen, die tevens 
verbonden zijn aan eene of meer Rijks- of van 
Rijkswege gesubsidieerde dagsoholen, mogen 
de voor de lesuren boven 10 gestelde vaste 
wedde, slechts in een dier betrekkingen ge-
nieten. I 

Diensttijd doorgebracht aan ambachts
scholen en daarmede gelijk te stellen inrichtin
gen voor dagnijverheidsonderwijs, telt ten voile 
mede. 

Diensttijd doorgebracht aan lagere scholen, 
telt mede voor de helft tot een maximum van 
6 jaren. 

Dienstjaren in het bedrijfsleven doorgebracht 
(niet gelijkvallende met den studietijd), boven 
den leefi1jd van 23 jaar, tellen ten volle mede 
tot een maximum van 6 jaren. 

groepen van scholen wordt op 26 weken gere
kend en het lesuur op 60 minuten. Indien de 
cursusduur meer of minder dan 26 weken 
bedraagt of het lesuur minder dan 60 minuten, 
worden de salarissen evenredig vermeerderd 
of verminderd. De berekening der salarissen 
geschiedt dan naar het aantal WEKEN, welke 
liggen tusschen het begin en het einde van den 
cursus. 

Door den Minister wordt bepaald of aan deze 
scholen directeuren zullen zij11 verbonden, dan 
wel of een der leeraren met de algemeene leiding 
zal worden belast. 

W ordt een leeraar met de algemeene leiding 
belast, dan geniet hij daarvoor de toelage als 
voor de directeuren aangegeven. 

I. A vondscholen voor theoretisch en practisch 
nijverheidsonderwi,js met 5-jarigen curBUS. 
a. Het salaris van directeuren van deze 

avondscholen of cursussen wordt geregeld over
eenkomstig dat van een leeraar belast met het 
volledig aantal wekelijksche lesuren, dat 
binnen de grenzen der normale schooltijden 
valt, tot een maximum van 12½. 

Aan dat salaris wordt voor algemeene leiding 
toegevoegd een bedrag naar gelang van de 
grootte der school : 

f 50 bij hoogstens 50 leerlingen ; 
,, 100 bij meer dan 50, doch hoogstens 

100 leerlingen ; 
,, 250 bij meer dan 100, doch hoogstens 

200 leerlingen ; 
350 bij meer dan 200, doch hoogstens 
300 leerlingen ; 

,, 450 bij meer dan 300 leerlingen. 
b. De leeraren worden onderscheiden in : 
1. leeraren in de theoretische en teelfenvak-

ken. 
(Hieronder worden gerangschikt leeraren, 

die volledig bevoegd zijn voor de vakken waarin 
zij onderwijs geven ; en zij die, hoewel geE)n 
wettelijke bevoegdheid bezittende, reeds v66r 
19 Juli 1910 met het onderwijs in vakteekenen 
waren belast); 

2. leeraren in de practische vakken, in het 
bezit van eene door de wet geeischte bevoegd
heid voor het onderwijs in die vakken ; 

3. leeraren niet in het bezit eener bevoegd
heid onder 1 of 2 bedoeld. 

Het salaris van de onder 1 bedoelde leeraren 
bedraagt f 2.25 per gegeven lesuur, na 2, 4, 
7 en 10 dienstjaren telkens te verhoogen met 
f 0.25 per gegeven lesuur, alzoo tot een maximum 
van f 3.25. 

Bij eerste benoeming moeten schriftelijke 
bewijzen worden overgelegd van de bewezen 
diensten in het bedrijfsleven. Het salaris van de onder 2 bedoelde leeraren 

bedraagt f 2 per gegeven lesuur, na 2, 4, 7 en c. LAGERE AVONDSOHOLEN vpoR ,,AMBAOHT 10 dienstjaren telkens t e verhoogen met f 0.25 
OF HANDWERK", ,,NIJVERHEID EN NIJVERHEIDS- ' 1 1 KUNST". f per gegeven esuur, a zoo tot een maximum 

van f 3. 
(Avondscholen voor theoretisch en practisch H et salaris van de onder 3 bedoelde leeraren 

nijverheidsonderwijs.) 
1 

bedraagt f 1.75 per gegeven lesuur, na 2, 4, 7 
De avondscholen bovenbedoeld worden in en 10 dienstjaren telkens te verhoogen met 

deze regeling onderscheiden in : I f 0.25 per gegeven lesuur, alzoo tot een maximum 
I. avondscbolen voor theoretisch en practisch van f 2.75. 

nijverheidsonderwijs met 5-jarigen cursus; . . 
II. aV'ondscholen voor theoretisch en prac- I~.. Av~cholen:. voor theo;etisch en pr~ct~sch, 

tisch nijverheidsonderwijs met minder dan n1JverheidsonderW1,J8 met minder <lan 5-7arigen 
5 jarigen cursus ; cursus. 

III. avondscholen voor voorbereidend mid- a. Het salaris van directeuren van deze 
delbaar technisch onderwijs. avondscholen of cursussen wordt geregeld 

De duur van den jaarlijkschl n cursus dezer I overeenkomstig dat van een leeraar belast met 



691 11 JULI. 1921 

het volledig aantal wekelijksche lesuren, dat 
binnen de grenzen der normale schooltijden 
valt, tot een maximum van 12½, 

Aan dat salaris wordt voor algemeene leiding 
toegevoegd een bedrag naar gelang van de 
grootte der school : 

f 50 bij hoogstens 50 leerlingen ; 
100 bij meer dan 50, doch hoogstens 100 
leerlin~en ; 

,, 250 biJ meer dan 100., doch hoogstens 200 
leerlinfi;en ; 

,, 350 biJ meer dan 200, doch hoogstens 300 
leerlin~en ; 

,, 450 biJ meer dan 300 leerlingen. 
b. De leeraren worden onderscheiden in : 
1. leeraren, in de theoretische en teeken-

vakken. 
(Hieronder worden gerangschikt leeraren, 

die volledi~ bevoegd zijn voor de vakken waarin 
zij onderw1js geven en zij die, hoewel geen wet· 
telijke bevoegdheid bezittende, reeds v66r 
19 Juli 1910 met het onderwijs in vakteekenen 
war8n belast); 

2. leeraren in de praotische vakken, in het 
bezit van eene door de wet geeischte bevoegdheid 
voor het onderwijs in die vakken ; 

3. leeraren niet in het bezit eener bevoegdheid 
onder 1 of 2 bedoeld. 
· Het salaris van de onder 1 bedoelde leeraren 
bedraagt f 2 per gegeven lesuur, na 2, 4, 7 
en 10 dienstjaren, telkens te verhoogen met 
f 0.25 per gegeven lesunr, alzoo toteenmaximum 
van f 3. 

Het salaris van de onder 2 bedoelde leeraren 
bedraagt f 1,75 per gegeven lesuur, na 2, 4, 7 
en 10 dienstjaren, telkens te verhoogen met 
f 0.25 per gegeven lesuur, alzoo tot een maxi
mum van f 2.75. 

Het salaris van de onder 3 bedoelde leeraren 
bedraagt f 1.50 per gegeven lesuur, na 2, 4, 7 
en 10 dienstjaren telkens te verhoogen met 
f 0.25 per gegeven lesuur, alzoo tot een max: 
mum van f 2.50. 

III. A vondscholen voor voorbereidend middel
baar technisch onderwijs. 

a. Hct salaris van directeuren dezer avond
scholen wordt geregeld overeenkomstig dat 
van een leeraar belast met het volledig aantal 
wekelijksche lesuren, dat binnen de grenzen 
der normale schooltijden valt, tot een maxi
mum van 12½, 

Aan dat salaris wordt voor algemeene leiding 
toegevoegd een bedrag naar gelang van de 
grootte der school : 

f 100 bij hoogstens 50 leerlingen ; 
,, 200 bij meer dan 50, doch hoogstens 100 

leerlin~en ; 
,, 300 biJ meer dan 100 leerlingen. 
b. Het salaris van de wettelijk bevoegde 

leeraren bedraagt f 2.50 per· gegeven lesuur, 
na 2, 4, 7 en 10 dienstjaren telkens te verhoogen 
met f 0.25 per gegeven lesuur, alzoo tot een 
maximum van f 3.50. 

(Hieronder worden gerangschikt leeraren, 
die volledig bevoegd zijn voor de vakken waarin 
zij onderwijs geven, en zij die, hoewel geen 
wettelijke bevoegdheid bezittende, reeds v66r 
19 J uli 1910 met het onderwijs in vakteekenen 
waren belast). 

Voor het geval ook leeraren in de practische 
vakken aan deze avondscholen verbonden 

zijn, genieten zij een salaris overeenkomstig 
de regeling onder lb, 2 en 3 aangegeven. Voor 
zoover dit onderw:ijs overdag wordt gegeven, 
geldt gelijke regeling. 

Indien een leeraar aan de scholen onder I, 
II en III bedoeld in meerdere vakken onderwijs 
gevende voor een of meer dier vakken de wette
lijke bevoegdheid mist, wordt op zijn salari& 
voor laatstbedoelde vakken een korting van 
15 % toegepast. 

Bij de berekening' van de salarissen der 
leeraren aan bovenbedoelde scholen worden 
dienstjaren doorgebracht aan andere scholen 
voor nijverheids- of handelsonderwijs ten voile 
medegeteld. Diensttijd aan lagere scholen 
doorgebracht wordt medegeteld voor de helft 
tot een maximum van 6 jaren. 

Dienstjaren in het bedrijfsleven doorgebraoht 
(niet gelijkvallende met den studietijd), boven 
den leeftijd van 23 jaar, tellen ten volle mede 
tot een maximum van 6 jaren. 

Bij eerste benoeming moeten schriftelijke 
bewijzen worden overgelegd van de bewezen 
diensten in het bedrijfsleven. 
D. MiDDELBARE EN LAGERE SCHOLEN VOOR 

SPECIALE DOELElNDEN. 

Electro-technische school te Amsterdam. 
Dagschool !Jf. S. G. Leiden. 
Directeur: salaris voor dag- en avondschool 

f 5500, met 4 tweejaarlijksche verhoogingen 
van f 250, tot een maximum van f 6500. 

Dagonderwijs: 
I. Leeraren in bet bezit van het diploma 

van ingenieur, verkregen aan de Technische 
Hoogeschool te Delft, of daarmede gelijk te 
stellen diploma's, welke hevoeidheid verleenen 
tot het geven van onderwijs m de technische 
wetenschappen en doctoren, gepromoveerd 
aan eene Nederlandsche Universite1t of hooge
school: 

bij 23 t/m. 28 lesuren 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, 
alzoo tot een maximum van f 5000. 

Lesuren boven 28, opgedragen voor een 
jaarcursus, worden bovendien vergoed met 
f 125 per wekelijksch lesuur ; 

bij 10 t/m 22 lesuren per week f 600, benevens 
f 125 per wekelijksch lesuur, na 2, 4 en 6 dienst
jaren telkens te verhoogen met f 10, en na 8, 
10, 12, 14 en 16 dienstjaren telkens met f 5 
per wekelijksch lesuur ; 

bij minder dan 10 lesuren per week f 125 
per wekelijksch lesuur, na 2, 4 en 6 dienstjaren 
telkens te verhoogen met f 10, en na 8, 10, 
12, 14 en 16 dienstjaren telkens met f 5 per 
wekelijksch lesuur. 

II. Leeraren in de theoretische en teeken
vakken die niet vallen onder de vorige groep, 
doch volledig bevoegd zijn voor de vakken 
waarin zij onderwijs geven. 

bij 23 tot en met 28 lesuren f 3000, na 2, 
4, 6, 8, 10, 12 en 14 dienstjaren telkens te 
verhoogen met f 200, en na 16 dienstjaren 
met f 100. 

Lesuren boven 28, op~edragen voor een jaar
cursus, worden bovendien vergoed met f 105 
per wekelijksch lesuur ; 

bij 10 tot en met 22 lesuren per week f 600, 
benevens f 105 per wekelijksch lesuur, na. 2, 4-
en 6 dienstjaren telkens te verhoogen met f 1(). 
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per wekelijksch lesuur, en na 8, 10, 12, 14 en , 
16 dienstjaren telkens met f 5 per wekelijksch 
lesuur. 

Bij minder dan 10 lesuren per week f 105 per 
wekelijksch lesuur, na 2, 4 en 6 dienstjaren tel
kens te verhoogen met f 10 per wekelijksch 
lesuur, en na 8, 10, 12, 14 en 16 dienstjaren tel
kens met f 5 per wekelijksch le uur. 

Het maximum aantal uren, dat door de 
leeraren onder I en II bedoeld, in dag- en 
en avondbet rekkingen 1 te zamen onrlerwijs 
mag warden gegeven, bedraagt 36. 

Voor het geven van lesuren boven 36 wordt 
de toestemming van den Minister vereischt. 

III. Leeraren in de practische vakken 
warden gesalarieerd overeenkomstig de regeling 
vermeld onder A II c of d. 

Op het salaris van leeraren, die in geen der 
door hen te onderwijzen vakken volledige 
bevoegdbeid bezitten voor de school waaraan 
zij werkzaam zijn, wordt een aftrek van 15 % 
toegepast. 

Indien een leeraar in meerdere vakken onder
wijs gevende voor een of meer dier vakken de 
wettelijke bevoegdbeid mist, wordt op zijn 
salaris voor laatstbedoelde vakken een korting 
van 15 % t oegepast . . I 

Het lesuur wordt voor de leeraren onder I , 
II en III bedoeld gerekend op 60 minuten . 

A vondonderwijs : 
Electro-technische School te Amsterdam. 
De leeraren onder I bedoeld, genieten even

tueel voor avondonderwij s eene bezoldiging 
a.ls aangegeven is voor de leeraren onder 
A I 3 b. 

De leeraren onder II bedoeld, genieten 
eventueel voor avondbnderwijs eene bezoldiging 
a.ls aangegeven is voor de leeraren onder C IIIb. 

De leeraren onder III bedoeld, geniet en 
eventueel voor avondonderwijs eene bezoldiging 
als aangegeven is voor de leerarer onder C I b 
2 of 3. 

School M . S. G. Leiden. 
De leeraren onder I bedoeld, genieten eene 

bezoldi~ing als aangegeven is voor de leeraren 
onder A I 3 b. 

Het lesuur wordt gerekend op 50 minu ten. 
De leeraren onder II bedoeld, genieten eene 

bezoldiging als aangegeven is voor de leeraren 
onder C IIIb. 

De leeraren voor het lager teekenonderwijs 
genieten eene bezoldiging als aangegeven onder 
C I b. 

Het lesuur wordt gerekend .op 60 minuten. 
De algemeene opmerkingen, vermeld onder 

A, B en C, zijn eventueel ook op de hierbedoelde 
scholen van toepassing. 

De Grafische School te A mst-erdam en de 
Vaksclwol voor typografie te Utrecht. 

Directeuren : als aangegeven onder B I. 
Leeraren : als aangegeven ondbr B II. 

De dagvakscholen voor meubelmakers, goud
en zilversm.eden en de Oentrale school voor 
binnen-architectuur te Amsterdam. 

Directeur : a.ls aangegeven ontler B I. 
Leeraren : a.ls aangegeven onder B II. 
De T extielschool te Tilburg. 
Directeur : f 4500, met vijf tweejaarlijksche 

verhoogingen van f 200, tot een maximum 
van f 5500. 

Leeraren : f 3400, met vijf tweejaarlijksche 
verhoogingen van f 200, tot een maximum 
van f 4400. 

De Textielschool te Eindhoven. 
Leider van het onderwijs : f 500. 
Leeraren : als aangegeven onder B II. 
De dagvalcsclwlen voor kleermakers te A mster

dam, 's-Gravenhage, Utrecht en Arnhem en 
de dagvalcschool voor schoenmakers te 
's-Gravenhage. 

De directeuren: f 3500, met 5 tweejaarlijk
sche verhoogingen van f 200, tot een maximum 
van f 4500. 

Indien aan de school ook eene avondschool 
of avondcursussen zijn verbonden , bedraagt 
he t salaris van den directeur f 4000, met 
5 t weejaarlijksche verhoogingen van f 200, tot 
een maximum van f 5000. 

Door den Minister wordt bepaald of aan 
deze scholen direct euren zullen zijn verbonden, 
dan wel of een der leeraren met de algemeene 
leiding zal warden belast. 

W ordt een leeraar met de algemeene leiding 
belast, dan geruet hij daarvoor eene toelage 
van f 300. 

De leeraren : als aangegeven onder B II. 
De dagvakscholen voor schoenmakers te 

Amsterdam, Dongen, Drunen en Oisterwijk. 
De directeuren genieten boven hun salaris 

als leeraar een toelage van f 300. 
De leeraren : als aangegeven onder B II. 
De vlechtscholen te Giethoorn en H outigehage, 

de vakschool te Stad-Vollenhove en de vak
scholen voor klompenmakers te Best en 
St. Oedenrode. 

De directeuren genieten boven hun salaris 
a.ls leeraar een toelage van f 300. 

De leeraren genieten een salaris van f 1600, 
na 2 en 4 dienstjaren te verhoogen telkens 
m et f 200, en na 6. 8, 10, 12, 14 en 16 dienst
jaren telkens met f 100. 

De vakschool voor kleermakers te Groningen 
en de vakscholen voor klompenmakers te 
Houtigehage en voor vlechtwerlc te Kerkdriel. 

see leiders van het onderwijs aan deze 
Dholen genieten een salaris van f 2200, na 2 
en 4 dienstjaren telkens te verhoogen met 
f 200, en na 6, 8, 10, 12, 14 en 16 dienstjaren 
t elkens met f 100, tot een maximum van f 3200. 

Avondscholen voor kappers, behangers, typo-
grafen enz. 

Directeuren : als aangegeven onder C II a. 
Leeraren : a.ls aangegeven onder C II b. 
De cursusduur wordt gerekend op 26 weken. 

Duurt de cursus !anger of korter, dan wordt 
hetsalaris evenredig vermeerderd of verminderd. 

Aan al deze scholen wordt bet lesuur op 60 
minuten gerekend. 

Dienstjaren in het bedrijfsleven doorgebracht 
(niet gelijkvallende met den studietijd), boven 
den leeftijd van 23 jaar, tellen bij de berekening 
der salarissen van de leeraren aan de onder 
D bedoelde scholen ten voile mede tot een 
m aximum van 6 jaren. 

Bij eerste benoeming moeten schriftelijke 
bewij zen warden overgelegd van de bewezen 
diensten in het bedrij fsleven . 

De salarissen van directeuren van en leeraren 
aan scholen, cursussen of leergangen in deze 
regeling niet genoemd, word.en door den Minister 
vastgest~ld. Voorstellen daartoe kunnen door 
de betrokken besturen word.en ingezonden. 
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E. ADMINISTRATIEF EN BEDIENEND PERS0NEEL 
a. Schrijvers en klerken. 
Indien aan dagscholen schrijvers of klerken 

zijn verbonden en deze betrekltingen eene 
volledige dagtaak omvatten, genieten zij een 
salaris als hieronder aangegeven : 

aan scholen met meer dan 100, doch minder 
dan 250 leerlingen f 1200, met 4 jaarlijksche 
verhoogingen van f 100 en 8 van f 50, tot een 
maximum van f 2000 ; 

aan scholen met 250 of meer leerlingen f 1300, 
met 8 jaarlijksche verhoogingen van f 100 en 
4 van f 50, tot een maximum van f 2300; 

b. Amanuenses : 
Het salaris der amanuenses aan middelbare 

nijverheidsscholen bedraagt f 1600 met 7 jaar
lijksche verhoogingen van f 100 tot een ma;,dmum 
van f 2300. 

c. Concierges : 
Aan dagscholen met minder dan 100 leer

lingen bedraagt het salaris f 1200 met 4 jaar
lijksche verhoogingen van f. 100 en daarha nog 
4 van f 50 tot een ma;,dmum van f 1800. 

Aan de overige dagscholen bedraagt het 
salaris f 1500 met 4 jaarlijksche verhoogingen 
van f 100 en 2 van f 50 tot een maximum van 
f 2000. 

Op het salaris van concierges aan dagscholen, 
die de zorg hebben voor avondscholen in het 
gebouw der dagschool, wordt ge~n korting 
toegepast voor het genot van vriJe wonmg. 

Bedienden aan op zichzelf sta(l,nde avond
scholen met 100 tot 200 leerlingen genieten 
een salaris van f 200 ; aan avondscholen met 
meer dan 200, doch minder dan 300 leerlingen 
f 250, en aan avondscholen met meer dan 300 
leerlingen f 300. . 

d. Vrouwelijk personeel: aanvang f 18 per 
week, na l en 2 dienstja.ren te verhoogen telkens 
met f 0.25 en na 3, 4 en 5 dienstjaren te ver 
hoogen mAt f 0.50 per week, tot een maximum 
van f 20 per week. 

Rotterdam, Terschelling en Vlissingen f 6000, 
voor de zeevaartscholen te Delfzijl, Groningen, 
's-Gravenhage en Texel f 5500, en voor de zee
vaartschool te Schiermonnikoog f 4500, na 
2, 4, 6 en 8 dienstjaren tellcens te verhoogen 
met f 250. 

Diensttijd doorgebracht als directeur eener 
m:iddel bare nijverheidsschool, hoogere burger
school of daarmede ~elijk te stellen inrichting 
van middelbaar ot voorbereidend hooger 
onderwijs, telt ten volle mede : diensttijd als 
directeur eener lagere dagn ijverheidsschool 
voor de helft, tot een maximum van 6 jaar. 

De directeuren zullen in den regel op den 
lesrooster voorkomen, echter voor niet meer 
dan 12 lesuren per week, en voor de zeevaart
school te Schiermonnikoog voor niet meer 
dan 18 lesuren per week. 

II. Leerare,i. 
De leeraren worden onderscheiden in : 
a. leeraren die aan de kweekschool voor de 

zeevaart te Amsterdam en de zeevaartscholen 
te Amsterdan, Harlingen, Helder, Rotterdam, 
Terschelling en Vlissingen onderwijs geven 
in zeevaartkunde en zeemanschap en aan de 
zeevaartscholen te Helder en Vlissingen in 
scheepswerktuigkunde, alien in het bezit van 
de wettelijk vereischte bevoegdheid ; 

b. leeraren in de theoretische en teekenvak
ken, in het bezit van de wettelijk vereischte 
bevoegdheid ; 

c. leeraren in de gymnastiek en leeraren in 
de theoretische en teekenvakken en gymnastiek 
aan de zeevaartschool te Schiermonnikoog, 
alien in het bezit van de wettelijk vereischte 
bevoegdheid ; 

d. leeraren in de practische vakken. 
Het salaris der leeraren onder a bedoeld 

bedraagt: 
bij 19 t/m. 24 lesuren per week f 4000, na 

2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 en 16 clienstjaren telkens 
te verhoogen met f 250, alzoo tot een maximum 
van f 6000. GROEP II. Les~en boven 24, opgedragen voor een 

Middelbare scholen voor de zeevaart en lagere jaarcursus, worden bovendien vergoed met 
scholen voor het visschersbedrijf en de binnen - f 160 per wekelijksch lesuur; 

scheepvaart. bij 10 t/m 18 lesuren per week f 850, benevens 
(Zeevaartscholen, avondscholen voor machi- f 160 per wekelijksch lesuur, na 2, 4, 6, 8, 
nisten, visscherijscholen en vakscholen voor 10, 12, 14 en 16 dienstjaren telkens te verhoogen 

schippers.) met f 10 per wekelijksch lesuur; 
A. MIDDELBARE SCH0LEN V00R DE ZEEVAART. bij minder dan 10 lesuren per week f 160 per 

wekelijksch lesuur, na 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 en 
Zeevaartscholen. 16 dienstjaren telkens te verhoogen met f 10 
I. Directeuren. per wekelijksch lesuur. 

a. Het salaris der directeuren van zeevaart- Het salaris der leeraren onder b bedoeld 
scholen aan welke avondonderwijs wordt ge- bedraagt : 
geven of waaraan zelfstandige avondcursussen bij 19 t/m. 24 lesuren per week f 3500, na 
zijn verbonden, bedraagt : voor de kweekschool 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 en 16 dienstjaren telkens 
voor de zeevaart te Amsterdam en de zeevaart- te verhoogen met f 250, alzoo tot een maximum 
scholen te Amsterdam, Harlingen, Helder, van f 5500. 
Rotterdam, Terschelling en Vlissingen f 6500, Lesuren boven 24, opgedragen voor een 
voor de zeevaartscholen te Delfzijl, Groningen, jaarcursus, worden bovendien vergoed met 
's-Gravenhage en Texel f 6000 en voor de zee- f 140 per wekelijksch lesuur; 
vaartschool te Schiermonnikoog f 5000, na bij 10 t/m. 18 lesuren per week f 850, benevens 
2, 4, 6 en 8 dienstjaren telkens te verhoogen f 140 per wekelijksch lesuur, na 2, 4, 6, 8, 10. 
met f 250. 12, 14 en 16 dienstjaren telkerls te verhoogen 

b. Het salaris der directeuren van zeevaart- met f 10 per wekelijksch lesuur ; 
scholen waaraan geen avondonderwijs wordt I bij minder dan 10 lesuren per week f 140 
gegeven, bedraagt : voor de kweekschool per wekelijksch lesuur, na 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 
voor de zeevaart te Amsterdam en de zeevaart- en 16 dienstjaren telkens te verhoogen met 
scholen te Amsterdam, Harlingen, Helder, 1 f 10 per wekelijksch lesuur. 
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Het salaris der leeraren onder c bedoeld bevoegdheid bezitten voor de school waaraan 
bedraagt : zij werkzaam zijn, wordt een aftrek van 15 % 

bij 19 t/m. 24 lesuren per week f 3000, na toegepast. 
2, 4, 6, 8, 10, 12 en 14 dienstjaren telkens te Indien een leeraar in meerdere vakken 
verhoogen met f 200 en na 16 dienstjaren met onderwijs gevende, voor een of meer van die 
f 100, alzoo tot een maximum van f 4500. vakken de vereischte wettelijke bevoegdheid 

Lesuren boven 24, opgedragen voor een mist, wordt op zijn salaris voor laatstbedoelde 
jaarcursus, worden bovendien vergoed met vakken een aftrek van 15 % toegepast. 
f 120 per wekelijksch lesuur; Voor alle zeevaartscholen, uitgezonderd die 

bij 10 t/m. 18 lesuren per week f 700, benevens te Delfzijl en te Texel, geldt intusschen als 
f 120 per wekelijksch lesuur, na 2, 4, 6, 8, 10, overgangsbepaling, dat een aftrek van 15 % 
12, 14 en 16 dienstjaren telkens te verhoogen niet wordt t oegepast op het salaris van leeraren 
met f 10 per wekelijksch lesuur ; · in wiskunde, in mechanica en in vreemde talen 

bij minder dan 10 lesuren per week f 120 resp. in het bezit der akte KI, Kn of de akte 
per wekelijksch lesuur, na 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 A. (M. 0.) voor de vreemde talen, indien zij 
en 16 dienstjaren telkens te verhoogen met als zoodanig v66,· 1 Januari 1916 een vaste 
f 10 per wekelijksch lesuur. aanstelling aan eene zeevaartschool hadden. 

Het lesuur wordt voor de leeraren onder a, Indien een leeraar eener zeevaartschool 
b en c gerekend op 50 minuten. teveus verbonden is aan eene of meer Rijks- of 

Het sala ris der leeraren onder d bedoeld van Rijkswege gesubsidieerde dagscholen, mag 
bedraagt : de voor de lesuren boven 10 gestelde vaste 

bij 30 t/m. 35 lesuren per week f 1600 met wedde slechts in Mme dier betrekkingen en we! 
10 jaarlijksche verhoogingen van f 100 tot een in de hoogst bezoldigde worden genoten, terwijl 
maximum van f 2600. zijn salaris aan deze scholen in t otaal niet meer 

Lesuren boven 35, opgedragen voor een mag bedragen dan hiJ zou genieten, indien hij 
jaarcursus, worden bovendien vergoed met alle uren gaf aan de school waaraan hij het 
f 45 per wekelijksch lesuur ; grootst aantal uren is verbonden. 

bij 10 t /m. 29 lesuren per week f 200, benevens '1 Voor de leeraren onder a, b en c bedoekl , 
f 45 :per wekelijksch lesuur, na 2, 4, 6, 8, 12 en telt als diensttijd ten volle mede de tijd als 
16 dienstjaren telkens te verhoogen met f 5 leeraar doorgebracht aan gymnasia, hoogere 
per wekelijksch lesuur; I burgerscholen, lycea, middelbare of hoogere 

bij minder dan 10 lesuren per week f 45 per I handelsscholen, middelbare scholen voor nij
wekelijksoh lesuur, na 2, 4, 6, 8, 12 en 16 verheidsonderwijs, middelbare landbouwscho
dienstjaren telkens te verhoogen met f 5 per len, middelbare scholen voor meisjes, kweek
wekelijksch lesuur. scholen voor onderwijzers en onderwijzeressen, 

Het salaris wordt berekend naar lesuren van als onderwijzer op jaarwedde aan Rijksnormaal-
60 minuten. lessen, alsmede diensttijd als leeraar doorge• 

De salarissen van leeraren in zeemanschap bra-cht aan de K oninklijke Militaire Academie, 
en van leeraren in scheepswerktuigkunde en het Koninkhjk I nstituut voor de Marine, de 
van oud-oflicieren, die zonder in het bezit Cadettenschool en den Hoofdcursus of als 
te zijn van de vereischtewettelijke bevoegdheid assistent aan eene inrichting voor hooger 
reeds v66r 1 Januari 1921 onderwijs gaven in onderwijs. 
een dezer vakken, met vaste aanstelling als Diensttijd aan lagere scholen en aan dag
zoodanig, worden onder goedkeuring van den scholen voor la!Jer nijverheids-, handels- en 
Minister vastgesteld. , landbouwonderwijs telt voor de helft mede tot 

Leeraren aan deze scholen die onderwijs geven een maximum van zes jaren. 
in smeden en bankwerken worden bezoldigd Voor de leeraren onder d bedoeld, telt als 
al~ de leeraren in die vakken aan ambachts- diensttijd ten voile mede de tijd als leeraar 
scholen. Het salaris wordt berekend naar doorgebracht aan dagscholen voor lager 
lesuren van 60 minuten. nijverheids- en landbouwonderwijs. 

Het maximum aantal uren, clat door de Voor de onder a t/m. d bedoelde leeraren · 
leeraren onder a, b en c bedoeld, in dag- en tellen bovendien dienstjaren bij de Kon~jke 
avondbetrekkingen te zamen onderwijs mag. marine, de koopvaardij en in het bedrijfsleven 
worden gegeven, bedraagt 32. Voor de leeraren doorgebracht (niet gelijkvailende met den 
onder d bedoeld bedraagt dat maximum 43. studietijd), boven den leeftijd van 23 jaar ten 

Voor het geven van lesuren boven resp. 32 voile mede tot een maximum van 6. 
en 43 wordt de toestemming van den Minister Bij eerste benoeming moeten schriftelijke 
vereischt. bewijzen worden overgelegd van de bewezen 

Voor leeraren in vakken waaraan laboratori- diensten bij de Koninklijke marine, de koop-
umarbeid is verbonden, worden voor de here- vaardij en in het bedrijfsleven. . 
kening van het salaris laboratorium-uren in .. . 
aanmerking genomen en wel voor leeraren III. Avondonderwvs en zelfsi,andige '!-V?nd
in natuur- en scheikunde, werktuigbouwkunde cursussen aan zeevaartscholen en machinisten 
en electrotechniek. avondscholen. 

bij 4 tot en met 7 wekelijkschelesuren: een a. Indien aan zeevaartscholen ook geduren-
uur ; de de avonduren onderwijs wordt gegeven of 

bij 8 tot en met 15 wekelijksche lesuren : zelfstandige avondcursussen worden gehouden, 
twee uren ; dan worden de leeraren, voor zoover het middel-

bij meer dan 15 wekelijksche lesuren: drie baar onderwijs betreft, bezoldigd naar f 2,75 per 
uren. gegeven lesuur, na 2, 4, 7 en.10 dienstjaren te 

Op het salaris van leeraren, die m geen der verhoogen met f 0.25 per lesuur, tot een maxi
door hen te onderwijzen vakken volledige mum van f 3.75. 
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Het lesuur wordt gerekend op 50 minuten. 
Diensttijd aa.n andere middelbare scholen 

telt ten voile mede. 
b. Het salaris van directeuren van machi

nisten avondscholen, niet aan zeevaartscholen 
verbonden, wordt geregeld overeenkomstig 
dat van een leeraar belast met het volledig 
aantal wekelijksche lesuren, dat binnen de 
grenzen der normale schooltijden valt, tot een 
maximum van 12½. 

Aan dat salaris wordt voor algemeene leiding 
toegevoegd een bedrag naar· gelang van de 
grootte der school : 

f 100 bij hoogstens 50 leerlingen ; 
f 200 bij meer dan 50, <loch hoogstens 100 

leerlingen ; 
f 300 bij meer dan 100 leerlingen. 
c. Het salaris der leeraren, niet begrepen 

-0nder a, bedraagt f 2,50 per gegeven lesuur, 
na 2, 4, 7 en 10 dienstjaren te verhoogen met 
f 0.25 per lesuur, tot een maximum van f 3.50. 

Diensttijd aan andere scholen voornijverheids
of handelsonderwijs wordt ten voile medege
teld. Bij de berekening der salarissen der 
leeraren onder III genoemd telt diensttijd aan 
lagere scholen doorgebracht mede voor de helft, 
tot een maximum van 6 jaren. 

Dien~ttijd in het bedrijfsleven doorgebracht 
(niet gelijkvailende met den studietijd), boven 
den leeftijd van 23 jaar, telt ten volle mede 
tot een maximum van 6 jaren. 

Lesuren van 60 minuten. 

B. LAGERE SCHOLEN VOOR HET VISSCHERS
BEDRfJF EN DE BINNENSCHEEPVAA.RT. 

I. Dagsclwlen welke het geheele jaar geopend zijn. 

a. Directeuren. 
Directeuren van scholen met 150 of meer 

leerlingen genieten eene bezoldiging van 
f 4000, na 2, 4, 6, 8 en 10 dienstjaren telkens 
te verhoogen met f 200, tot een maximum van 
f 5000. 

Directeuren van scholen met minder dan 150 
leerlingen genieten eene bezoldiging van f 4000, 
na 2, 4, 6 en 8 dienstjaren telkens te verhoogen 
met f 200 tot een maximum van f 4800, 

De jaarwedden der directeuren onder a 
bedoeld, mogen, ingeval avondbetrekkingen bij 
het nijverheids- en handelsonderw~js warden 
bekleed, de $_Tens van resp. f 6500 en f 6300 
niet overschrijden. 

Diensttijd doorgebracht als directeur eener 
dagnijverheidsschool telt ten volle mede. 

b. Leeraren. 
De leeraren warden onderscheiden : 
1. Leeraren in de theoretische vakken. 
(Hiertoe warden gerekend zij, die volledig 

bevoegd zijn voor de vakken waarin zij onderwijs 
geven). 

2. Leeraren in de practische vakken. 
Het salaris van de leeraren onder 1 bedoeld 

bedraagt: 
bij 25 t/m. 30 lesuren per week f 2800, na 

2, 4, 6 en 8 dienstjaren te verhoogen met 
f 200, en na 10, 12, 14 en 16 dienstjaren telkens 
met f 100, alzoo tot een maximum van f 4000. 

Lesuren boven 30, opgedragen voor een 
jaarcursus, warden bovendien vergoed met 
f 90 per wekelijksch lesuur ; 

bij 10 t/m. 24 lesuren per week : f 500, 
benevens f 90 per wekelijksch lesuur, na 2 

dienstjaren te verhoogen met f 10, na 4 en 6 
dienstjaren telkens te verhoogen met f 5, 
na 8 dienstjaren te verhoogen met f 10, en 
na 12 en 16 dienstjaren weder te verhoogen 
met f 5 per wekelijksch lesuur ; 

bij minder dan 10 lesuren per week' f 90 
per wekelijksch lesuur, na 2 dienstjaren te 
verhoogen met f 10, na 4 en 6 dienstjaren tel
kens te verhoogen met f 5, na 8 dienstjaren te 
verhoogen met f 10 en na 12 en 16 dienst 
jaren weder te verhoogen met f 5 per weke
lijksch lesuur. 

Op het salaris van de leeraren onder 1 bedoeld, 
die de vereischte wettelijke bevoegdheid missen, 
wordt een aftrek van 15 % toegepast. 

Indien een leeraar in meerdere vakken on
derwijs gevende, voor een of meer dier vakken 
de wettelijke bevoegdheid mist, wordt op zijn 
salaris voor laatstbedoelde vakken een korting 
van 15 % toegepast. • 

Het lesuur wordt gerekend op 60 minuten. 
Het salaris der leeraren · onder 2 bedoeld 

bedraagt: 
bij 30 t/m. 35 lesuren per week f 1600 met 

10 jaarlijksche verhoogingen van f 100 tot een 
maximum van f 2600. 

Lesuren boven 35, opgedragen voor een 
jaarcursus, warden bovendien vergoed met 
f 45 per wekelijksch lesuur ; 

bij 10 t/m. 29 lesuren per week : f 200, be
nevens f 45 per wekelijksch lesuur, na 2, 4, 
6, 8, 12 en 16 dienstjaren telkens te verhoogen 
met f 5 per wekelijksch lesuur ; 

bij minder dan 10 lesuren per week f 45 per 
wekelijksch lesuur, µa 2, 4, 6, 8, 12 en 16 
dienstjaren telkens te verhoogen met f 5 per 
wekelijksch lesuur. 

Het lesuur wordt gerekend op 60 minuten. 
Leeraren aan deze scholen, die onderwijs ge

ven in smeden en bankwerken warden bezoldigd 
als de leeraren in die vakken aan ambachts
scholen. 

Het maximum aantal uren, dat door de 
leeraren onder l bedoeld, in <lag- en avondbe
trekkingen te zamen onderwijs mag worden 
gegeven, bedraagt 38. Voor de leeraren onder 
2 bedoeld bedraagt <lit maximum 43. 

Voor het geven van lesuren boven resp. 38 
en 43 wordt de toeste=ing van den Minister 
vereischt. 

II. Dagsclwlen welke slechts een gedeelte van 
he.I, jaar geopend zijn. 

De salarissen van directeuren en leeraren 
aan deze scholen warden berekend als die voor 
de directeuren en leeraren der scholen onder I 
en bepaald op ¾ van dat bedrag. 

III. Sclwlen verbonden aan dagsclwlen van 
andere richting. 

a. De directeuren genieten een salaris 
van f 750. 

b. Voor het salaris der leeraren wordt 
verwezen naar de regeling voor de scholen 
onder I. 

Indien een leeraar verbonden is aan meerdere 
dagnijverheidsscholen, mag zijn salaris aan 
deze scholen in. totaal niet meer bedragen dan 
hij zou genieten, indien hij alle uren gaf aan 
de school waaraan hij het grootst aantal uren 
is verbonden. 

Leeraren aa~ scholen voor visscherij en bin_ 
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nenvaart, die tevens verbonden zijn aan eene ' 
of meer dagnijverheids- of handelsscholen, 
mogen de voor de lesuren boven 10 gestelde 
vaste wedde slechts in eene dier betrekkingen 
genieten. 

Diensttijd doorgebracht aan scholen voor 
dagnijverheids- of handelsonderwijs telt ten 
volle mede. Diensttijd doorgebracht aan lagere 
scholen telt mede voor de helft tot een maximum 
van 6 jaren. 

Dienstjaren bij de Koninklijke marine, de 
koo:pvaardij en in het bedrijfaleven doorge
bracht (niet gelijkvailende met den studietijd); 
boven den leeftijd van 23 jaar, t elt ten voile 
mede tot een maximum van 6 jaren. 

Bij eerste benoeming moeten schriftelijke 
bewijzen worden overgelegd van de bewezen 
diensten bij de Koninklijke marine, de koop
vaardij of in het bedrijfsleven. 

IV. Avondscholen voor de visscherij en de 
binnenvaart. 

De duur van den jaarlijkschen cursus dezer 
scholen wordt op 26 weken gerekend. In
dien de cursusduur meer of minder dan 26 
weken bedraagt, worden de salarissen even
redig vermeerderd of verminderd, den cursus
duur daartoe te rekenen op voile weken. 

Het lesuur wordt op 60 minuten gerekend. 
a. Het salaris van directeuren van deze 

avondscholen of avondcursussen wordt gere
geld overeenkomstig dat van een leeraar belast 
met het voiledig aantal wekelijksche lesuren, 
dat binnen de grenzen der normale schooltij,Jen 
valt, tot een maximum van 12½. 

Aan dat salaris wordt voor algemeene 
leiding toegevoegd een bedrag naar gelang van 
de grootte der school : f 150, bij hoogstelli' 50 
leerlingen, of 1 of 2 klassen ; 
f 200, bij meer dan 50, doch hoogstens 100 
leerlingen, of 3 klassen ; 
f 250, bij meer dan 100, doch hoogstens 200 

leerlingen, of 4 klassen ; 
f 350, bij meer dan 200, doch hoogstens 300 

leerlin~en, of 5 klassen ; 
f 450, biJ meer dan 300 leerlingen , of meer dan 

5 klassen. 
b. De leeraren worden onderscheiden in : 
1. leeraren in de theoretische vakken. 
(Hieronder worden gerangschikt leeraren, 

die voiledig bevoegd zijn voor de vakken waarin 
zij onderwijs geven), 

2. leeraren in de practische vakken, in het 
bezit van eene door de wet geeischte bevoegd
heid voor het onderwijs in die vakken, 

3. leeraren niet in het bezit eener bevoegdheid 
onder 1 of 2 bedoeld. 

Het salaris van de onder 1 bedoelde leeraren 
bedraagt f 2 per gegeven lesuur, na 2, 4, 
7 en 10 dienstjaren telkens te verhoogen met 
f 0.25 per lesuur, alzoo tot een maximum van 
f 3. 

Het salaris van de onder 2 bedoelde leeraren 
bedraagt f 1.75 per gegeven lesuur, na 2, 4, 7 
en 10 dienstjaren telkens te verhoogen met 
f 0.25 per lesuur, alzoo tot een maximum 
van f 2.75. 

Het salaris van de onder 3 bedoelde leeraren 
bedraagt f 1.50 per gegeven lesuur, na 2, 4, 
7 en 10 <lienstjaren telkens te verhoogen met 
f 0.25 per lesuur, alzoo tot een maximum van 
f 2.50. 

Op het salaris van de leeraren onder b 1 
bedoeld, <lie de vereischte wettelijke bevoegd
heid misse:iJ., wordt een aftrek van 15 % toe
gepast. 

Indien een leeraar in meerdere vakken on
derwijs gevende, voor een of meer <lier vakken 
de wettelijke bevoegdheid mist, wordt op zijn 
salaris voor laatstbedoelde vakken een korting 
van 15 % toegepast. 

Bij de berekening van de salarissen der lee
raren aan de scholen onder IV bedoeld, worden 
<lienstjaren doorgebracht aan andere scholen 
voor nijverheids- of handelsonderwijs, ten volle 
medegeteld. Diensttjjd aan lagere scholen 
doorgebracht wordt medegeteld voor de helft 
tot een maximum van 6 jaren. • 

Dienstjaren bij de Koninklijke marine, de 
koopvaardij en in het bedrijfsleven doorge
bracht (niet gelijkvailende met den stu<lietijd), 
boven den leeftijd van 23 jaar, telt ten volle 
mede tot een maximum van 6 jaren. 

0. ADMINISTRATIEF EN BEDIENEND PERSONEEL. 

a. Schrijvers en klerken. 
In<lien aaq dagscholen schrijvers of klerken 

zijn verbonden en deze betrekkingen eene 
voile<lige dagtaak omvatten, genieten zij een 
salaris als hieronder aangegeven : 

Aan scholen met meer dan 100, doch minder 
dan 250 leerlingen f 1200, met 4 jaarlijksche 
verhoogingen van f 100 en 8 van f 50, tot een 
maximum van f 2000; 

Aan scholen met 250 of meer leerlingen f 1300, 
met 8 jaarlijksche verhoogingen van f 100 en 
4 van f 50, tot een maximum van f 2300; 

b. Amanuenses. 
Het salaris der amanuenses aan de zeevaart

scholen bedraagt f 1600 met 7 jaarlijksche 
verhoogingen van f 100, tot een maximum van 
f 2300. 

c. Concierges. 
Aan dagscholen met minder dan 100 leer

lingen bedraagt het salaris f 1200, met 4 jaar
lijksche verhoogingen van f 100 en 4 van f 50, 
tot een maximum van f 1800; 

Aan dagscholen met meer dan 100 leerlingen 
bedraagt het salaris f 1500, met 4 jaarlijksche 
verhoogingen van f 100 en 2 van f 50, tot een 
maximum van f 2000. 

Op het salaris van concierges aan dagscholen 
die de zorg hebben voor de avondscholen in het 
gebouw der dagschool, wordt ge~n ko~ing 
toegepast voor het genot van vnJe wornng. 

Bedienden aan op zichzelf staande avond
scholen met 100 tot 200 leerlingen genieten een 
salaris van f 200 ; aan avondscholen met 
meer dan 200, doch minder dan 300 leerlingen 
f 250, en aan avondscholen met meer dan 300 
leerlingen f 300. 

d. Vrouwelijk personeel: 
Aanvang f 18 per week, na l en 2 <lienstjaren 

te verhoogen telkens met f 0.25 en na 3, 4 en 
5 <lienstjaren te verhoogen met f 0.50 per week, 
tot een maximum van f 20 per week. 

GROEP III. 
Scholen voor huishouden, landbouwhuis

houden, vrouwelijke handwerken en maat
schappelijk werk. 

I. Directrices. 
Het salaris van directrices aan nijverheids-
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scholen - onverschillig of deze zijn dag- en/of 
avondscholen - bedraagt : 

A. voor scholen met : 
ten minste 35.000 jaarlijksche lesuren . . f 4400 1 

25.000 . ,, 4000 
17.000 . ,, 3600 

,, ,, 10.000 ,, ,, . . ,, 3200 
na 2, 4, 6, 8 en 10 dienstjaren telkens te ver
hoogen met f 200 tot een maximum van res
pectievelijk .f 5400, f 5000, f 4600, f 4200. 

Voor de berekening van dit aantal uren 
wordt voor een jaarcursus het jaar op 52 weken 
gesteld. 

Van cursussen korter dan een schooljaar, 
van minstens 42 lesweken, geldt het gezamen
lijke aantal gegeven lesuren. 

Het aantal lesuren van de afdeelingen der 
centrumscholen telt voor een-vierde mede. 

Het salaris van directrices belast met de 
leiding van scholen met 10.000 jaarlijksche 
lesuren en hooger, is berekend als voor haar 
die in het bezit zijn van eene middelbare 
bevoeudheid voor een der vakken van bet 
nijverheidsonderwijs. Voor haar die niet in 
het bezit zijn van eene dezer bevoegdheden, 
heeft een aftrek van 15 % plaats. In bijzon
dere gevallen kan onder goedkeuring van den 
Minister van deze bepaling worden afgeweken. 

B. Bij een jaarlijksch aantal lesuren bene
den 10,000 wordt eene Jeerares met de leiding 
belast. 

Deze ontvangt eene toelage -van f 400 boven 
een volledig salaris als leerares ( zie Leeraressen 
A 1 en 2). Het aantal door haar zelve te 
geven lesuren wordt bepaald als volgt : 

Aan scholen tot 
3500 jaarl. lesuren, 20 lesuren per week 
5000 18 
6000 16 
7000 14 
8000 12 
9000 10 

10000 ,, ,, 8 ,, ,, ,, 
Indien het door haar gegeven ,vekelijksche 

aantal lesuren minder bedraagt dan het hier
voor bepaalde aantal, ontvangt zij boven bet 
bedrag van f 400 voor de leiding eene, ver
goeding voor de gegeven lesuren (zie Leeraressen 
B. en C). Wordt door haar, die de leiding 
heeft van dergelijke scholen, geen onderwijs 
gegeven, dan ontvangt zij een bedrag van 
f 400 voor de leiding. 

C. Toelagen . . 
1. De directrices van scholen waaraan op

leidingscursussen verbonden zijn, als onder 
II D 1 en 2 genoemd, kunnen, op voorstel van 
bet bestuur en onder goedkeuring van den 
Minister, eene toelage ontvangen in verband 
met de uitgebreidheid en de belangrijkheid van 
hare taak. 

2. Aan bet hoofd van een internaat wordt 
uitgekeerd voor de leiding bij : 
4 t/m 7 inwonende leerlingen f 250 
8 ,, 12 . ,, 400 

12 en meer ,, ,, . ,, 600 
Het salaris mag met inbegrip der toelagen de 

grens van resp. f 6000, f 5600, f 5200 en f 4800 
niet overschrrjden. I 

Diensttijd doorgebracht als directrice aan 
nijverheidsscholen en daarmede gelijk te stellen 
inrichtingen telt ten voile mede. 

De bezoldiging van plaatsvervangende di-

rectrices wordt, onder goedkeuring van den 
Minister, vastgesteld in verband met de uit
gebreidheid en belangrijkheid der taak. 

II. Leeraressen. 
Het salaris bedraagt : 
A. Voor een jaarcursus, bij volledigen 

lesrooster : 
1. voor leeraressen met middelbare bevoegd

heid voor de vakken van het nijverheidsonder
wijs waarin zij onderwijs geven, zoowel voor bet 
practisch als · theoretisch dee!, en daarmede 
gelijk te stellen de onderwijzeressen met hoofd
akte L. 0. en de leeraressen die voor de vakken 
waariu zij ondenvijs geven, eene bevoegdheid 
M. 0. bezitten, welke voor eene nijverheids
school van kracbt is : f 2350, na 2, 4, 6, 8, 10, 
12 dienstjaren telkens te verhoogen met f 100, 
na 14 en 16 dieristjaren telkens te verhoogen 
met f 200 tot een maximum van f 3350 ; 

2. voor leeraressen met lagere bevoegdheid 
voor een der vakken van het nijverheidsonder
wijs waarin zij onderwijs geven, zoowel voor het 
practisch als theoretisch dee!, en daarmede 
gelijk te stellen de onderwijzeressen in de fraaie 
handwerken, in het bezit van de voor dat vak 
vereischte bevoegdheid : f 1950, na 2, 4, 6, 
8, 10, 12 dienstjaren telkens te verhoogen 
met f 100, na 14 en 16 dienstjaren telkens te 
verhoogen met f 200, tot een maximum van 
f 2950; 

3. voor leeraressen die alleen op grond van 
het bezit der akte voor nuttige handwerken 
les geven : f 1450, na 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 en 
16 dienstjaren telkens te verhoogen met f 100, 
tot een maximum van f 2250 ; 

4. voor hulpkrachten die de vereischte be
voegdheid missen, als onder C 5 ; 

5. voor ambulante leeraressen: het bedrag 
geldend voor eene ~emeente late klasse en 
bovendien f 200, indien zij, met een volledige 
taak, uitsluitend belast zijn met ambulant 
onderwijs. 

B. Bij minder dan 20 lesuren, onverschillig 
of het dag- of avondlessen zijn, wordt voor een 
jaarcursus per wekelijksch lesuur berekend: 

1. voor leeraressen met middelbare bevoegd
heid f 110, na 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 en 16 dienst
jaren telkens te verhoogen met f 5 ; 

2. voor leeraressen met lagere bevoegdheid 
f 90, na 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 en 16 dienstjaren 
telkens te verhoogen met f 5; 

3. voor leeraressen uitsluitend in het bezit 
der akte voor nuttige handwerken f 60, na 2, 4, 
6, 8, 10, 12, 14 en 16 dienstjaren telkens te 
verhoogen met f 5; 

4. voor buitengewone leeraren en leeraressen 
wordt op voorstel van bet bestuur, na goed
keuring door den Minister, het salaris vastge
steld. 

(Hiermede worden bedoeld leeraren en lee
raressen b.v. in de scheikunde, natuurkunde, 
plantkunde, anatomie, vreemde talen, land
bouw, tuinbouw) ; 

5. voor hulpkrachten die de vereischte be
voegdheid missen, als onder C 5. 

6. voor ambulante leeraressen: het bedrag 
geldend voor eene gemeente lste klasse. 

C. Bij minder dan een jaarcursus worden de 
lesuren afzonderlijk berekend : 

1. voor de leeraressen onder A 1 genoemd 
naar f 2.25 per gegeven lesuur, na 2, 4, 7 en 
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10 dienstjaren telkens te verhoogen met f 0.25 
per lesuur, alzoo tot een maximum van f 3.25; 

2. voor de leeraressen onder A 2 genoemd 
naar f 2 per gegeven lesuur, na 2, 4, 7 en 10-
dienstjaren telkens t e verhoogen met f 0.25, 
per lesuur, alzoo tot een maximum van f 3 ; 

3. voor de leeraressen onder A 3 genoemd naar 
f 1.75 per gegeven lesuur, na 2, 4, 7 en 10 
dienstjaren telkens te verhoogen met f 0.25, 
per lesuur, alzoo tot een maximum van f 2.75; 

4. voor buitengewone leeraren en leeraressen 
onder B 4 genoemd naar de bezoldiging als ter 
plaatse gebruikelijk is ; 

5. voor hulpkrachten, die de vereischte be
voegdheid missen, naar f 1.25 per gegeven 
lesuur. Verhoogingen worden niet toegekend. 

Op het salaris van leeraressen, die niei in 
het bezit zijn der vereischte wettelijke bevoegd
heid, wordt een korting: van 15 pet. toegepast. 

Het maximum aantal uren, dat door de 
leeraressen aan deze scholen in dag- en avond
betrekking t e zamen onderwijs mag worden 
gegeven, bedraagt 34. 

Voor het geven van lesuren boven 34 wordt 
de toestemming van den Minister vereischt. 

D. Toelagen. 
l. Leeraressen verbonden aan: 
a. opleidingscursussen voor de akte fraaie 

handwerken, 
b. cursussen waar bij de leerlingen voor be

reid worden tot hoofd van eene inrichting, 
zaak of bedrijf, 

~- cursussen welker leerlingen bestemd zijn 
om onder haar arbeidende personen te leiden, 

ontvangen voor deze lessen, voor elk weke
lijksch lesuur, eene toelage van f 20 boven het 
geldend salaris. 

(De leerlingen bedoeld onder b en c moeten 
om tot de cursussen te worden toegelaten, de 
kennis bezitten vereischt voor het einddiploma 
M. U. L. 0., H. B. S. 3 j. c. of overgangsbewijs 
naar de 4e klasse H. B. S. 5 j. c.). 

2. Leeraressen in het bijzonder belast met 
de opleidingscursussen voor de leeraressen bij 
het nijverheidsonderwijs ontvangen voor deze 
lessen, voor elk wekelijksch lesuur, per jaar 
eene toelage van f 40 boven het geldend salaris. 

Voor opleidingscursussen onder D 1 a, b, c 
genoemd met minder dan 6 leerlingen en voor 
die onder D 2 genoemd met minder dan 3 
leerlingen worden geen toelagen gegeven. 
In bijzondere gevallen kan onder goedkeuring 
van den Minister van deze bepaling worden 
afgeweken. Deze toelagen mogen tot een 
maximaal bedrag van f 450 worden uitgekeerd. 

De salarissen mogen, met inbegrip van over
uren en toelagen, het maximum niet overschrij
den van: 

f 3800 voor de leeraressen onder Al genoemd 
,, 3300 ,, A2 
,, 2400 A3 

Diensttijd. 
a. Diensttijd, welke v66r het bereiken van 

den 23-jarigen leeftijd is vervuld, telt voor de 
periodieke verhooging van het salaris niet 
mede. 

b. Diensttijd doorgebracht aan nijverheids
scholen en daarmede gelijk te steUen inrichtin
gen telt, behoudens het bepaalde onder a, ten 
volle mede. 

c. Diensttijd doorgebracht aan scholen 

voor lager onderwijs telt, behoudens het bepaal
de onder a, mede voor de helft, tot een maximum 
van 6 jaren. 

d. Dienstjaren doorgebracht in het bedrijfs
even {niet gelijkvallende met den studietijd), 
boven den leeftijd van 23 jaar, tellen ten voile · 
mede tot een maximum van 6 jaren. 

Bij eerste benoeming moeten schriftelijke 
bewijzen door het bedrijfshoofd worden over
gelegd van de bewezen diensten in het bedrijfs
leven. 

Een volledige lesrooster voor eene leerares 
heeft 26 uren van 60 minuten, die zoowel des 
daags als des avonds ten dienste van de school 
gebruikt moeten worden, met dien verstande, 
dat het aantal lesuren niet minder bedraagt 
dan 20 voor eene interne en 22 voor eene ex
terne leerares. Het aantal uren besteed voor 
,,groepenwerk" en werk ten dienste van de 
school mag dus op ten hoogste 6 uur berekend 
worden. 

Het aantal lesuren der ambulante leeraressen 
wordt onder goedkeuring van den Minister 
vastgesteld, in verband met de af te leggen 
afstanden. 

Lesuren boven het aantal van 26 opgedragen 
voor een jaarcurcus, worden per wekelijksch 
lesuur vergoed met 1/27 dee! van het aanvangs
salaris. Voor het geven van deze uren wordt 
de toestemming van den Minister vereischt. 

III. Huislwudsters. 
Huishoudsters genieten een salaris van 

f 1600, na 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 en 16 dienstjaren 
t elkens te verhoogen met f 100, tot een maxi
mum van f 2400. 

IV. Administratief en bedienend personeel• 
a. Schrijvers en klerken. 
Indien aan dagscholen schrijvers . zijn ver

bonden en deze betrekking een volledige dag
taak omvat, genieten zij een salaris van f 1200 
met 4 jaarlijksche verhoogingen van f 100 en 
8 van f 50, tot een maximum van f 2000. 

b. Concierges. 
Indien aan dagscholen met minder dan 200 

leerlingen concierges zijn verbonden en deze 
betrekking een volledige dagtaak omvat, 
bedraagt het salaris f 1200 met 4 jaarlijksche 
verhoogingen van f 100 en 4 van f 50 tot een 
maximum van f 1800. 

Aan dagscholen met meer dan 200 leerlingen 
bedraagt het sal_aris f 1500 met 4 jaarlijksche 
verhoogingen van f 100 en 2 van f 50 tot een 
maximum van f 2000. 

Vrouwelijk inwonend personeel geniet, be
halve kost en inwoning, eene bezoldiging als 
ter plaatse gebruikelijk is. 

Omtrent het uitwonend vrouwelijk personeel 
kan door het bestuur der school een voorstel 
aan den Minister worden gedaan. 

11 Juli 1921. BESLUIT tot vaststelling van 
algemeene regelen omtrent den bouw en 
de inrichting van scholen, bedoeld in 
art. 11 der Nijverheidsonderwijswet. S. 922. 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
· 12 Februari 1921, n°. 10953, Afdeeling Nijver

heids- en Handelsonderwijs ; 
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Overwegende, dat ingevolge art. 6, tweede 
lid, der Nijverheidsonderwijswet door Ons bij 
.algemeenen maatregel van bestuur algemeene 
regelen moeten worden vastgesteld omtrent 
den bouw en de inrichting van scholen, bedoeld 
in artikel 11 der wet, alsmede omtrent het 
.aantal leerlingen dat daarin kan worden toe
gelaten; 

Den Raad van State gehoord, advies van 
29 Maart 1921, no. 26 ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden· Minister van 7 Juli 1921, n°. 5293, 
Afdeeling Nijverheids- en Handelsonderwijs ; 

Hebben goedgevonden en verstaan vast te 
stellen de volgende : 

ALGEMEENE REGELEN omtrent den bouw en 
de inrichting van rloor het Rijk gesubsidieerde 
nij ver hei!lsschol en. 

Art. 1. Bij de aanvrage om goedkeuring 
der plannen en begrootingen voor de stichting 
of ingebruikneming van lokalen en terreinen 
ten beboeve van eene school voor nijverbeids
onderwijs worden aan Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen over
gelegd: 

1 °. een uittreksel uit het kadastrale plan, 
binnen een kring van 200 M. straal rondom het 
schoolterrein, aanwijzende het perceel met zijne 
naaste belendingen, zoomede de binnen dien 
kring gelegen inricbtingen, bedoeld in artikel 2 
der Hinderwet ; 

2°. teekeningen op de schaal van 1 tot 500, 
aangevende onderscheidenlijk het scboolterrein, 
met de Jigging van het schoolgebouw ten op
zichte van de windstreken. Van het terrein 
worden tevens de toegangen en afscheidingen 
op vorenbedoelde teekeningen aangegeven; 

3°. teekeningen van de plattegronden, de 
doorsneden en het uitwendige, alles op de schaal 
van 1 tot 100 ; 

4°. het bestek van den bouw ; 
5°. eene uitgewerkte begrooting, betreffende 

den bouw, de meubileering en de verdere in
richting van de lokalen. 

In geval van verbouwing of uitbreiding van 
een na 1 Januari 1921 goedgekeurd gebouw 
van eene nijverheidsschool kan worden vol
staan met het overleggen der sub 30_, 40_ en 
5°. genoemde stukken. 

· Indien de school deel 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 afzonderlijk ingediend. 

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 het toe, dan 
wordt het schoolgebouw opgericht vrij van 
andere gebouwen. 

3. W aar 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 waterstand 
der omgeving. 

De bovenkant van den vloer van den beganen 
grond moet ten minste 0,2 M. hooger liggen dan 
het hoogste punt van bet aansluitend terrein. I 

4. Er is binnenshuis geen gemeenschap tus-

schen het schoolgebouw en eene voor woning 
bestemde localiteit . 

Voor scholen waaraan een internaat is ver
bonden, kan van deze bepaling ontheffing war
den verleend, mits deze inrichtingen een af
zonderlijk gebouw hebben voor evacuatie van 
besmettelijke zieken. De op grond van dit 
artikel verleende ontheffing blijft van kracht 
zoolang het gebouw voor evacuatie aan de 
inrichting verbonden is. 

5. Het schoolgebouw bevat de vereischte 
leslokalen voor theoretisch en practisch onder
wijs en voor teekenonderwijs. 

Voorts bevat het gebouw voldoende ver
trekken voor het hoofd der inrichting en voor 
de leeraren, alsmede, naar behoefte, gelegen
heden tot berging van leermiddelen, mate-
rialen enz. · 

Indien de school wordt bezocht door manne
lijke en vrouwelijke leerlingen, kan ten behoeve 
van laatst bedoelde leerlingen een vertrek in 
het gebouw aanwezig zijn, dat haar tot verblijf 
dient v66r den aanvang der lessen. 

6. Geen schoollokaal wordt voor meer dan 
36 leerlingen bestemd. 

7. De rompmuren van het schoolgebouw 
hebben tot aan de zolderbalklaag ten minste 
0,33 M. dikte. Buitenmuren welke op of tus
schen het Westen en het Zuiden gelegen zijn, 
moeten als spouwmuren behandeld worden: 
met dien verstande, dat de spouwen ten minste 
0,05 M. wijd zijn en de gezamenlijke dikte van 
het eigenlijke metselwerk beneden de zolder
balklaag ten minste 0,33 M. bedraagt. Van de 
bepalingen van dit artikel kan ontheffing wor
den verleend indien antler materiaal dan bak
steen wordt gebruikt, of indien bet formaat 
van de baksteen daartoe · aanleiding geeft. 

8. De hoogte van de onderwijslokalen, ge
meten tus~chen vloer en plafond, bedraagt ten 
minste 4 NL 

De kubieke inhoud van elk schoollokaal be
draagt ten minste 4 M3• voor iederen leerling. 

9. De vloer van elk leslokaal moet vlak en 
dicht zijn en mag niet van steen zijn, tenzij hij 
met een voldoend isoleerend materiaal is be
kleed. 

Indien de aard van het practisch onderwijs 
het hebben van steenen (of beton) vloeren in de 
voor dit onderwijs bestemde lokalen gewenscht 
doet zijn, kan van het bepaalde in het eerste 
lid van dit artikel worden afgeweken. 

10. Op de schoollokalen bestemd voor 
practisch onderwijs, zijn van toepassing de 
artikelen 15 en 19 van Ons besluit van 21 
Augustus 1916 (Staatsblad n°. 418). 

11. De toetreding van daglicht in de les
lokalen geschiedt bij voorkeur door ramen in de 
buitenmuren ter linkerzijde der leerlingen. In 
den werkmuur van een leslokaal worden nim- · 
mer ramen aangebracht. 

De totale glasoppervlakte der ramen bedraagt 
voor elk leslokaal ten minste 1/6 gedeelte der 
vloeroppervlakte. 

De bovenramen moeten zoodanig zijn samen
gesteld, dat ook tijdens de lessen de noodige 
luchtververscbing kan plaats hebben. 

Van ten minste een lichtkozijn moeten de 
onderramen gemakkelijk geopend en gesloten 
kunnen worden. 

12. De deuren der leslokalen zijn niet in 
onmiddellijke gemeenscbap met de buitenlucht. 
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De buitendeuren van het schoolgebouw I 
moeten naar buiten opendraaien. . 

13. De wanden en plafonds van alle les
lokalen worden licht en mat gekleurd. 

14. De gangen en portalen zijn behoorlijk 
verlicht en niet lager dan 2,50 M. Zij hebben, 
wanneer zij rechtstreeks toegang geven tot 
klasselokalen of werkplaatsen, eene breedte 
van ten minste 2,50 M. 

15. De trappen welke geregeld voor de leer
lingen dienst doen bij aanvang en einde der 
lessen, zijn recht en hobben eene nuttige breedte 
van ten minste 1,50 M. 

Zij worden behoorlijk verlicht en van een 
of meer bordessen voorzien. Langs de wanden 
van alle trappen zijn leuningen aan te brengen ; 
langs de open zijden van trappen en bordessen 
worden veilige afsluitingen met leuningen aan
gebracht. Wanneer de trappen niet uit brand
vrij materiaal zijn samengesteld, worden zij 
aan de achterzijde met zoodanig materiaal be
kleed. 

16. Bij elk schoolgebouw is een voldoend 
aantal privaten. Voor jongens en voor meisjes 
zijn afzonderlijke privaten in te richten ; voor 
de jongens is bovendien een voldoend aantal 
waterplaatsen aanwezig. 

Alle privaten en waterplaatsen zijn voorzien 
van deuren. 

Privaten en waterplaatsen mogen geen 
directe gemeenschap hebben met een leslokaal. 

De diepte van privaten is ten minste l M. , 
de breedte ten minste 0,90 M. De hoogte van 
privaten en waterplaatsen is ten minste 2,50 M. 

Het is geoorloofd privaten en waterplaatsen 
in een of meer gemeenschappelijke ruimten 
onder te brengen, mits de privaten, zoowel als 
deze ruimten, afzond.erlijke deuren hebben. 

In verband met de plaatselijke verorde
ningen 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 even
tueel te maken beerputten als z.g. septic-tanks 
ingericht. 

Indien in verband met de plaatselijke om
standigheden het gebruik van tonnen onver
mijdelijk is, moeten deze waterdicht zijn en 
moeten de ruimten waarin de tonnen worden 
geplaatst, van buiten af bereikbaar en van 
]uchtafvoer voorzien zijn. 

In de waterplaatsen zijn doelmatige urinoirs 
aan te brengen, voorzien van waterspoeling 
of stankvrij makende inrichtingen ; de afvoeren 
dezer urinoirs worden van stankafsluiters 
voorzien. De vloeren in privaten en water
plaatsen, zoomede in de ruimten voor tonnen, 
moeten van waterdicht materieel worden ge
maakt, De wanden in privaten en water
plaatsen moeten tot ten minste 1,50 M. uit 
den vloer zoodanig worden afgewerkt, dat 
reiniging met water gemakkelijk mogelijk is. 

Privaten en waterplaatsen moeten behoor
lijk licht ontvangen en geventileerd kunnen 
worden. 

17. Elk leslokaal moet behoorlijk kunnen 
worden verwarmd en geventileerd. 

Behalve dat luchtverversching door het 
openen van ramen en deuren moet kunnen 
geschieden, is hiertoe in elk leslokaal eene af -
zonderlijke inrichting te maken. 

Afvoerkanalen voor deze inrichting moeten 
van voldoende doorsnede zijn. 

De ventilatiekleppen, waardoor deze kanalen 
in verbinding staan met de leslokalen, moeten 
8emakkelijk te openen en te sluiten zijneneen 
vrijen doorlaat hebben. die ten rninste gelijk 
is aan de doorsnede van het kanaal. 

18. De schoolbanken in lokalen voor theo
retisch onderwijs worden van eene lenden
leuning vo6rzien. Zij hebben niet meer dan 
2 zitplaatsen. De afstand van den voorkant 
der voorste bankrij tot den werkmuur be
draagt ten minste 1,50 M. De ruimte tusschen 
de banken onderling, bestemd voor · het be
reiken en verlaten der zitplaatsen, en die tus
echen banken en zijmuren bedraagt ten minste 
0,60 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. 

In de lokalen voor practisch en teekenonder
wijs moeten werktafels, werkbanken, cls anders
zins zoodanig worden geplaatst. dat eene ge
makkelijke circulatie en ontruiming van het 
lokaal gewaarborgd wordt. 

19. Het bergen van kleeren in de leslokalen 
is verboden. 

Als bergplaatsen daarvoor worden gebruikt 
daarvoor ingerichte afzonderlijke vertrekken. 

Zij dienen behoorlijk te worden verlicht 
en van gelegenheid tot luchtverversching te 
worden voorzien. 

Overgangsbepalingen. 
20. Lokalen en terreinen welke reeds voor 

1 Januari 1921 in gebruik waren ten behoeve 
van inrichtingen voor nijverheidsonderwijs, 
worden binnen een door Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen te be
palen termijn, met de in de vorige artikelen 
gegeven voorschriften in overeenstemming 
gebracht. Is dit niet mogelijk, dan bepaalt 
Onze voornoemde Minister, of, en, zoo ja, 
binnen welken termijn een nieuw gebouw moet 
worden gesticht, al of niet op een nieuw terrein. 

21. Zoowel ten behoeve van reeds bestaande 
als van nog te stichten scholen, kan Onze voor
noemde Minister, gelet op het bijzonder karak
ter van het nijverheidsonderwijs in zijne ver
schillende vormen met uiteenloopende eischen, 
ontheffing verleenen van eene of meer bepalin
gen van dit besluit. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering 
van 'dit besluit, hetwelk in het S taatsblai/, zal 
worden geplaatst, en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State. 

Het Loo, den llden Juli 1921. 
WILHELMINA. 

De Minister van Onderwijs, 
K unsten en W etenschappen, 

J, TH. DE VISSER. 
(Uitgeg. 21 Juli 1921.) 

11 Juli 1921. WETTEN, houdende naturali
satie van: 

Johann Hubert Lueben, geboren te Gach 
(Pruisen) den 16 September 1882, winke
lier, wonende te Gennep, provincie!Limburg. 
s. 923. 

Julius Alwin Loth. geboren te Arnhem 
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(Gelderland) den 17 November 1893, in- afdeeling Binnenlandsch Bestuur, en van 
strumentmaker, wonende te Utrecht, pro- 6 Juli 1921, n°. 236, Generale Thesaurie; 
vin<'ie Utrecht. S. 924. Hebben goedgevonden en verstaan,: 

Hans Wilhelm Lohr, geboren te Elten 1°. de loongrens bedoeld in de artikelen 
(Pruisen) den 21 October 1895, stuurman, 122a en 242e der Gemeentewet vast te stellen, 
wonende te Sloten, provincie Noordholland. bij een jaarioon van f 2500, f 2300 en f 2000, 
S. 925. onderscheidenlijk voor de drie kla sen van 

Johann Eduard Liese, geboren te Neuenhaus de 0 emeenten, volgen bijlage D van het Be
(Pruisen) den 8 September 1870, zonder zoldigingsbesluit voor Burgerlijke Rijksambte
beroep, wonende te Laag-Keppel, gemeente naren 1920 (Staatsblad n°. 37), sedert gewijzigd; 
Hummelo, provincie Gelderland. S. 926. 2°. te bepalen, dat dit besluit in werking 

Benjamin Leiser, geboren te Kerpen (Pruisen) treedt met ingang van den tweeden dag na dien 
den 11 October 1883, handelsreizigar, der dagteekening van het Staatsblad, waarin 
wonende te Gouda, provincie Zuidlwlland. het is geplaatst. 
S. 927. Onze Ministers van Binnenlandsche Zaken 

Elisabetha Leinweber, . weduwe van Jacob en van Financien, zijn, ieder voor zooveel hem 
Fendel, geboren te Mannheim (Baden) betreft, belast met de uitvoering van dit be
den 27 Augustus 1863, schipper, wonende sluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst 
te .Mainz (Hessen). S. 928. 1 en waarvan afschrift zal worden gezonden aan 

Leo Richard de Leeuwe, geboren te Rotter- ' den Raad wan Str,te. 
dam (Zuidholland) den 25 November 1867, Het Loo, den 12den Jdi 1921. 
o_perazanger, wonende te Rotterdam, pro- WILHELMINA. 
vmcie Zuidholland. S. 929. 1 De Minister van Binnenlandsche Zaken, 

Leopold Lamm, geboren te Brussel (Belgie) CH- RUYS DE BEERENBROUCK. 
den 28 Juni 1869, juwelier, wonende te De Minister van Financii!n, DE VRIES. 
Parijs (Frankrijk) . S. 930. ( Uitgeg. 8 Aug. 1921.) 

Johann Kijek, geboren te Thomsdorf (Pruisen) 
den 16 Juli 1887, kanonnier, wonende te 
N~eester-Gormelis (Nederlandsch-Indie). 
s. 931. 

Hubert Gerhard Laurenz Kiisters, geboren te 
Wachtendonk (Pruisen) den 10 Maart 1858, 
spoorwegambtenaar, wonende te Hilver
sum, provincie Noordholland en Wilhelm 
Philip Kiisters, geboren te Amsterdam 
(Noordholland) den 21 April 1895,landbouw
geemployeerde, wonende te Sindangsari 
(Nederlandsch-Indie) . S. 932. 

Peter Joseph Kiirten, geboren te Ankum 
(Pruisen) den 12 October 1890, winkel
chef, wonende te Haarlem, provincie 
N oordholland. S. 933. 

Joseph Kulb, geboren te Amsterdam (Noord
holland) den 17 Octo her 1893, boekhouder, 
wonende te Amsterdam, provincie Noord
lwlland. S. 934. 

Peter Hubert Krings, geboren te Buscherberg, 
gemeente Ratheim (Pruisen) den 31 Maart 
1879, stukadoor, wonende te Rheindahlen, 
Pruisen. S. 935. 

12 Juli 1921. BESLUIT tot uitvoering van de 
artikelen 122a en 242e der Gemeentewet. 
s. 936. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de gemeenschappelijke voordracht van 

Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken en 
van Onzen Minister van Financien van 18 Mei 
1921, n°. 6225, afdeeling Binnenlandsch Be
stuur en van 27 Mei 1921, n°. 201, Generate 
Thesaurie; 

Overwegende : 
dat ingevolge de artikelen 122a en 242e der 

Gemeentewet de in de artikelen bedoelde loon
grens bij algemeenen maatregel van bestuur 
moet worden vastgesteld ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
28 J uni 1921, n°. 14) ; 

Gelet op het nader rapport van Onze voor
·noemde Ministers van 2 Juli 1921, n°. 8412, 

12 Juli 1921. MISSIVE van den Minister van 
Waterstaat aan de Gedeputeerde Staten 
betreffende verordeningen ter zake van 
luchtverkeer. 

Mijn aandacht is gevestigd op artikel 41 
der Algemeene Politieverordening voor 's-Gra
venhage, luidende : 

,,Het is, behoudens vergunning van Burge
meester en Wethouders, den bestuurder van 
een vliegmachine verboden, zich op geringere 
hoogte dan 250 M. te bevinden boven de be
bouwde gedeelten der gemeente en voorts 
boven de plaatsen, welke blijkens tijdig ge
dane openbare kennisgeving, door Burgemees
ter en Wethouders worden aangewezen op 
de door hen te bepalen dagen en uren." 

en op de Openbare kennisgeving n°. 16 ;Be
sluit van 7 September 1920, n°. 20486, Afdee
ling A. Z.), luidende: 

,,Burgemeester en Wethouders van 's-Gra
venhage, 

Gezien artikel 41 van de Algemeene Politie
verordening voor 's-Gravenhage, krachtens 
welk artikel het, behoudens vergunning van 
Burgemeester en Wethouders, den bestuurder 
van een vliegmachine verboden is, zich op 
geringere hoogte dan 250 M. te bevinden o.a. 
boven de plaatsen, welke blijkens tijdig gedane 
openbare kennisgeving, door Burgemeester en 
Wethouders worden aangewezen op de door 
hen te bepalen dagen en uren ; 

Besluiten: 
10. als zoodanige aan te wijzen : den strand

weg en het gedeelte van het strand te Scheve
ningen, voor zoover dit is gelegen onder de 
gemeente 's-Gravenhage; 

2o. te bepalen, dat bedoelde verbodsbe
paling, ten aanzien van de onder 1 ° genoemde 
plaatsen, van toepassing is gedurende de maan
den Mei tot en met September." 

V oorJ.! ook in verband met de veiligheidsvoor
schri~en voorkomende in de U bij mijn schrijven 
van 22 September 1920, n°. 301 toegezonden 
regeling voor het verstrekken van deskundige 
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voorlichting bij vliegvertooningen, is het zeer I 
gewenscht, dat ik ingelicht worde omtrent 
reeds bestaande en nog te maken verordenin
gen en openbare kennisgevingen betreffende 
de luchtvaart als boven aangegeven. 

Ten einde dat te bereiken, heb ik de eer de 
medewerking van Uw College in te roepen om 
de gemeentebesturen te verzoeken mij van den 
inhoud van dergelijke verordeningen en open
bare kennisgevingen op de hoogte te stellen. 

(W. B. A.) 

13 Juli 1921. BESLUIT tot aanvulling van het 
Rijkstelefoonreglement 1919. S.· 967. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
In aanmerking nemende, dat het wenschelijk 

is over te gaan tot aanvulling van de algemeene 
bepalingen omtrent het ~ebruik van telefonen 
in exploitatie bij het R1jk : , 

Gelet op artikel 16 der Telegraaf- en Tele
foonwet 1904 (StaatRblad n°. 7) ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 14 Juni 1921, n°. 18, Afdeeling 
Posterijen en Telegrafie ; 

Den Raad van State gehoord (advies van den 
28sten Juni 1921, n°. 18) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van den 7den Juli 1921, 
n°. 28, Afdeeling Posterijen en Telegrafie ; 

Hebben goedgevonden en verstaan te 
bepalen: 
A. In bet Rijkstelefoonreglement 1919, 

vastgesteld bij Koninklijk besluit van 6 De
cember 1919 (Staa!sblad n°. 803), gewijzigd bij 
dat van 27 October 1920 (Staatsblad n°. 709), 
wordt opgenomen een nieuw artikel, luidende 
als vo!gt: 

.,Art. 18bis". ,.A/wikkeling van interlowle 
en internationale gesprekken. 

Het is niet geoorloofd interlocale en inter
nationale gesprekken aan te vragen vanuit 
een ander perceel dan dat, hetwelk in de aan
vrage voor het gesprek is aangegeven. 

Door of vanwege den Directeur-Generaal 
der Posterijen en Telegrafie kan van deze be
paling in bijzondere geval!en te zijner beoor
deeling ontheffing worden verleend". 

B. Dit besluit treedt in werking op den twee
den dag na dien der dagteekening van het 
Staatsblad, waarin het is geplaa tst. 

Onze voornoemde Minister is belast met de 
uitvoerina van dit besluit, hetwelk in het 
StaatsbkJ zal worden gepla-atst en waarvan af
schrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

Het Loo, den 13den Juli 1921. 
WILHELMINA. 

De Minister van Waterstaat, A. A. H. W. KtiNIG. 
(Uitgeg. 27 Juli 1921.) 

13 Juli 1921. BESLUIT, houdende de bepaling, 
dat voor toelating tot bet examen ter 
verkrijging van certificaten als radiotele
grafist, examengeld verschuldigd is. S. 938. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Gelet op bet Internationaal Radiotelegraaf. 

verdrag met Slotprotocol en Reglement, ge
teekend den 5 Juli 1912 te Londen (Staatsblad 
1913, n°. 132) ; 

Op de voordracbt van Onzen .Minister van 

Waterstaat van 10 Juni 1921, n°. 21, Afdeeling 
Posterijen en Telegrafie ; 

Den Raad van State geboord (advies van 
28 Juni 1921, n°. 16) ; 

Gezien het nader rapport van voornoemden 
Minister van 7 Juli 1921, n°. 21, Afdeeling 
P osterijen en Telegra:fie ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Art. 1. Voor iedere toelating tot bet examen 

ter verkrijging van cerlificaten, als bedoeld 
in artikel X van het Reglement, behoorende 
bij het te Londen gesloten InternationalE 
Radiotelegraafverdrag, wordt, ondernader door 
den Directeur-Generaal der Posterijen en 
Telegrafie vast te stellen voorwaarden, eene 
som van 10 guld en betaald. 

2 . Dit besluit treedt in werking met ingang 
van den dertigsten dagnadien der dagteekening 
van bet Sfaatsblad, waarin het is geplaatst. 

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

H et Loo, den 13den Juli 1921. · 
WILHELMINA. 

De Minister van Waters fa.at, A. A. H. W. KoNIO
( Uitgeg. 1 Sept. 1921.) 

14- Juli 1921. BESLUIT, bepalende de bekend
making in het S taatsblad van de op 8 
December 1920/18 Januari 1921 tusschen 
Nederland en Groot-Britannia en Ierland 
gesloten overeenkomst, tot wijziging van 
die van 13 Februari/13 Maart 1899, reeds 
gewijzigd bij overeenkomst, geteekend te 
Londen den 24-sten Mei 1905 en te 's.(}ra
venhage· den 30sten Mei 1905, betreffende 
bet telegraafverkeer tusscben de twee 
landen tangs de rechtstreeksche onder
zeescbe kabels. , . 939. 

WIJ WILHELMINA, EN''· 
Gezien de door Ons op 26 Maart 1921 be

'kracbtigde overeenkomst tusschen Nederland 
en Groot-Britannia en Ierland, tot wijziging 
van de overeenkomst, geteekend te Londen, 
den 13den Februari 1899 en te 's-Gravenhage 
den 13den Maart 1899, gewijzigd bij overeen
komst, geteekend te Louden den 24sten Mei 
1905 en te 's-Gravenhage den 30sten Mei 
1905, betreffende het telegraafverkeer tusscben 
de twee landen langs de recbtstreeksche onder 
zeescbe kabels ; 

Op de voordracht van Onzen :Minister van 
Buitenlandscbe .Zaken van den llden Juli 
1921, Directie van het Protocol, n°. 15737 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
eerstbedoelde overeenkomst, welke in Neder

landschen en in Engelschen tekst hierbij is 
gevoegd, te doen bekend maken door de plaat
sing van dit besluit in bet Staatsblad. 

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

Het Loo, den 14den Juli 1921. 
WILHELMINA. 

De Minister van Buitenlandsche Zaken. 
VAN KARNEBEEK. 

(Uitgeg. 18 Aug. 1921. ) . 
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OVEREENKOMST tusschen Nederland en het 
Vereenigd Koninkrijk van Groot-Britannia 
en I erland, tot wijziging van de overeen
komst, geteekend te Londen den 13den 
Februari 1899 en te 's-Gravenhage den 
13den Maart 1899, ·gewijzigd bij overeen
komst, geteekend te Londen den 24sten 
Mei 1905 en te 's-Gravenhage den 30sten 
Mei 1905, betreffende het telegraafverkeer 
tusschen de twee landen langs de recht
streeksche onderzeesche kabels. 

De Staatstelegraaf-administratie van Neder
land en de Staatstelegraaf-administrat;e van 
het Vereenigd Koninkrijk van Groot-Britannie 
en Ierland zijn, behoudens de goedkeuring van 
de wederzijdsche Regeeringen, voor zooveel 
noodig, overeengekomen hetgeen volgt : 

I. 

Artikel I van de bovenbedoelde overeen
komst van den 13den Februari-13den Maart 
1899 wordt gewijzigd als volgt : 

Totdat, onderling anders zal worden over
eengekomen, zullen de kosten voor gewone 
telegrammen, gewisseld tusschen Nederland 
en het Vereenigd Koninkrijk van Groot-Britan
nia en Ierland gelijkelijk per woord worden 
vastgesteld, namelijk in Nederland 12½ cent 
en in bet Vereenigd Koninkrijk 2½ d. met 
een minimum van 50 cent per telegram in 
Nederland en 10 d. in het Vereenigd Koninkrijk. 

Van het door de Staatstelegraaf-admini
stratie van elk land van oorsprong ingevorderde 
bedrag per woord, zal vanaf den l sten Sep
tember 1920 genomen worden: 

10 centimes als kabeltaks gelijkelijk te ver
deelen tusschen de twee Sta.atstelegraaf-ad
ministratien, 

6 centimes als eindtaks voor Nederland, en 
9 centimes als eindtaks voor het Vereenigd 

Koninkrijk. 
Elke Staatstelegraaf-administratie zal de ge

heele som, welke zij zal hebben ingevorderd, 
behouden, met inbegrip van de kosten voor 
vooruitbetaalde antwoord-telegrammen en an
dere nevenkosten. 

Echter zal Neder!and aan het Vereenigd 
Koninkrijk 14 centimes per woord uitkeeren 
voor de naar het Vereenigd Koninkrijk overge
seinde Nederlandsch-Britsche telegrammen en 
het Vereenigd Koninkrijk zal aan Nederland 
11 centimes per woord uitkeeren voor de naar 
Nederland overgeseinde ederlandsch-Britsche 
telegrammen. 

H et minimum bedrag van 50 cent of 10 d. 
per telegram zal verdeeld worden in reden van 
11 voor Nederland en 14 voor het Vereenigd 
Koninkrijk. 

Gedaan in dubbel en geteekend te 's-Graven
hage den 8sten December 1920 en te Londen 
den 18den Januari 1921. 

(L.8.) E. P. WESTERVELD. 
Directeur-Generaal der Posterijen en Telegrafie. 

AGREEl\lENT between the Netherlands and 
the United Kingdom of Great-Britain and I 
Ireland, modifying the agreement signed 
at London on the 13th February 1899 and I 
at the H ague on the 13th March 1899, 
modified by the agreement, signed at 
London on the 24th of May 1905 and at 

the Hague on the 30th of )fay 1905, con
cerning the Telegraphic correspondence 
between the two countries over the direct 
submarine cables. 

The State-Telegraph Administration of the 
Netherlands and the State Telegraph Adminis
tration of the United Kingdom of Great
Britain and Ireland subject to the approval 
of the respective Governments, if required, 
have agreed as followa: 

I. 
Article I of the above-mentioned agreement 

of 13th February-13th March 1899 shall 
be modified as follows : 

Until otherwise mutually aireed the charge 
for ordinary telegrams exchanged between 
the Netherlands and the United Kingdom of 
Great-Britain and Ireland shall be fixed uni
formly by word, viz, in the Netherlands at 
12 ½ cents, in the United Kingdom at 2½ d. 
with a minimum of 50 cents per telegram in the 
Netherlands and 10 d. in the United Kingdom. 

From the amount per word, collected by 
the State Telegraph-Administration of each 
country of origin, there shall be deducted from 
the 1st of September 1920: 

10 centimes as cable rate to be equally devided 
between the two State-Telegraph-Adminis
trations, 

6 centimes as terminal rate for the Nether
lands, and, 

9 centimes as terminal rate for the United 
Kingdom. 

Each State Telegraph Administration shall 
retain the entire sum which it shall have collec
ted, including the charges for reply-paid tele
grams and other accessory charges. 

Nevertheless the Netherlands sh;J.ll credit 
the United Kingdom with 14 centimes per 
word in respect of Netherlands-British tele
grams, transmitted to the United Kingdom 
and the United Kingdom shall credit the 
Netherlands with 11 centimes per word, in 
respect of Netherlands-British telegrams trans
mitted to the Netherlands. 

The minimum charge of 50 cents or 10 d. 
per telegram shall be divided in the proportion 
of 11 for the Netherlands and 14 for the United 
Kingdom. 

Done in duplicate and signed at the Hague 
on the 8th December 1920 and in London on 
the 18th January 1921. 

(L.8.) ALBERT H. ILLINGWORTH. 
Postmaster General of the United Kingd-Om of 

Great-Britain and Ireland. 

14 Juli 1921. WETTEN, houdende naturali
satie van: 

Carl Hermann Marcel, ge boren te Worms 
(HeBsen) den 16 Maart 1878, bleeker, 
wonende te WieBbaden (Pruisen). S. 940. 

Charles Louis Meischke, geboren te Nice 
(Frankrijk) den 31 December 1875, mu
ziekleeraar, wonende te NeuiUy s/Seine
(Frankrijk). S. 941. 

Stephan H einrich Mencke, geboren te Papen
burg (Pruisen ) den 8 Juni 1852, zonder 
beroep, wonende te Mook, gemeente Mook 
en Middelaar, provincie Limburg. S. 942. 
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Elise Mendel. weduwe van Waldemar 1 
Chotzen, geboren te Wiesbaden (Pruisen) 
den 12 November 1862, zonder beroep, 
wonende te Heemstede, provincie Noord-
holland. s. 943. i 

Wilhelmina Molenaar, geboren te Parije 
(Frankrijk) den 15 Juni 1886, kinder
juffrouw, wonende te Frankfort a/M 
(Pruisen). S. 944. 

Willem Edgar Woldemar von Moller, ge
boren te Wenden (Rusland) den 9 Januari 
1899 (27 December 1898), zonder beroep, 
wonende te Utrecht. provincie Utrecht. 
s. 945. 

August Friedrich Carl Morlang, geboren te 
Elherfeld (Prnisen) den 27 April 1873, 
bedrijfschef, wonende te Haar/.em, pro
Yincie Noordholbnd en Pieternella Mor- · 
lang, geboren te Amsterdam (Noordholland) 
den 30 Mei 1899, kantoorbediende, wonende 
te Haar/.em. S. 946. 

Otto Carl Heinrich Millier, geboren te Am
sterdam (Noordholland) den 14 Mei 1898, 
handelsreizi~er, wonende te Amsterdam, 
provincie ]foordholland. S. 94 7. 

Maria Theresia Neujean, geboren te Aken 
(Pruisen) den 7 November 1880, directrice 
eener kweekschool, wonende te Nijmegen, 
provincie Gelderland.. S. 948. 

Ferdinand (Nandor) Neumann, geboren te 
Varanno (Tsjecho-Slowalcije) den 11 Maart 
1871, koopman, voorheen te Batavia 
(Nederlandsch-Indie), thans wonende te 
Amsterdam, provincie Noordholland. S. 949. 

Marcel Neumann, geboren te Weenen (Oosten
rijk) den _16 Juni 1891, handelsbediende, 
wonende te Batavia, Nederlandsch-Indie. 
s. 950. 

Richard Neumann, geboren te W eenen 
(Oostenrijlc) den 12 Januari 1879, koop
man, wonende te Batavia, Nederlandsch
Indie. S. 951. 

Joseph Oberliessen, geboren te Zuschen 
(Pruisen) den 15 Maart 1865, kantoorbe
diende, wonende te Amsterdam, provincie 
Noordholland. S. 952. 

Franz Bernhard Oeinck, geboren te Ochtrup 
(Pruisen) den 26 December 1881, handels
agent, wonende te Amsterdam, provincie 
Noordholland. S. 953. 

Anton Ostendorp, geboren te Oranenburg 
(Pruisen) den 30 December 1869, koper
slager, wonende te Groesbeek, provincie 
Gelderland, Hendrikus Ostendorp, geboren 
te Groesbeek (Gelderland) den 3 Augustus 
1895, electrician, wonende te Groesbeek, 
provincie Gelderland, Lisa Ostendorp, ge
boren te Groesbeek ( Gelderland) den 25 
Januari 1898, zonder beroep, wonende te 
Groesbeek, provincie Gelderland en Anton 
Ostendorp, geboren te Groesbeek (Gelder
land) den 11 October 1899, electricien, 
wonende te Groesbeek, provincie Gelderland. 
s. 954. 

Theodor Pappers, geboren te Aken (Pruisen) 
den 2 Augustus 1881, hotelhouder, wonende 
te Valkenburg, provincie Limburg. S. 955. 

Peter Paulissen, geboren te Bochold (Pruisen) 
den 26 Juni 1875, steenbakker, wonende 
te Essen-Borbeck (Pruisen). S. 956. 

Franz Adolf Pennekamp, geboren te Essen 
(Prnisen) den 9 Maart 1885, slager, wonen-

de te Amsterdam, provincie Noordholland. 
s. 957. 

Johann Wilhelm Pesch, geboren te Bruhl 
(Pruisen) den 31 Januari 1873, portier, 
wonende te Rott.,erdam, provincie Zuid
holland. S. 958: 

Peter Paulus Pitz, geboren te Hauset (Pruisen) 
den 5 September 1874, spinmeester, 
wonende te Tilburg, provincie Noordbrabant. 
s. 959. 

Konrad Richard Hermann Raab, geboren te 
Ochsenfurt (Beieren) den 4 April 1895, 
koopman, wonende te Roermond, provincie 

· Limburg. S. 960. 
Dr. Hugo Rethy, geboren te Trebigne (Herze

gowina) den 8 Februari 1875, tandarta, 
wonende te 's-Gravenhage, provincie Zuid
holland. S. 961. 

Adolphe Pierre Hubert Roebroeck, geboren 
te Wanek (Belgie) den 14 Augustus 1887, 
reiziger, wonende te Maastricht, provincie 
Limburg. S. 962. 

Marie Hubertine Alphonsine Roebroeck, ge
boren te Wonck (Belgie) den 8 October 
\882, zonder beroep, wonende te Maastricht, 
provincie Limburg. S. 963. . 

Heinrich August Rohrcass, geboren te Nordel 
(Pruisen) den 3 Juni 1868, klompenhan
delaar, wonende te Rotterdam, provincie 
Zuidholland. en Menno Rohrcass, geboren 
te Rotterdam (Zuidholland) den 18 Februari 
1899, stoker, wonende te Rotterdam, pro
vincie Zuidholland. S. 964. 

Arnold Hermann Romer, geboren teDuisburg 
(Pruisen) den 25 Maart 1863, bouwkun
dige, wonende te 's-Gravenhage, provincie 
Zuidholland en Hendrik Romer, geboren 
te Leiden ( Zuidholland) den 30 October 
1898, telegrafist-kantoorbediende, wonende 
te 's-Gravenhage, provincie Zuidholland. 
s. 965. 

Heinrich Wilhelm Rorsch, geboren te Gaub 
(Pruisen) den 23 April 1887, schipper, 
wonende te Rotterdam, provincie Zuid
holland. S. 966. 

Moritz Rosenheimer, geboren te Mannheim
Feudenheim (Baden) den 26 Mei 1875, 
koopman, wonende te 's-Gravenhage, pro
vincie Zuidholland. S. 967. 

Augustine Julie Ferdinanda Ross, geboren 
te Oberhausen (Pruisen) den 13 Mei 1880, 
zonder beroep, wonende te Bierstadt
Wiesbaden (Pruisen). S. 968. 

Friedrich Wilhelm Schiess, geboren te Perrich 
(Pruisen) den 17 April 1887, s9hipper, 
wonende te Dordrecht, provincie Zuid
holland. S. 969. 

Franz Berthold Max Schmidt, geboren te 
Blankenhain (Saksen) den 12 Augustus 
1869, sergeant-majoor geweermaker bij 
het Nederlandsch-Indisch leger, wonende 
te Amboina (Nederlandsch-Indie). S. 970. 

Martinus Schmidt, geboren te Amsterdam 
(Noordholland) den 29 September 1893, 
hulpbesteller bij de posterijen, wonende 
te Amsterdam, provincie Noordholland. 
s. 971. 

Otto Schmidt, geboren te Arnhem (Gelder
land) den 20 April 1896, kantoorbecliende, 
wonende te Amsterdam, provincie Noord
holland. S. 972. 

Neeltje Wilhelmina Schoppenhorst, geboren 
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te Haarlem (NoordhoUand) den 5 Juni I 
1897, hulpschrijfster bij de posterijen, 
wonende te Amsterdam, provincie Noord-
lwlland. S. 973. 

1 
Hermann Heinrich Schulte, geboren te 

Fresenburg (Pruisen) den 3 Mei 1865, 
tim.mermansknecht, wonende te Maten, I 
gemeente Emmen, provincie Drenthe en 
Johann Frederik Schulte, geboren te Vlagt
wedde (Groningen) den 26 Januari 1899, 
boerenknecht, wonende te Braambergen, 
gemeente Onstwedde, provincie Groningen 
s. 974 . 

.Alfons Max Schweinsberg, geboren te Haspe 
(Pruisen) den 26 Juli 1886, kellner, wonende 
te Amsterdam, provincie Noordholland. 
s. 975. 

Herman Joseph Silvertant, geboren te 
Henri -Oha;pelle (Belgie) den 27 Maart 1871, 
huisopziener, wonende te Weenen (Oosten
rijk). S. 976. 

Alfred Staib, geboren te Rotterdam (Zuid
holland) den 6 Januari 1899, koopman, 
wonende te Rotterdam, provincie Zuid
holland. S. 977. 

Helena Barbara Hubertina Stassar, weduwe 
van Johann .Mathias de Bock, geboren te 
Roermond (Limburg) den 4 December 
1872, zonder beroep, wonende te Dussel
dorf (Pruisen). S. 978. 

Gerhard Georg Steinke, geboren t e Dahlen 
(Oldenburg) den 17 Juli 1856, zonder be
roep, wonende te Amsterdam, provincie 
Noordholland. S. 979. 

Theodor Joseph Stevens, geboren te Aken 
(Pruisen) den 6 Maart 1882, loodgieters
baas, wonende te Dusseldorf (Pruisen). 
s. 980. 

Johannes Anton Tepe, geboren te Deutz 
(Pruisen) den 28 April 1867, koopman, 
wonende te Amsterdam, provincie Noord
lwlland. S. 981. 

Theodora Anna Johanna Timmer, geboren 
te Neuss (Pruisen) den 11 Februari 1894, 
typiste, wonende te 's-Gravenhage, pro
vincie Zuidholland. S. 982. 

Juliane Henriette Marie Ude, geboren te 

Max Robert Wappler, geboren te Zeulenroda 
(Reuss) den 4 M;aart 1889, correspondent, 
wonende te Amsterdam, provincie Noord
holland. S. 989. 

August Wegner, geboren te Diebach (Beieren) 
den 28 Augustus 1877, hotelhouder, 
wonende te Hilversum, provincie Noord
holland. S. 990. 

Eduard Carl August Ernst Weissenborn, 
geboren te Weimar (Saksen) den 25 Mei 
1868, muziekleeraar, wonende te Hengelo, 
provincie Overijssel en Erich Ernst Weissen
born, geboren te Stad Delden (Overijssel) 
den 31 December 1899, zonder beroep, 
wonende te Amsterdam, provincie Noord
holland. S. 991. 

Hermann Wittenhorst, geboren te Elten 
(Pruisen) den 7 April 1886, metselaar, 
wonende t e Elten (Pruisen). S. 992. 

Heinrich Friedrich Ferdinand Wittmer, ge
boren te Bohnhorst (Pruisen) den 21 
Januari 1871, winkelier, wonende te 
Rotterdam, provincie Zuidholland en Ar
noldus Christiaan Wittmer, geboren te 
Rotterdam (Zuidholland) den 5 November 
1897, bankwerker, wonende te Rotterdam, 
provincie Zuidholland en Ludwig Carl 
Wittmer, geboren te Rotterdam (Zuid
holland) den 11 November 1899, kantoor
bediende, wonende te Rotterdam, provincie 
Zuidholland. S. 993. 

Karl Eduard Otto Wormstall, leboren te 
Dermbach (Pruisen) den 15 pril 1876, 
koopman, wonende t e 's -Gravenhage, pro
vincie Zuidholland. S. 994. 

Carl Julius Wulff, geboren te Hamm (Pruisen) 
den 27 Mei 1855, industrieel, wonende te 
Haarlem, provincie Noordholland. S. 995. 

Evert van Zadelhoff, geboren t e Till (Pruisen) · 
den 18 Februari 1882, landbouwer, wonende 
te Vijnen (Pruisen). S. 996. 

Karl Christian Zens, geboren te Rotterdam 
(Zuidholland) den 4 Mei 1873, scheeps
agent, wonende te Nijmegen, provincie 
Gelderland. S. 997. 

Essen (Pruisen) den 18 Juni 1873, actrice, 16 Juli 1921. BESLUIT tot bepaling van het 
wonende te Parijs (Frankrijk). S. 983. tijdstip, waarop de overige bepalingen van 

Jean Baptiste Uytdewilligen, geboren te de wet van 1 Maart 1920 (Staatsblad no. 
Jxelles(Belgie)den4Octoberl870,arbeider, 105) en de wet van 11 Juni 1921 (Staats-
wonende te Dusseldorf (Pruisen). S. 984. blad n°. 782), beide tot wijziging en aan-

Theodor Arnold Verhoeven, geboren te vulling der hoogeronderwijswet, in werking 
Rindern (Pruisen) den 24 Februari 1870, treden. !:l. 998. 
arts, wonende te Tilburg, provincie Nootd- WIJ WILHELMINA, ENZ. 
brabant. S. 985. Op de voordracht van Onzen Minister van 

Johann Gerhard Vingerhoed, geboren te Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
Em,nerick (Pruisen) den 12 Februari 1872, 13 Juli 1921, n°. 2472, afdeeling Hooger Onder
vergulder, wonende te Amsterdam, pro- wijs; 
vincie Noordholland. S. 986. Gelet op artikel LIV der wet van 1 Maart 

Johann Bernard Theodor Volker, geboren te 1920 (Staatsblad n°. 105) en artikel XXX der 
Anten (Pruisen) den 27 December 1860, wet van 11 Juni 1921 (8taatsblad no. 782); 
zonder beroep, wonende te Amsterdam, Gezien Ons besluit van 26 Juli 1920 (Staats-
provincie NoordhoUand en Heinrich Wil- blad n°. 618) ; 
helm Volker, geboren te Amsterdam Hebben goedgevonden en verstaan te 
(Noordholland) den 13 November 1899, bepalen: 
onderwijzer, wonende te Wijk-Maastricht, J 1°. dat de artikelen II A en LXIII, eerste 
provincie Limburg. S. 987. l Iid, van de wet van 1 Maart 1920 (Staatsblad 

Maria Elisabeth Wackers, geboren U: Frauen- 1 n°. 105)_,_ tot wij~iging en_ aanvulling der hooger
berg, gemeente Durscheven (Pruisen) den onderw1Jswet, m werkmg . zullen treden op 
9 Juni 1880, huishoudster, wonende te 1 September 1921 ; 
Dusseldorf, Pruisen. S. 988. 2°. da.t de artikelen VI, XXXI, XXXV tot 

1~1. ~ 
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en met XLII en XLIX tot en met LI van de 
sub 1°. genoemde wet in 'Y'erking zullen treden 
op 19 September 1921 ; 

3°. dat de wet van 11 Juni 1921 (Staatsblad 
n°. 782) tot wijziging en aanvulling der hooger
onderwijswet, in werking zal treden op 19 
September 1921, met uitzondering van artikel 
II, hetwelk in werking zal treden op 1 Septem
ber 1921. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenscbappen is belast met de uitvoering 
van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal 
worden geplaatst. 

Het Loo, den 16den Juli 1921. 
WILHELMINA. 

De Minister van Onderwija, 
K unsten en W etenschappen, 

J. TH. DE VISSER. 
(Uitgeg. H1 Aug. 1921.) 

18 Juh 1921. BESLUIT tot uitvoering van 
artikcl 22 van de Postwet (Staatsblad 
n°. ·543 van 1919) zooats dat nader is 
vastgesteld bii de wet van 17 Februari 
1921 (Staatsblad n°. 66). (Instelling van 
een postcbeque en girod1enst.) S. 999. 

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

Waterstaat van 7 Juni 1921, n°. M 175, af. 
deeling Posterijen en Telegrafie ; 

Den Raad van State geboord (Advies van 
5 Juli 1921, n°. 11); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
melden Minister van 9 Juli 1921, n°. M 212, 
afdeeling Posterijen en Telegrafie ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. In <lit besluit wordt verstaan onder : 
'l;!ostrekening : eene rekening bij den post. 

cheque- en girodienst ; 
rekeninghouder : een persoon, ten wiens name 

eene postrekening is geopend ; 
directeur: (zonder nadere aanduiding) : de 

directeur van den postcheque- en girodienst; 
directeur-generaal : de directeur-generaal der 

posterijen en telegrafie ; 
girobiljet : een formulier tot overschrijving 

van eene postrekening op eene andere. 
2. Ieder, die eene postrekening te zijnen 

name wenscht te zien geopend, geeft hiervan 
kennis aan het postkantoor binnen welks kring 
hij woont, verstrekt de gegevens, welke daar
toe, of bij veranderde omstandigheden later, 
worden noodig geacht, en onderwerpt zich 
door onderteekening van het formulier van aan
vraag, t en postkantore kosteloos verkrijgbaar, 
aan de bepalingen tot regeling van den dienst, 
zooals deze zijn of nader worden vastgesteld. 
Dit formulier wordt, na invulling en onder
teekening, in duplo ten postkantore ingeleverd, 
en ambtshalve doorgezonden aan den directeur, 
die machtiging tot opening geeft of weigert, 
in welk laatste geval den aanvrager beroep op 
den directeur-generaal openstaat. 

3. De rekeninghouders zijn verplicht alle 
veranderingen in hun adres, ambt of beroep, 
zoo spoedig mogelijk ter kennis te brengen van 
den directeur van bet postkantoor, waar hunne 
postrekening berust. · 

Vrouwelijke rekeninghouders, die in het 
huwelijk treden, wier huwelijk is ontbonden, 
of die door scheiding van goederen de vrije 

beheering van hare goederen hebben terug
bekomen, geven van die omstandigheden mede 
zoo spoedig doenlijk kennis aan bovenbedoelden 
directeur. 

4. Ten name van denzelfden persoon kan 
meer dan een postrekening op hetzelfde post
kantoor of ook op andere postkantoren worden 
geopend. 

5. 1. De postkantoren zijn voor den post. 
cheque- en girodienst open op de uren, welke 
daartoe voor elk postkantoor door den direc
teur-generaal worden vastgesteld. 

2. De directeur-generaal bepaalt tevens 
op welke dagen de postkantoren voor den 
dienst gesloten zijn. 

6. Stortingen zijn aa.n te bieden bij formu 
lieren, welke door de postkantoren tegen be
taling worden uitgegeven, en door den aan
bieder worden ingevuld en onderteekenrl 

7. Onze Minister van Waterstaat is be
voegd een maximum bedrag in geld te bepalen, 
waarmede door starting op een postkantoor 
eenzelfde postrekening per dag of in een !anger 
tijdvak mag worden vermeerderd. 

8. Bedragen, welke de postadministratie 
aan den rekeninghouder heeft uit te betalen 
kunnen, voor zooveel <lit overigens geen be
z waar ontmoet. op <liens verzoek, kosteloos 
op zijne postrekening worden bijgeschre
ven. 

9. 1. De rekeninghouder kan over zijn 
tegoed beschikken door middel van : 

a. cheques, niet hooger dan vijf duizend 
gulden, aan toonder betaalbaar bij bet daarop 
door den rekeninghouder aan te geven post
kantoor; 

b. girobiljetten ; 
c. postcredietbrieven, niet hooger dan zes 

· duizend gulden ; en 
d. antler papier, al of niet aan toonder be

taalbaar, als door Onzen Minister van Water• 
staat met inachtneming van de in <lit besluit 
gegeven voorschriften, zal worden bepaald. 

Onze Minister van Waterstaat is bevoegd 
regelen te stellen voor het gebruiken van 
cheques hooger dan f 5000. In bepaalde ge• 
vallen kunnen zoodanige cheques op verzoek 
van rekeninghouders door den directeur worden 
toegelaten. 

2. Uitbetaling in geld kan worden uitge• 
steld tot den vierden <lag na vertoon van het 
stuk, waarop betaling wordt gevraagd. 

3. Van afgifte van eene cheque geeft de 
rekeninghouder door middel van een formulier 
terstond of vonraf kennis aan het kantoor, 
waar zijne postrekening berust. Het tegoed 
dier rekening wordt na ontvangst van <lit 
formulier met het bedrag van de cheque ver
minderd. 

4. Het bedrag, waarover een rekening
houder door middel van een postcredietbrief 
wenscht te beschikken, wordt op eene afzonder
lijke postrekening ingeschreven. Het tegoed 
van deze rekening wordt met de beschikkingen. 
op den postcredietbrief verminderd. 

5. Voor beschikking over bet tegoed door
_een der middelen genoemd onder 1 a, b, c en d 
en voor de kennisgevingen onder 3 bedoeld, 
moet worden gebruik gemaakt van door tus
schenkomst van de postkantoren tegen betaling 
en bewijs van overneming verkrijgbare for 
mulieren. 
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Ingeval rekeninghouders schriftelijk door- zien van de duidelijk leesbare in het oog loo
loopende machtiging geven tot afschrijving van pende aanduiding : ,,spoedbehandeling". 
periodieke betalingen, verschuldigd a.an andere 3. Voor spoedbehandeling is een bijzonder 
rekeninghouders, kan af- en overschrijving recht verschuldigd van 40 cent per starting, 
geschieden op andere, niet van Rijkswege ver- per girobiljet of per cheque, hetwelk op de post
strekte formulieren, mits door den directeur rekening van afschrijving wordt geboekt, of 
goedgekeurd. voor zooveel het stortingen betreft, door middet 

10. De cheques, in het vorige artikel be- van frankeerzegels op het stortingsformulier is
doeld, zijn betaalbaar gedurende 14 dagen na te voldoen. 
derzelver ds.gteekening, eventueel uitstel door 16. 1. De rekeninghouders ontvangen kos
het postkantoor niet daaronder begrepen, mits I teloos bericht van de boeking wegens tegoed
ten kantore waar de cheque betaalbaar is, de en afschrijvingen, met vermelding van het be
kennisgeving onder 3 van het vorige artikel rekende saldo-tegoed. 
bedoeld, intijds ontvangen zij. 2. Aan rekeninghouders worden inlichtingen 

11. Na verloop van 14 dagen wordt de omtrent hunne postrekening versterkt tegen 
cheque niet uitbetaald, behoudens de bevoegd- afschrijving van 10 cent. 
heid van den directeur om, op verzoek van den Zij kunnen afschrift van hunne postrekening, 
houder van de cheque of van den rechthebbende over de laatste 5 ja.a.r of een gedeelte daarvan 
op de uitbetaling, naar bevind van zaken, zoo verkrijgen, tegen afschrijving vanlO cent, voor 
noodig onder voorwaarden, alsnog machtiging elke tien boekingsposten of overblijvend minder 
tot •uitbetaling te geven. aantal, met een minimum van 25 cent. 

12. Inleggers bij de Rijkspostspaarbank Voormalige rekeninghouders of hunne recht-
kunnen van hun te1>,oed bij die instelling la.ten verkrijgenden kunnen eveneens zoodanige 
overschrijven, hetz1j kosteloos op hun eigen inlichtingen en afschriften bekomen tegen be
postrekening, hetzij op de postrekening van ta.ling van gelijk recht. 
een antler tegen beta.ling van het in artikel 14, 17. Rekeninghouders hebben gedurende een 
l ste lid a, genoemd recht voor stortingen. week na ontvangst van het in het vorige ar-

13. Intrekking van stortingen en van giro- tikel, onder 1, bedoelde bericht, het recht elke 
biljetten kan plaats hebben zoolang de tegoed- starting of overschrijving op hunne postrekening 
schrijving op eens anders postrekening nog met te weigeren, indien zij over het bedrag nog niet 
is geschied. hebben beschikt, in welk geval de geboekte 

14. 1. Ala recht is verschuldigd: som van hunne rekening wordt geroyeerd en 
a. voor elke starting in geld 5 cent ; teruggeboekt op de postrekening waarvan het 
b. voor elke uitbetaling op een postcrediet- bedrag afkomstig is, dan we! ter beschikking 

brief 5 cent ; gesteld van dengene, die de starting deed. 
c. voor elke andere uitbetaling 5 cent voor 18. De directeur stelt tegen beta.ling ver-

elke f 500 of gedeelte van f 500. krijgbaar lijsten van de namen der rekening-
Voor uitbetalingen ten laste van postreke- houders, met aanduiding van het postkantoor 

~gen geopend ten beh_oeve van 's Rijks dienst, w_aar de postrekening berust en van het nummer 
1s geen recht verschuldigd. · dier rekerung. 

2. Het recht bedoeld onder a van lid 1 19. Verschillen over postrekeningen moeten 
wordt voldaan door aanhechting van een fran- door rekeninghoudei:s bij den directeur aan
keerzegel van 5 cent ter plaatse, aangegeven hangig gemaakt worden binnen drie maanden 
op het stortingsformulier. Bij uitzondering na den dag, waarop de betrokken boekingen 
kan door den directeur worden toegestaan, dat of handelingen hebben plaats gehad. 
stortingen zonder voldoening van recht ge- 20. Na a.floop van elke ka.fenderjaar, 6.q. 
schieden, in welk geval dit wordt gebracht ten bij de opheffing van postrekeningen, wordt de 
laste van den rekeninghouder, voor wien de rente, berekend overeenkomstig de daarop 
stortingen bestemd zijn. betrekking hebbende wettelijke bepalingen, op 

Het recht bedoeld onder b van lid 1 wordt die rekeningen bijgeschreven. 
bij de uitgifte van den postcredietbrief voldaan, 21. 1. De directeur is bevoegd de beschik
met dien verstande, dat zooveel ma.al 5 cent king over het tegoed eener postrekening, ge
wordt berekend, a.ls er quitanties bij den brief durende het bestaan van een verschil, i.eheel 
behooren. Het recht v0or niet-gebruikte gui- of ten deele, op te schorten. 
tanties wordt bij inlevering van den crediet- 2. Hij kan eene postrekening ambtshalve 
brief op de betrokken postrekening terugge- opheffen, indien door eenige l:leschikking het 
boekt. saldo dier rekening wordt overschreden, bij 

Het recht bedoeld onder c van lid 1 wordt het bevinden van onregelmatigheden en van 
gebracht ten laste van de postrekening van af- misbruik, bij het niet-nakomen door den reke
schrijving. Bij uitzondering kan door den ninghouder van de bepalingen betretlcnde den 
directeur worden toegestaan, dat het recht op postcheque en girodienst, of wel in het belang 
eene andere wijze wordt voldaan. van den dienst. 

3. Overschrijvingen van de eene postreke- 3. Opheffing van eene postrekening ge-
lling op de andere gesch.ieden kosteloos. schiedt niet dan nadat de rekeninghouder 

15. 1. Spoedbehandeling kan worden ver- schriftelijk is gewaarschuwd. 
langd van gedane stortingen, alsmede van 4. Indien eene postrekening in het bela.ng 
ingezonden girobiljetten en adviezen voor van den dienst wordt opgeheven, heeft de reke
cheques. ninghouder gedurende een ma.and na de dag-

2. Alsdan behooren de formulieren waarbij teekening der desbetreffende kennisgeving, het 
de stortingen worden aangeboden, de girobil- recht daartegen in beroep te komen bij Onzen 
jetten en de adviezen, alsmede eventueel de Minister van Waterstaat. 
omslagen waarin zij zijn gesloten, te zijn voor- 22. Verzoeken om opheffing van postreke-

45* 
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ningen worden schriftelijk gericht tot d direc
teur van het postkantoor wa.a.r de kening 
berust. 

De directeur van den postcheque
dienst beslist over zoodanig verzoek binnen 
14 dagen na. de indiening. 

23. Bij de opheffing van eene post ekening 
wordt aan den rekeninghouder het bedrag 
mede~edeeld, waarover hij, na inleve g van 
de bi; hem nog voorhanden ongebruikt formu
lieren als bedoeldin artikel 9 onder 5 hi rvoren, 
per saldo door midde van giro of pe cheque 
kan beschikken. 

a. den datum dier mededeeling wo t ove1 
het saldo geen rente meer berekend. 

24. Met uitzondering van de tukk 
de directeur noodig a.cht te behouden 
alle bescheiden betreffende postreken· 
vijf jaa.r vernietigd. 

25. Het Rijk is niet geldelijk aans ra.kelijk 
voor de gevoll;len van door de rekenin houders 
verstrekte oniuiste of onvolledige gevens, 
alsmede van verkeerd gebruik, mis ruik of 
ontvreemding van formulieren, welke an reke
ninghouders door de posta.dministr tie zijn 
verstrekt, noch voor vertragingen in d dienst. 

26. De ambtenaren, die met de u tvoering 
van den postcheque- en girodienst w rden be
la.st, zijn verplicht tot sti pte gehei ouding 
van de zaken, welke door hunne btsver
vulling te hunner kennis komen. 

27. De directeur is bevoegd de r gelen en 
voorzieningen te treffen, welke ter tvoering 
van dit besluit noodig zijn. 

28. Dit besluit, hetwelk kan word n aange
haald onder den titel: ,,Girobesluit 1 21" met 
vermelding van het nummer van het 1,aat8b/,ad 
waarin het wordt geplaa.tst, verv ngt het 
Koninklijk besluit van den l sten Oct her 1917 
(Staatsblad n°. 594), laa.tstelijk gew dzigd bij 
Koninklijk besluit van den 16den ecember 
1919 (Staatsblad n°. 810). Het tree in wer
king op 1 Augustus 1921. 

last met 
k in het 
en Raad 

Onze Minister van Waterstaat is 
de uitvoering van dit besluit, hetw 
Staatsblad geplaatst en in afschrift aan 
van State medegedeeld za.l worden. 

's-Gravenhage, den 18den Juli 19 1. 
WILHE A. 

De Minister van W aterstaat, A. A. H. . KoNIG. 
( Uitge,g. 29 Jul 1921.) 

blad no. 187), houdende vaststelling van voor -
schriften omtrent het vervoer, den in-, uit- en 
doorvoer, verkoop en opslag van buskruit en 
andere ontplofbare stoffen, zooals dit is ge
wijzigd bij do Koninklijke besluiten van 10 
October 1894 (St11atsblad n•. 162), van 26 
September 1896 (Btaalsblad n•. 159), van 15 
Juni 1900 (Staalsblad n°. 107), van 6 Mei 1905 
(Stactf.,blad n°. 136), van 7 l\1aart 1907 (Slaats
blad n°. 69), van 27 Juni 1912 (Staafsb lad n°. 
194) en van 15 September Ull 7 (Sta'a tsblad 
no. 587), te wijzigen ; 

Op de voordracht van Onze Ministers van 
Landbouw, Nijverheid en Handel van 17 Mei 
1921, n°. 3004, afdeeling :N ijverheid ; 

van Oorlog van 17 Mei J!l21, n°. 203, 4de 
afdeeling ; 

v11n Waterstaat van I i Mei 1921, La. L, 
afdeeling Waterstaat A ; 

van Oorlog, ad interim Minister van Marine 
van 17 Mei 1921, n°. 79, afdeeling D; 

van Justitie van 17 Mei 1921, n°. 931 , 2de 
afdeeling A, en 

van Financien van 17 Mei 1921, n°. 200, af
deeling Invoerrechten ; 

Gelet op artikel 1 van de wet van 26 April 
1884 (Staa/sblad n°. 81) ; 

Den Ra11d van State gehoord (advies van 
7 J uni l!-!21, n°. 36) ; . 

Gezien het uader rapport van Ooze Minis
ters van Landbouw, N\jverbeid en Handel 
van 21 J uni 1921, n°. 3675, afd. Nijverheid; 

van. oorlog van 25 J uni 1921, IV de afdeeling, 
no. 153 : 

van Waterstaat van 30 Juni 1921, La. C, 
afd. Waterstaat A; 

van Oorlog, ad interim Minister van Marine 
van 8 Juli 1921, afd. D, n°. 57; 

van J ustitie van 13 Juli 1921, 2de afdeeliug 
A, n°. 883, en 

van Financien van 15 Juli 1921, n°. 157, 
afdeeling Invoerrechten ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen a!s volgt : 
Art 1. In het Koninklijk besluit van 15 

October 1885 (Staatsblad n.0 • 187), laatstelijk 
gewijzigd bij ltoninklijk besluit van 15 Sep
tember 1917 (Btaatsblad n°. 587), worden de 
volgende wijzigingen gebracbt : 

I. Artikel 6, 1, 2, eerste al inea, wordt 
gelezen als volgt : 

,,2. In afwijking van het bepaalde in het 
voorgaande punt is in- en uitvoer van en naar 

19 Juli 1921. BE LUIT, houdende achtiging bet buitenland onderscheiden]ijk naar en van 
tot uitgifte van schatkistbil 'etten en I B uitenhuizen en ,war en van de Ooatpimt van 
schatkistpromessen, volgens de wet van Rozenburg langs I.Tmuiden en den Hoek van 
4 April 1870 (Slaatsblad n•. 62), aatstelijk Holland van dynamiet en de veiligheidskruil
gewijzigd bij die van 26 Juli 1918 (Staats- 1 soorlen, vermeld in artikel 1, met zeesloom· 
blad no. 499) en de wet van 5 December schepen en zeesleepschepen, geen openba,·e middelen 
1881 (Slaatsblad no. ] 85). S. 1000. tol vervoe,· van personen zijnde, toegelaten tot 

eene maximum boeveelheid van 120,000 K.G. 

20 Juli 1921. BEsLurr tot nade1·e wijziging 
van het Koninklijk eesluit van 15 October 
1885 (Sfaatsblad n°. 187), houdende vast
stelling van "oorscbriften omtrent het 
vervoer, den in-, uit· en doorvoer, verkoop 
en opslag van bnskruit en andere ontplof
bare stoffen . S, 1001. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Overwegende, dat het wenschE1lijk is het 

Koninklijk besluit van 15 October 1885 (Staats, 

netto gewicht, al dan niet met directe over
lading in een ander zeeschip, zulks ter beoor
deeling van den Commandant van het kol"J)s 
geleiders van ontplofbare stoffen en met 
inachtneming van de navolgende bepalingen :" 

II. Artikel 7, zesde lid, onder c, wordt 
aangevuld met : .,en electrisclie ,nijnontstekings
middelen". 

Aan artikel 7, § 2, aan het slot van punt 
3, wordt het navolgende toegevoegd : 

Sa. Electrische mijnontstekingsmiddelen niet 
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korfen draacl of vasfen kop moeten recbtop I er op bevestigd zijn, indien bet een houten 
verpakt worden in sterke blikken bonders, kist is. 
waarvan elk niet meer dan 100 ~tuks mag be- I Deze kist, waarvan bet deksel den inboud 
vatten. Deze bonders moeten met zaagsel of z66danig moet vastdrukken, dat . deze niet 
andere dergelijke stof gebeel worden opgevuld. kan verscbuiven, moet, met bet deksel naar 

In plaats vnn de blikken bonders mogen boven, verpakt zijn in eene tweede, stevige 
ook doozen van stevig, stijf bordpapier gebruikt houten buitenkist met eene wsnddikte van ten 
worden. De gevulde b<'uders moeten in een minste :J5 m.M. en gesloten met kope:en of 
bouten of sterke blikken binnenkist verpakt vertinde houtschroeveIJ . 
worden. De wanddikte van de houten kist Tusschen de binnen• en de buitenkisten 
mag niet minder dun 2:t m.M. bedrap:en . moet overal eene ruimte zijn van ten ruinste 

Ruimten in deze binneukist, we\ke ver- 3 c.M., welke met droog houtmeel of zaagsel 
scbuiven van de pakketien ten gevolge zouden stevig moet zijn opgevuld . 
kunnen hebben, moeten zijn opgevuld met Door doeltreffende maatregelen moet zeker
papiersnippers, stroo, l'!ooi, werk, boutwol of beid verkregen zijn, dat C:e tusscbenru imte 
krullen - alles volkomen droog -, bet deksel ten gevolge van schokken gedurende bet 
moet er op gesoldeerd zijn als de kist van vervoer niet kan veranderen. 
blik is en met koperen of vertinde bout. Na bet vastscbroeven van bet tweede deksel 
scbroeven er op bevestigd zijn , indien hot een moet dit de binnenkist z66danig vastdrukken, 
bouten kist is. dat deze niet kan verscbuiven. 

Deze kist, waarvan bet deksel den inhoud Het deksel vtm de buitenkist moet van een 
z66danig moet ~•astdrukken, dat deze niet kan etiquet voorzien zijn, waarop in duidelijk 
verschuiven, moet, met het deksel naar boven, I leesbare letters bet opscbritt: ,,elecirische ont
verpakt zijn in . eene twee-le, stevige houten sleki11gs1niddelen. Niet stoofen." is aangebracbt. 
buitenkist met eene wanddikte van ten minste I Elke kist mag ten hoogste 20 K.G . knal
:J5 m.M:. en gesloten met koperen of vertinde kwikzilverspringstof of eene, in werking daar• 
hou tschroeven. • mede overeenkomende, hoeveelheid van een 

Tnsscben de binnen• en de buitenkisten I antler springstofmengsel bevatten ; kisten, 
moet overal eene ruimte zijn van ten minste waarvan bet bruto-gewicht meer dan 25 K.G . 
3 c.M .• welke met droog houtmeel of zaagsel I bedraagt, moeten voorzien zijn van handvatsels 
stevig moet zijn opgevuld. of lijsten, ten eincle bet hanteeren te verge. 

Door doeltreffende maatregelen moet zeker- I makkelijken. 
beid verkregen zijn, dat de tusscbenruimte 3c. Electrische ontstekingsmicldelen met hm,ten 
ten gevolge van scbokken gedurende het ver- steel moeten verpakt worden in bouten binnen• 
voer niet kRn veranderen. kisten, waarvan het deksel, de bodem en de 

Na bet vastschroeven van het tweede deksel zijwanden eene dikte van ten minste 12 m.M., 
moet dit de binnenkist r.66danig vastdrukken, de voor- en acbterwand eene dikte van ten 
dat deze niet kan verschuiven. minste !J.0 m.M. moeten beuben. De kisten 

Het deksel van de buitenkist moet van een moeten 8 c.M. !anger zijn dan de lonten en 
etiquet voorzien zijn, waarop in duidelijk mogen ieder ten boogste 100 stuks bevatten. 
leesbare letters bet opsebrift: De lonten moeten z66danig gepakt zijn, dat 
.Electrische onfstekingsniiddelen. Niet sfoofen." aan den v66r- en acbterwand de helft daarvan 
is aangebracht. met draden stevig bevestigd is, zoodat zi,i 

Elke kist mag ten hoogste 20 K.G. knaJ. elkander en de wanden niet kunnen aanraken 
kwikzilverspringstof or eene, in werking daar- en verscbuiven niet mogelijk is. 
mede overeenkomende, boeveelheid van een Ruimten in deze binnenkisten, welke ver
ander springstofmengsel . bevatten ; kisten, schuiven van de pakketten ten gevolge zouden 
waarvan het bruto-gewicbt meer dan 25 K.G. kunnen bebben, moeten zijn opgevuld met 
bedraagt, moeten voorzien zijn van bandvatsels papiersnippers, stroo, hooi, werk, houtwol of 
of lijsten , ten einde het banteeren te ver- krullen - alles volkomen droog - , het deksel 
gemakkelijken. I moet er met koperen of vertinde boutscbroeven 

3b. Electrische ontstekingsmiddelen met /ange op bevestigd zijn. 
guftapercha draden of met koorden moeten, Deze kisten, waarvan bet deksel den i11 houd 
telkens ten boogste lO stukstezamen gebonden, z66danig moet vastdrukken, dat deze niet 
in pakketten vereenigd worden, van welke elk kan verscbuiven, moeten tot een aantal van 
niet meer dan 100 stub mag bevatten. ten boogste 10, met het deksel naar boven, 

De lonten moeten afwisselend nu aan het verpakt zijn in eene stevige bouten buitenkist 
eene, dan aan bet andere einde van het pakket met eene wanddikte van ten minste 25 m.M. 
komen te liggen . en gesloten met koperen of vertinde hot1t-

Deze pakketten moeten, telkens ten :\}oogste schroeven. 
JO stuks samengebonden, in stevig papier Tusschen de binnen- en de buitenkisten 
gewikkeld en met touw dich'tgebonden, ver• moet overal eene ruimte zijn van ten minste 
pakt worden in eene bouten of sterke blikken 3 c.M: , welke met droog boutmeel of zaagsel 
binnenkist. De wanddikte van de houten kist stevig moet zijn opgevuld. 
mag niet minder dan 22 m.M. bedragen, Door doeltreffende maatregelen moet z~ker-

Ruimten in deze binnenkist, welke ver- heid verkregen zijn, dat de tusscbenrmmte 
schuiven van de pakketten ten gevolge zouden ten gevolge van schokken gedu:ende bet ver· 
kunnen hebben, moeten zijn opgevuld met voer niet kan veranderen. 
papiersnippers, stroo, hooi, werk, houtwol of Na het vasts~broiwen van het deksel cler 
krullen - alles volkomen droog - , het deksel buitenkist moet dit de binnenkisten z66danig 
moet er op gesoldeerd zijn als de kist van blik vastdrukken, dat deze niet kunnen verscbuiven. 
is en met koperen of vertinde houtscbroeven Het deksel van de bniteukist moet van eP.n 
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etiquet voorzien zijn , waarop in duidlllijk van houten , koperen of messingen gereed
leesbare letters het opschrfft : "Electrische schappen. 
ontstekingsmiddelen. Niet stooten." is aange - 2. I s voor het openen bet gebruik van 
bracht. ijzeren of stalen gereedscbappen beslist n iet 

De 10 binnenkisten mogec gezamenlijk ten te vermijden, dan moet bij het gebruik hier
hoogste 20 K.G. knalkwikzilverspringstof of van met de meest mogelijke omzichtigheid 
eene, in werking daa rmede overeenkomende, 1 worden gewerkt . 
boeveelheid van een antle r springstofmengsel 3. Het openen en sluiten der kisten, vaten, 
bev11tten ; ki sten, waarvan bet bruto-gewicht tonnen of bussen mag niet in of op het ver 
meer dan 26 K.G. bedraagt, moeten voMzien voermiddel geschieden. " 
zijn van bandvatsels of lijsten, ten einde bet Het bestaande eerste, tweede en derde lid 
banteeren te vergemakkelijken. van artikel 29 wordt vierde, vijfde en zesde 
III. Artikel llbis wordt gelezen als volgt : lid. 

,, Van de bepalingen van dit besluit kau, 1 VI. Artikel 35 wordt gelezen als volgt : 
wanneer militaire be/angen dit noodzakelij k ,, V oor het ver voer word en alleen ovordekte, 
maken, door onzen Minister van Oorlog of aan alle zijden gesloten voertuigen met veeren 
van Marine en wanneer niet -militaire RiJksbe- gebezigd. " 
langen dit eiscben door onzen Minister van I In arti kel 44, eerste alinea, vervullen de 
Landbouw, Nijverheid en H andel wc rden afge- woorden: ,,bij voorkeur" . 
weken." VIL Aan artikel 68 worden een nieuw 

IV. In artikel 17, onder 1, wordt in stede I tweede lid en een nieuw derde lid toegei·oegd, 
van : ,,door of voor reke ning van het Rijk", luidende: 
gelezen : ,,door en voo,· rekening van 's Rijks I .,2. Van elk afgegeven geleibiljet wordt 
Land- of Zeemacht". gelijktijdig door den betrokken Burgemeester 

In artikel 12, onder 3, en in arti kel 59, onder I een duplicaat gezonden aau den Burgemeester 
1, wordt in plaats van: ,,B ij vervoer van Rijks- van de plaats van . bestemming of, ingeval 
ioege", gelezen: ,,B ij mili tair ve,·voer". 

1 

aldaar een Hoofdcommissaris of Commissaris 
In artikel 13, ond er 6, in artikel 14, onder van politie is, aan dezon, en aan den Com-. 

4, en in art.ikel 66, wordt in plaats van : mandant van het korps geleiders van ontplof
,,'s Rijksdienst" , gelezen : ,,'s Rijlcs Land- of I bare stoffen." 
Z ee,nacht" . ,,3. Ter vergoeding van kosten van admini-

In artikel 16, onder 2, wordt in plaats van : I stratie en toezicht kan voor elk af te geven 
,,het R ijk" , gelezen : ,,' s Rijks L 11nd- of Z ee- geleibiljet een bed rag worden geheven van 
macht". vijftig cent voor elke hoeveelheid van 25 Kilo

In artikel 24, onder 2a wordt voor : ,,door gram (bruto) ontplc,fb:i re stof of gedeelte 
e,i voor rekening van het Rijk", gelezen : ,,als daarvan, docb ten minste een gulde11. De 
bedoeld in ar fikel 1 7" . opbrengst dezer heffing komt ten bate van de 

In artikel 18, onder 1, wordt in plaats van : gemeente." 
,,door en voor rekening van anderen dan het Het besfaande tweede lid wordt vierde lid en 
Rijk" , gelezen : ,,door en voor ,·ekening van wordt gelezen als vol_qt : 
particulie,·en, of van een niet-viilitairen tak van ,,4. In bet gele ibiljet wordt vermeld het 
's R ijks dienst" . volledig adres van den afzender en van den 

De vijfde zinsnede van artikel 18 vervalt. geadresseerde, de soort en de hoeveelheid de r 
De zesde zinsnede wordt vijflle. te verzenden stoffen, de wijze van inpakking, 

In artikel 3, wordt in plaats ~-an : ten be- bet vervoermiddel en -de tijd van afzending. 
hoeve van anderen dan het Rijk" , gelezen: ,,ten Verder, dat bij aankomst aan de plaats van 
bekoeve van partieulieren, of van een niet-mili - bestemming dit stuk door den geadresseerde 
tairm tak van 's R ijks dienst." binnen 24 uur moet worden afgegeven aan 

In artikel 24, onder 2b, in artikel 26, onder den Burgerneester of, ingeval aldaar een 
2, en in artikel 26, onder 1, wordt voor : Hoofdcommissaris of Commissaris van polit ie 
,,:p_oor en voor rekeni,,g va~ ande!·en da~ liet I is . aan dezen, en voorts dat, wanneer ~et 
Rvk", gelezen : .,als bedoeld in art·,kel 18 . vervoer om de eene of andere reden met 

Arti.kel 24, onder 1, wordt gelezen als volgt: zonder oponthoud kan gescbieden en het te 
"1. Voor elk transport ontplofbare stojfen voorzien is, dat dit oponthoud /anger dan 12 

wo,·dt het geleide van een of rnee,· personen uren zal duren, door den vervoerder (scbipper) 
getJorderd." hiervan kennis moet worden gegeven aan 

In artikel 25, onder 3, wordt voor : ,,Indien den Burgemeester der gemeente, waarin dit 
het transport door rn 11001· rekening ·van anderen oponthoud plaats vindt, of ingeval aldaar een 
dan het R ijk geschiedt, wordt door het hoofd van Hoofdcommissuris, of Commissaris van politie 
het geleide na afloop", gelezen : ,,Na af/oop is, aan dezen." 
van een transport als bedoeld in artilcel 18 wordt Het bestaande vierde lid ver1Jalt, tenoijl het 
door het hoofd van het geleide" . bestaande derde "lid, vijfde lid wordt . 

In artikel 69bis, onder 1, vervallen de woor- 1 VIII. In artikel 6\/bis, tweede alinea, wordt 
den : •. door en voor ,·ekening van anderen .fan v66r artikel 66 ingelascht artikel 36. 
hef Rijk". Aan bedoeld artikel 69bis wordt een nieuw 

V. Artikel 29 wordt aangevuld met een derde lid toegevoegd, luidende : 
nieuw eerste, tweede en derde lid, luidende: ,,3. Elk der voor het vervoer gebezigde 

,,1. H et is, beboudens bet bepaalde in bet voertuigen moet voorzien zijn van een aan 
tweede lid van d it artikel, verboden om beide :i:ijden rood gekleurd, goed zichtbaar 
kisten, vaten, tonnen of bussen, waarin zich geplaatst , houten bord van 0,60 M . in bet 
ontplofbare stoffen bevinden, anders te openen vierkant . 
of te doen openen rlan met gebruikmaking Dit bord moet verticaal recbtboekig op de 
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lengte-as van het voertuig op of nabij bet I 
hoogste punt z66danig in een ijzeren koker 
worden geplaatst, dat het niet buiten de 
-raderen uitsteekt en dat het steeds in gevallen, I 
waarin dit noodig mocbt blijken, kan worden 
uitgenomen ." 

Het derde lid wordt vierde lid. 
IX. In artikel 61 wordt in plaats van 

,,300 Kilo_qram" gelezen : ,,2000 Kilogram" . 
X. Artikel 67 wordt gelezen als volgt : i 
,,Het is verboden munitien, als bedoeld in : 

artikel 1 van dit besluit, te verkoopen. I 
Onder dit verbod valt ecbter niet de ver- I 

koop van: 
1°. flobertpatronen (patronen voor kamer

geweren); 
2°. jachtpatronen; 
3°. metaalpatronen, indien de verkoop ge

schiedt aan iemand, die tot bet houdPn van 
eene bewaarplaats, of tot opslag van ontplof
bare stoffen gerecbtigd is ; 

4°. metaalpatroner., indien de verkoop ge
scbiedt aan iemand, die tot bet voorhanden 
bebben van een · daarbij passend vuurwapen 
bevoegd is; 

ff:>. slachfpatronen , indien deze bepaaldelijk . 
voor de slacht zijn vervaardigd en daarvoor 
worden aangewend; 

6°. munitie'n, indien de verkoop geschiedt, 
betzij naar eene plaats buiten bet Rijk in 
Europa, mits dan tevens aan de bestemming 
daarheen van bet verkochte gevolg wordt 
gegeven door levering in zoodanige plaats of 
aan boord van een daarheen bestemd vaartuig, 
betzij ten beboeve van den openbaren dienst 
hier te lande of in eene der kolonien of be
zittingen van bet Rijk in andere werelddeelen ; 

7°. munitien, in de gevallen, door Onzen 
Minister van Landbomo, Nijverheid en Handel 
na overleg met Onzen Minister van ,Tustitie 
aangewezen." 

XI. Achter artikel 74bis wordt opgenomen 
een artikel 74ter, luidende ala volgt : 

Art. 7.lter. Dit bcsluit kan worden aange
haald onder den titel van : ,,Reglement op I.et 
ver1,oer van ontplofbm·e stojfen". 

20 Juli 1921. BESLUIT, houdende wijziging 
van bet Koninklijk besluit van 6 Augustus 
1920 (Staatsblad n°. 687), tot vaststelling 
van bepalingen omtrent de jaarwedden 
van de Jeden en den griffier van en de 
su bsti tuut-griffiers bij den Central en raad 
van beroep en van de voorzitters en griffiers 
van de raden van beroep. S. 1002. 

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

Justitie, van den llden Februari 1921, Af. 
deeling A. S . n". 866 ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
22 Maart 1921, n°. 27) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van den 16den Juli 1921, 
Afdeeling A. S., n°. 799; 

Hebb en goedgevonden en verstaan: 
gerekend met ingang van 1 Januari 1920 te 

bepalen a]s volgt : 
Art. 1. Artikel 6 van Ons hesluit van 

6 Augustus 1920 (Staatsblad n°. 687) wordt ge
lezen.: 

,,Boven en bebalve de wedde, naar de regelen 
dezer wet toe te kennen, genieten de in artikel 
1 genoemde ambtenaren eene tijdelijke toelage 
voor kinderen overeenkomstig de bepalingen, 
welke te dien aanzien voor de burgerlijke 
Rijksambtenaren zijn vastgesteld in den alge
meenen maatregel van bestuur, boudende rege
lino- van de bezoldiging dier ambtenaren." 

Art. II. Artikel 7 van Ons voormeld besluit 
wordt gelezen : 

,,Behoudens bet bepaalde in bet volgende 
lid ontvangen de in artikel 1 genoemde ambte
naren eene vergoeding ten beloope van hetgeen 
wegens korting voor eigen pensioen en wegens 
bijdrage voor weduwe- en weezenpensioen door 
hen verscbuldigd is. 

Voor de berekening van de in bet vorig lid 
bedoelde vergoeding worden buiten aanmerking 
gelaten: 

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

Onze Ministers van Landbouw, Nijverbeid 
en Handel, van Oorlog, van Waterstaat, van 
Oorlog, ad interin1 Mini ster van Marine, van 
J usti tie en ·van J!'inancien zijn be last met de 
uitvoering van dit besluit, betwelk in het 
Staatsblad geplaatst en in afscbrift aan den 
Raad van State medegedeeld zal worden. 

a. betgeen de bijdrage voor weduwe- en 
weezenpensioen meer bedraagt dan zeven t en 
honderd van den pensioensgrondslag tot een 
maximum van f 210 per jaar; 

b. de bijdrage wegens inkoop van zijde
lingschen dienst of van dienst in eene onbe

. zoldigde betrekking bewezen ; 
c. de bijdrage wegens inkoop van tijdelijken 

d,ienst, voor zoover deze dienst is bewezen v66r 
1 J anuari 1920 : 

H et Loo, den 2Usten .l uli 1921. 
WILHELMINA. 

De Min. van Landbouw, Niji:erheid en Handel, 
H. A. VAN IJSSELSTEIJN , 

De Minister van Oorlog, W. F. PoP. 
IJe M in. van Waterstaat, A. A. H. W. KoNIG. 
De Min. van Oorlog a. i . Min. van Marine, 

W. F. PoP. 
De Minister van Justitie, HEEMSKERK. 

De M inister van Financien, DE V RIES. 
(Uitgeg. 17 Aug. 19il.) 

d. de inboudina van den eersten der twee 
termijnen bedoeld in artikel 6 der wet van 
4 November 1919 (Staatsblad n°. 639)." 

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

Het Loo, den 20sten Juli 1921. 
WILHELMINA. 

De Minister van J ustitie, HEEMSKERK, 

(Uitgeg. 1 Aug. 1921.) 

21 Juli 1921.. BESJ.UIT houdende voorwaar
delijke aitnwijzing van Dordrecht als eerste 
en laatste wacbt voor in- en uitklaring 
van ter zee binnenkornende en uitgaande 
schepen. S. 1003. 
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W1J WILHELMINA, KNZ. of hoofdagenten van politie als regel niet in 
Op de voordracht van Onzen Minister van I aanmerking komen; 

Financien van 16 Juli 1921, n•. 154 (Invoer- I dat deze beschomvingen nog bijzondere 
rechten) ; beteekenis ontleenen aan het karakter, dat. 

Gelet op de artikelen 6 en 55 der Algcmeene Kerkrade heeft als grensgemeente en als zich 
W et van 26 Augustus 1822 (8 /aatsblad n°. 38); I ontwikkelend centrum in het mijngebied; 

Hebben goedgevonden en verstaan : dat mitsdien gemeld besluit om in de ge-
Met ingang van een nader dvor Onzen Mi- meente Kerkrade de betrekk.ing van inspecteur 

nister van l!'inancien te bepalen dag, Dordrecht I te doen vervallen, in strijd is te aohten met het 
aan te wijzen als kantoor van inklaring voor algemeen belang ; 
langs de door voormelden Ministe r te noemen Gelet op art. 153 der Gemeentewet ; 
zeegaten en waterw 0 gen ter zee binnenkomende I Den Raad van State gehoord (advies van 
naar Dordrecht bestemde schepen, en als kan- j 12 Juli 1921, n•. 16); 
toor van uitklaring voor de langs d iezelfdc Gelet op het nader rapport van Onzen voor
waterwege~ en zeegaten van daar naar zee noemden Minister van 19 Juli 1921, n°. 8994, 
vertrekkende schepen, een en antler voor zoo - afdeeling Binnenlandsch Bestuur; 
ver die schepen onderw'lg niet aanleggen en Hebben goedgevonden en verstaan : 
mits ook overigens de door voornoemden Genoemd besluit van den Raad der gemeente 
Minister aan de in- en uitklaring te Dordrecht Kerkrade, d.d. 6 April 1921, te vermetigen we
te verbinden voorwaarden worden nagekomen. genE; strijd met het algemeen bclang. 

Onze Minister van Financien is belast met Onze Minister van Bmnenlandsche Zaken is 
de uitvoering van dit besluit, dat in het belast met de uitvoering van dit besluit, het-
Staafsblad zal worden geplaatst welk in het 8taatsblad zal worden geplaatst en 

Het L oo, den 2l sten Juli 1921. waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
WILH]:LMINA. den Raad van State. 

De Minister van Financil!n , DE VRIES Het Loo, den 22sten J uli 1921. 
(Uitgeg. 10 Aug. 1921.) WILHELMINA. 

21 Juli 1921. BESI.UlT, houdendc vaststelling 
van den dag waarop artikel 81 der Tabaks
wet (8 taalsblnd 1921, n°. 712) in werking 
treed t . S. 1004. 

Bij deze wet wordt bepaald clat artikel 81 
der Tabakswet (8taatsblad 1921, n°. 712) in 
werking treedt met ingang vim den 4den 
Augustus 1921. 

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

(Uitgeg. 10 Aug. 1921 

22 Ju!-i 1921. MISSIVE van den Minister van 
Onderwijs, · Kunsten en Wetenschappen 
aan de besturen der gemeenten betreffende 
toepassing art. 205, 2e lid, L.O.-Wet 1920. 

Krachtens het bepaalde bij art. 205, 2e lid, 
der Lager Onderwijswet 1920 keeren de gemeen
ten aan de besturen der bijzondere lagere scho-

22 Juli 1921. BESLUIT tot vernietiging van ten, als jaarlijksche vergoeding voor de terremen 
het besluit van den Raad der gemeente en gebouwen enz. ten dienste van het bijzonder 
K erlcrade van 6 April 1921, strekkende om lager onderwijs, die eigendom van ~e scho~l
de betrekking van inspecte:ur van politie besturen zijn en op 1 Januari 1921 m gebrmk 
aldaar te doen vervallen. S. 1005. of in aanbouw waren, eene som uit ten. bedrage 

WIJ WILHELMINA, ENZ. van zooveel ten honderd van de geschatte 
Op de voordracht van Onzen :Minister van waarde van bovenbedoelde perceelen, 3:ls de 

Binnenlandsche Zaken van 21 Juni 1921, n°. drie ten honderd rentegevende at10nale 
7569, afdeeling Binnenlandsch Bestuur, tot Schuld op den eersten beursdag van het jaar 
vernietiging van het besluit van den Raad der schatting voor den verkrijger afwierp, 
der gemeente Kerkrade van 6 April 1921, vermeerderd met een half ten honderd. 
strekkende om in de verordenin1~ dd. 2 Sep- Mij is gebleken, dat bij verschillende gemeen
tember 1919, regelende de inrichting der tebesturen onzekerheid bestaat omtrent de 
gemeentepolitie, de betrekking vun inspecteur juiste wijze van berekening van bedoeld per
van politie te doen vervallen ; centage. Met name betre~ die onzekerheid 

Gezien Ons besluit van 21 April 1921 (Staats- de vraag of deze vergoeding moet worden be
blad n°. 602), waarbij voormeld raadsbesluit rekend naar den koers der obligati~s der 
is geschorst tot 1 November 1921; N.W.S., of we! naar dien van de certificaten 

Overwegende : dat in de tot dusver geldende van insohrijving op het Grootboek der Nationale 
organisatie van de politie te Kerlcrade de be- , Schuld. De opvatting, dat hier bedoeld ~ou_den 
trekking van inspecteur was opgenomen op zijn de obligaties der N.W.S. kan mijns =e~ 
grond dat deze functie naar het gevoelen van niet juist worden geacht, aangezien deze o~h
den Raad, in het belang wa1! te achten van gaties aflosbaar zijn en derhalve de mogehJk
eene behoorlijke regaling van den politiedienst heid zou kunnen bestaan, dat bij eene al~e
in de gemeente ; heele aflossing dezer stukken, op zeker t!Jd-

dat dit motief ook thans nog als juist is te stip een waardemeter voor de bepaling van de 
beschouwen ; , vergoeding, als bovenbedoeld, geheel zou ont-

dat toch in eene belangrijke gemeente als breken. Orn deze reden zullen onder de be
Kerlcrade het voor eene goede regeling van de I woording ,,Nationale Schuld" moeten worden 
politie noodzakelijk is, dat een inspecteur van I verstaan de inschrijvingen op het Grootboek 
politie aanwezig is, om den Commissaris van der Nationale Schuld (certificaten N.W.S.). 
politie zoo noodig te vervangen en hem bij te Deze opvatting is ook in overeenstemming met 
staan in die werkzaamheden, voor welke agenten I de te dien opzichte in onze wetgeving alge-
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meen gebruikelijke terminilogie( o. a. art. ' Strijensche Haven, gelegen in de Hoeksche 
449 B. W. ). Waard ; 

Overeenkomstig bovengenoemde wetsbe- b. de Rotte ; 
paling zal derhalve de jaarlijksche vergoeding c. de Korne, die onder Buurmalsen uit-
afhankelijk zijn van den koers der certi.6.caten mondt in de Linge ; 
N.S. op den eersten beursdag van het jaar der d. de Volendammervaart; 
schatting. De officieele prijscourant opge- 1 e. het Lange- of Alkmaardermeer ; 
maakt op last van mijn ambtgenoot van Finan- /. de Dusseldorpervaart, het Slikkerdie, de 
cien, door van zijnentwege daartoe aangewezen Startingervaart en de Schulpvaart, gelegen in 
makelaars en commissionairs tot bepaling der de Groot-Limmerpolder. 
waarde van de effecten tot regeling van het Onze Minister van Landbouw, Nijverheid, 
recht van successie, en bekend gemaakt in I en Handel is belast met de uitvoering van dit 
de Ned. Staatscourant, zal hiervoor beslissend besluit, hetwelk in bet Staatsblad zal worden 
zijn_ Blijkens de desbetreffende opgave, op- geplaatst en waarvan afschrift zal worden ge
genomen in het bijvoegsel van de Ned. Staats- zonden aan den Raad van State. 
courant van 10 Januari 1921, no. 6, stonden Het Loo, den 23sten Juli 1921. 
de inschrijvingen en certificaten N.S. op den WILHEL1'1:INA. 
eersten beursdag van dit jaar, zijnde 3 Januari De Min. van Landbol<W, Nijverheid en Handel, 
1921, genoteerd op 52½ %- H. A. VAN IJSSELSTEIJN. 

Dientengevolge zal voor de veq~oeding van (Uitgeg. 18 A-uy. 1921.) 
bovenbedoelde perceelen, welke m dit jaar 
zijn of zullen warden getaxeerd, rekening moeten 
warden gehouden met dezen koers en zal die 
vergoeding bedragen 6,214 °lo 's jaars van de 
in 1921 getaxeerde waarde. 

Het vorenstaande zal alsnog van toepassing 
zijn ten aanzien van de door de gemeenten 
ingevolge art. 79, 5e lid, der wet, aan de school
besturen uit te keeren rente over de door dezen 
voor scboolbouw gestorte waarborgso=en. 

De Minister van Onderwijs, 
K unsten en W etenschappen, 

J . TH. DE VISSER. 
(B. S.) 

23 Juli 1921. BESLUIT tot vaststelling van 
een algemeenen maatregel van bestuur, 
als bedoeld in art. 17, lid 3, letter b, van 
de Visscberijwet. 1-,. 1006. 

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

25 J uli 1921. BESLUIT tot schorsing van bet 
besluit van Burgemeester en Wethouders 
der gemeente Oud-Beijerland van 27 Juni 
1921 om afschrift te verstrekken van een 
advies van Burgemeester en Wethouders 
dier gemeente, dd. 16 Mei 1918, betref
fende wijlen den ontvanger der gemeente 
P. Hoogenboom aan diens zoon D. Hoogen
boom te Zandvoort. S. 1007. 

Geschorst tot 1 Februari 1922. 

25 Juli 1921. BESLUIT tot nadere w1Jz1gmg 
van de ,,Regeling van de bevordering, 
bet ontslag en het op non-activiteit stellen 
van de Europeesche officieren , behoorende 
tot de Nederlandsch-Jndiscbe landmacht". 
s. 1008. 

w IJ WILHELMINA, ENZ. 
Landbouw, Nijverheid en Handel van 3 Juni Op de voordracht van Om1en Minister var, 
1921, n°. 2534, Afdeeling Visscherijen; Kolonien van 26 Jnni 1921, 8ste afdeeling, 

Ge.let op artikel 17, lid 3, letter b, van de no. 16 ; 
Visscherijwet (wet van 6 October 1908, Staal~- Den Raad van State gehoord (advies van 
blad n°. 311) laatstelijk gewijzigd bij de wet 12 Juli 1921, no. 25); 
van 29 Juli 1916 (Staatsblad n°. 345) ; Gezien bet nader rapport van Onzen Mi-

Den Raad van State gehoord (aclvies van nister van Kolonien van 20 Juli 1921, Sste 
12 J uli 1921, n°. 18); afdeeling, no. 12; 

Gezien bet nader rapport van Onzen voor- Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen: 
noemden Minister van 19 Juli 1921, n°. 2873, De bij Ons besluit van S September 1910, 
Afdeeling Visscherijen; n°. 39 (Indisch Staatsblad n°. 692) vastgestelde 

Overwegende, dat de wenschelijkheid is ge- en sedert herbaaldelijk, laatstelijk bij Ons 
bleken om de hieronder genoemde wateren uit be~luit van 13 October 1920, n°. 115 (Netler
te zonderen van die, waarin op grond van het landsch Staatsblad n°. 7S6)gewijzigde, ,Regeling 
bepaalde in artikel 17, lid 3, letter b, van de vun de bevordering, bet ontslag en het op 
Visscb,erijwet, zonder schriftelijke vergunning non-activiteit stellen van de Europeesche 
van den rechtbebbende op bet vischrecbt, officieren, behoorende tot de Nederlandsch-
met een henge! mag worden gevischt; . Indiscbe landmi;cbt" , wordt nader gewijzigd 

Hebben goedgevonden en verstaan : als volgt: 
In te trekken Ons besluit van 28 November 1 In artikel 41 wordt onder punt c in stede 

1919 (Staatsblad n°. 792) en te bepalen: van ,,10 tot en met 60" gelezen ,,1° tot en met 
· · I 7°" en onder punt f wordt ,.7° tot en met 

Eenig artikel. 10"" vei·anderd in ,,S0 tot en met 10°". 
Van de wateren, waarin op grond van het 2. Punt 4° van artikel 42 wordt gelezen 

bepaalde in artikel 17, lid 3, letter b, van de ,, wegens gedragingen of daden in het open• 
Visscherijwet, met een henge!, zonder scbrifte- 1 baar of wegens open bare gescbriften, waardoor 
lijke vergunning van den rechthebbende op I de waardigbeid van den officiersrang of de 
het vischrecht mag worden gevischt, warden krijgstucbt bepaaldelijk wordt aangerand ;" 
uitgezonderd : I 3. In artikel 42 wordt de nummering van 

a. de Binnenmaas, de Boezemvliet en de , de punten 5°, 6°, 7°, S0 en 9° veranderd in 
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6°, 7°, 8°, 90 en 100, terwijl een nieuw punt 
5° wordt ingelascht, luidende : 

"5° wegens handelingen verricht met de ken
nelijke bedoeling om den eerbied voor het 
Koninklijk Huis of voor den vertegenwoor
diger des Konings in Neder/andsch Indie, dan 
we! de Staatsinstellingen van bet Rijk of de 
kolonien bepaaldelijk aan te randen." 

4. In het eerste lid van artikel 43 wordt 
instede van ,,1° tot en met 60" gelezen ,,1° 
tot en met 70_ 

5. In het eerste lid van artikel 47 wordt 
instede van ,,onder 5° en 6°" gelezen ,.onder 
6° en 7°", en ,,onder 1°, :.!0, 3° en 4°" ge
wijzigd in ,.onder 1 o, 20, 30, 40 en 50" . 

Onze Minister van Kolonien is belast met 
de uitvoering. van . dit besluit, dat in het 
Sft1.atsblad zal worden geolaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden · aan Onzen 
Minister van Oorlog, aan den Raad van State 
en aan de Algemeene Rekenkamer. 

H et Loo, den :.!5s ten J nli 1921. 
WILR.1<,LMIN A. 

De Minister van Kolonien, DE GRAA1'' F . 
(Uitgeg. 19 Aug. 1921.) 

26 Juli 1921. B.11:SLUIT tot nadere wijziging 
van het Koninklijk Besluit van 4 Juni 
1909 (8/aatsb/ad no. 13i). waarbij aan 
Regenten van het krankzinnigengesticht 
te Utrecht vergunning is verleend op een 
terrein aan den Dolderschen weg te Zeist 
een gesticht voor kranb:innigen op te 
richten. S. 1009. 

WIJ WlLHB:LMINA, ENZ. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Binnenlandsche Zaken van 21 Juli 1921, n°. 
6213, afdeeling Armwezen ; 

Gelet op de wet van :.!7 April 1884 (Staats
blad n°. 96), laatstelijk gewijzigd bij de wet 
van 27 November 1919 (Staatshlad n°. 784) ; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen; 

Eeni,q a,·fikel. 
Aan het eerste lid van artikel 2 van Ons 

besluit van 4 Juni 1909 (Staatsblad n°. 134), 
gelijk dat lid wordt gelezen ingeyo]ge Ons 
besluit van :.!l Maart 1917(Staatsbladn°.241), 
wordt aan bet slot de volgende zinsnede toe
gevoegd: 

.,Bovendien mogeu gedurende het tijdvak, 
eindigende 31 Juli 1931, in het gesticht nog 
18 mannen en 18 vrouwen verpleegd worden." 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is belast, enz. 

Het Loo, den 26sten Juli 19:.!l. 
WILHELMINA, 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
011 . RUYS DK BEERENBR0UCK. 

(Uitgeg 19 Au_q. 1921.) 

27 Juli 1921. B:r:SLUIT, houdende aanvulling 
van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke 
Rijksambtenaren 1920 (Staat-Bblad n°. 37). 
S. l0lO. 

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

Binnenlandsche Zaken, tij delijk • Voorzitter van 
den Raad van Ministers, van 16 Juni 1921, 
Ja. A, Kabinet ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
19 Juli 1921, n°. 10); 

Gezien het nader rapport van Onzen Minister 
voornoemd van 22 Juli 1921, la. A, Kabinet; 

Overwegende, dat het wenschelijk is ge
bleken het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke 
Rijksambtenaren 1920 (Staatsblad n°. 37) op
nieuw aan te vullen : 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
t e rekenen van 1 Juli 1921, wordt in bijlage 

C van voornoemd Bezoldigingsbesluit bijge
voegd: 

a. onder de vaste bezoldiging van f 400, 
,,Onderinspecteur van den ha.venarbeid te 
Harlingen, te Terneuzen en te Vlissingen" ; 

b. onder de vaste bezoldiging van £ 700 
,,Onderinspecteur van den havenarbeid te 
Delfzijl". 

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 Mirusterieele Departe
menten, aan den Raad van State en aan de 
Algemeene Rekenkamer. 

Het Loo, den 27sten Juli 1921. 
WILHELMINA. 

De .Minister van Binnenlandsche Zaken, 
tijdelijk VoorziUer van den Raad van ][inister8, 

CH. RUYS DE BEERENBR0UCK. 

(Uitgeg. 19 Aug. 1921. ) 

28 Juli 1921. WE'I' , houdende bekrachtiging 
van nadere overeenkomsten met de Maat
schappij tot Exploitatie van Staatsspoor
wegen en de Hollandsche IJzeren Spoor
wep:-Maatsehnppij . S. 1011. 

Bijl. Hand. 2• Kamer 1920/21, n°. 350, 1-15. 
Hand. id. 1920/21, bladz. 2670--2692, 2696--

2714, 2716, 2717. 
Hand. l• Kamer 1920/1921, blah,. 999, 1072, 

1073, 1087-1091. 

WIJ WILHELMINA, ENZ •. . doen te weten: 

Alzoo Wij in overweging hebben, dat bet 
wenschelijk is omtrent het bedrijf der Spoor
wegen nadere voorziening te treffen, en dat 
tot dat einde door Onze Ministers van Water
staat en van Financien met de Maatschappij 
tot Exploitatie van Staatsspoorwegen en met 
de Hollandsche IJ zeren Spoorweg Maatschappij 
nadere overeenkomsten zijn gesloten, welke 
bij de wat bebooren bekrachtigd te worden ; 

Zoo is bet, dat Wij, den Raad ,•an State, enz. 

Eenig artikcl. 
Worde~ bekrachtigd de in afechrift bij deze 

wet gevoegde overeenkomsten, door Onze Mi• 
nisters van Waterstaat en van Financien, al8 
daartoe door Ons gemachtigd, met de Maat
schappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen 
en ~et de Hollandscbe IJzeren Spoorweg
Maat8chappij onder dagteekening van 11 De

,cember 19:.!0 aangegaan. 
Voor zooveel de wijzigingen van de statuten 

der genoemde Maatschappijen, behoorende bij 
de in het eerste lid bedoelde overeenkomsten. 
afwijken van het Wetboek van Koophandel, 
blijft dat Wetboek buiten toepassing, onver-



715 28 JULI. 1921 

minderd bet vereischte der Koninklijke be
w illiging. 

L asten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize bet Loo. den 28s ten Juli 

1921. 
WILHELMINA. 

De Minister van Watersfaat, A. A. H. W. KONIG. 
De Minister van li'inancien, D. J. DE GEER, 

(Ui tgeg. 24 Aug. 1921.) 

AFSCHRH<'T. 

Tusschen: 
-den Staal der Nederlanden, vertegen woordigd 
door den Minister van Waterstaat en den Mi 
nister van Financien, tot bet aangaan van 
-deze overeenkomRt door de Koningin ge-

' machtigd, 
ter eenre, 

en 
-de M aatschappij tot Exploitatie van Staatsspoor
wegen, vertegenwoordigd door hare Directie, 
tot het aangaan van deze overeen komst door 
de Algemeene Vergadering van A andeel 
houders der Maatschappij gemachtigd, 

ter andere zijde, 
is, behoudens bekrachtiging bij de wet, het 
navolgende overeengekomen : 

Art 1. (1). De Maatschappij verbindt zict, 
na verkregen Koninklijke bewilliging, in hare 
statuten de wijzigingen aan te brengen, welke 
in den aan deze overeenkomst gehechten af
druk dier statuten zijn aangegeven. 

(2) De Maatschappij verbindt zich de in het 
vorige lid bedoelde bewilliging t e vragen, zoo
dra deze overeenkomst bij de wet bekrachtigd 
is 

2. (1) Met afwijking van bet b'3paalde in 
bet eerste lid van artikel 65 der tusschen 
partijen gesloten overeenkomst van 21 Januari 
1890, bekrachtigd bij de wet van 22 Juli 1890 
(Staatsblad n°. 134), in de onderbavige over
eenkomst verder g-enoemd ,,overeenkomst 1890 
S.S.", wordt het op de aandeelen gestort 
maatscbappelijk kapitaal der Maatscbappij ge• 
steld op veertig millioen gulden. 

(2) De Staat verbindt zicb voor 88,000 te 
zijnen name gestelde aandeelen der Maat
schappij aan deze op de wijze, als bij bare 
statuten omscbreven, f 250 per aandeel te be
talen. 

3. (1) De Maatscbappij verbindt zicb tot 
de exploitatie, voor zoover dit door de 
Koningin bepaald wordt, van de spoorwegen, 
bedoeld in artikel 1 der Locaalspoor- en Tram
wegwet, welke nog door den Staat mochten 
worden aangelegd of waarover de Staat, door 
naasting of op andere wijze, de bescbikking 
mocbt verkrijgen, mits en zoolang die wegen 
aan de door de Maatscbappij geexploiteerde 
spoorwegen aansluiten, betgeen ook geacht 
wordt bet geval t" zijn , indien de spoorwijdte 
verscbillend is. 

(2) Het bepaalde in bet derde er; bet vierde 
lid van artikel 2, in het eerste, bet tweede en 
bet vierde lid van artikel 7, in artikel 8 en 
in het tweede lid van artikel 2::! der overeen
komst 1890 S.S. is mede op de in bet vorige 

1 lid b(':doelde spoorwegen van toepassing. 
Voorts worden overal waar in de genoemde 
overeenkomst sprake is van Staatsspoorwegen, 

bebalve in artikel 31, daarmede ook deze 
spoorwegen aangeduid. 

(3) Voor bet gebruik van de in dit artikel 
bedoelde spoor wegen keert de Maatschappij 
jaarlijks aan den Staat een tusschen de Mi
nisters van Waterstaat en van Financie n en 
de Maatschappij in gemeen overleg te bepalen 
vergoecting uit. Bij bet bepalen van deze ver
goeding wordt rekening gehouden met het 
bedrag, dat die spoorwegen aan den Staat 
gekost hebben. 

4 . In afwijking van het bepaalde bij artikel 
3 der overeenkomst 1890 S. S. is de Maat
schappij ook tot het exploiteeren, het op
richten van of het deelnemen aan onderne
mingen, welke bet vervoer van personen en 
goederen ten doe! hebben, niet bevoegd dan 
na machtiging van de Ministers van Water
staat en van Financien. 

5 . Met afwijking in zooverre van artikel 17, 
eerste lid, der overeenkomst 1890 8. S be
hoeven alle tarieven en wijzigingen van tarieven 
de goedkeuring van den Minister van Water
staat op den voet var: artikel 28 der wet van 
9 April 1875 (Staatsblad n°. 67). 

6 . Het recht van de Maatscbappij in bet 
geval, bedoeld in bet zesde lid van artikel 
W der overeenkomst 1890 S. S., de werken, 
welke zij noodig acht, voor hare rekening te 
maken, vervalt. 

7. De bevoegdheid van de Maatscbappij 
tot opzegging van de overeenkomst 1890 S. S. 
vervalt. 

8. (1) In afwijking van het bepaalde bij 
het eerste lid van artikel 33 der overeenkomst 
1890 S S. verblijft telken jare het winstsaldo 
tot een bedrag van vijf en tweehouderd drie 
en zestig duizend honderd acht en vijftig 
tienmillioensten (5,02fi.315.8) ten honderd van 
het op de aandeel11n aan toonder gestort en 
niet terugbetaald maatschappelijk kapitaal aan 
de Maatschappij, ontvangt de Staat daarna 
een bedrag van een (1) ten honderd van gezegd 
kapitaal en wordt hetgeen dan nog overblijft 
in dier voege tusschen den Staat en de Maat . 
schappij verdeeld, dat ieder van beide partijen 
daarvan een gelijk aandeel verkrijgt, totdat 
het geheele aandeel der Maatschappij bedraagt 
zes en een half (6,5) ten honderd van gemeld 
kapitaal, als wanneer van hetgeen dan nog 
beschikbaar is vier vijfde gedeelten (4/ 6) aan 
den Staat worden uitgekeerd en een vijfde 
gedeelte (1/ 6 ) aan de Maatschappij verblijft. 

(2) Daarentegen betaalt de Staat aan de 
Maatschappij - zoo daarvoor noodig met af. 
wijking van het laatste lid van genoemd 
artikel 33 - hetgeen in eenig jaar blijkens de 
winst- en verlies rekening der Maatschappij 
vereischt mocht z\in om tot een winstsaldo 
van vijf en tweehonderd drie en zestig duizend 
honderd acht en vijftig tienmillioensten 
(5,026.315.8) ten bonderd van het op de aan
deelen aan toonder gestort en niet terugbetaald 
maatschappelijk kapitaal te komen. Deze be
taling geschiedt binnen eene maand, nadat de 
jaarlijksche balan~ en winst- en verliesrekening 
op de daarvoor bij de statuten der Maaschappij 
bepaalde wijze zijn vastgesteld. 

(3) Hetgeen van het winstsaldo aan de Maat
scbappij verblijft, is bestemd tot uitkeering 
als dividend aan de houders van aandeelen 
aan toonder en de oprichters der Maatschappij. 
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9 . (1) De Staat is, indien J;iij gebruik maakt van houders van aandeelen aan toonder der 
van zijn recht om de exploit11tie kracbtens de J Maatschappij. 
bepalingen der overeenkomsi 1890 S.S. te doen 15. Deze overeenkomst kan worden aange
eindigen en om de eigend rumen der Maat- 1 haald onder den titel ,.overAenkomst 19:l0 S. 8." 
schappij te naasten, verplicht dit laatste te en de tusschen partijen gesloten overeenkomst 
doen op 1 Jan uari en overeenkomstig het be- van 21 Januari 1890, bekrachtigd bij de wet 
paalde in artikel 34 I van die overeenkomst. van 22 Juli 1890, ;s taatsblad no. 134), ondei-

(2) Voor hetgeen de Staat alsdan verkrijgt den titel ,,overeenkomst 1890 S. S." 
betaalt hij aan de :Maatschappij - in afwijking 16. De kosten, op deze overeenkornst val
van bet bepaalde in bet tweede lid van artikel Jende, worden gedragen door de Maatschappij. 
36 en in artikel 40 van voornoemde overeen- Aldus in twcevoud overeengekomen te 
komst - de som, welke de Maatschappij 's-Gravenhage en te Utrecht den llden De. 
noodig heeft om bij liquidatie aan de houders cember 1920. 
van aandeelen aan toonder uit te keeren : De Minister van Waterstaat, 

(get.) A. A. H. W . KoNIG. 
De JliniRfer -i:an. Financiin, 

(gel. ) DE VRIES. 

a. het op die aandeelen gestorte en n iet 
terugbetaalde bedrag ; 

b. de som van f 6,390,000 : 
c. rente ad zes ten honclerd 's jaars over 

de verschuldigde bedragen van den dag 
af, waarop de liqnidatie een aanvang 
nam tot dien, waarop de liquidatieuit
keering betaalbaar is. 

(3) De overeenkomstig bet vorige lid door 
den Staat verschuldigde bedragen worden be
taald binnen eene rnaand nadat de liquidat ie
rekening op de daarvoor bij de statuten der BIJLAG:K. 
Maatschappij bepaalde wijze is vastgesteld. 

De M aafschappij tot Exploitatie 
van Btaalsspoonregen, 

De Directie, (get .) H. VAN MaNEN. 
De Secretaris, (get. ) E. VAN D JJK. 

Voor eenslmdend !lfschrift, 
De Secretaris-Ge11eraal 

van het Departem.ent van Waterstaat , 
t:lA.L YERDA D:1!: GRAVE. 

10. (1) Indien de Staat op 1 Januari 1931 STATUTEN de,· Maatschappij to t Exploi-
nog geen gebruik gernaakt heeft van zijn recbt tatie van Staatsspoorwegen. 
om de eigendornmen der Maatschappij te Art. 1. De vennootschap voert den naam 
naasten, betaalt hij den daaropvolgenden van ,,Maatschappij tot Exploitatie van Staats-
2den Januari aan de Maatscbappij de in bet spoorwegen" en is gevestigd te U trecht. 
tweede lid van bet vorige artikel genoemde 2. De vennootschap, die een aanvang heeft 
som van f 6,390,000, ten einde door de Maat- genomen den 7 8epternber 1863, eindigt den 
scbappij als extra-uitdeeling aan de houders 31 December 11176. 
vali de aandeelen aan toonder te Worden uit- 3. Het doe! der vennootschap is : 
gekeerd. 1°. de exploitatie van spoorwegen, krachtens 

(2) De ingevolge het vorige lid plaats gehad met den Staat gesloten en door de Al-
hebbendo betaling kornt in mindering van gemeene Vergadering van Aandeel-
hetgeen de Staut bij naasting ingevolge bet bouders goedgekeurde overeenkomst; 
tweede lid van bet vorige artikel scbuldig is. :io. bet aanleggen en (of) •bet exµloiteeren 

11. De opneming bij proces-verbaal van van andere spoorwegen en van tram. 
werken, bedoeld in bet voorlaatste l id van wegen ; 
artikel 20 de1' overeenkornst 1890 S. S., ge - 3°. bet exploiteeren, het oprichten van of 
schiedt niet meer; de uitgewurkte staten, be- het deelnemen aau alle ondernemingen, 
doeld in artikel 43 dier overeeokornst, worden welke tot bevordering kunnen strekken 
niet rneer vervaardigd of bijgehouden ; de van bet verkeer over de spoorwegen of 
opgaven, bedocld in artikel 44 en in bet vierde tramwegen, die door de vennootschap 
lid van artikel 46 dier overeenkomst niet geexploiteerd worden, echter niet dan 
meer gedaan ; de rekening, bedoeld in artikel na machtiging van de Ministers van 
80/ dier overeenkomst, niet !anger aange- Waterstaat en van .Financien . 
houden en de opgaven, bedoeld in bet vijfde Aanleg of aankoop van spoorwegen 
lid van artikel 82 dier overeenkornst, niet of tramwegen, exploitatie van andere 
meer gedaan. dan onder 1°. bedoelde spoorwegen of 

12, De Maatscbappij verstrekt aan de Mi- deelneming aan het een of ander ge-
nisters van Waterstaat en van .Financien en schiedt niet dan met goedkeuring der 
aan de door deze Ministers aan te wijzen Algemeene Vergadering van Aandeel-
Rijksambtenaren de inlichtingen, welke zij houders . 
vragen en verleent bun inr.age van hare 4. (1) Krachtens eene met de Hollandsche 
boeken en haar archief. IJzeren Spoorweg-Maatschappij gesloten en 

13. De artikelen :l- 12 dAzer overeenkomst door de Algemeene Vergadering van Aan
treden in werking, zoodra de in artikel 1 be- I deelhouders goedgekeurde overeenkomst wordt 
doelde wijzigingen in de statuten der Maat- bet bedrijf der Maatschappij voor den duur 
schappij zijn aangebracht. Artikel 8 vindt dier overeenkomst uitgeoefend voor gemeen
geen toepassing op hPt op 31 December 1920 schappelijke rekeningvan beideMaatschappijen. 
eindigende boekjaar der Maatschappij. De (2) Deze overeenkomst en eenige daaruit 
Maatschappij verbindt zich over genoemd voortvloeiende nadere overeenkomst behoeven 
boekjaar voor uitkeering aan aandeelhouders evenals alle later daarin te maken wijzigingen 
geen gelden te ontleenen aan de fondsen, be- de goedkenring van de Ministers van Water
doeld in artikel 46 der overeenkomst 1890 S. S . . · staat en van Financien, bedoeld bij artikel 66 

14. Deze overeenkornst kan slechts gewij- : der Overeenkomst 1890 S.S. 
zigd worden met machtiging van de vergadering 5. (1) Het rnaatschappelijk kapitaal bedraagt 
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veertig millioen gulden, verdeeld in vier serien, 1 gatien en we! de aandeelhouders voor de eene 
de eerste van zes, de tweede van zeven, de belft en de opricbters voor de andere belft 
derde vRn vijf en de vierde van twee en twintig van bet bedrag der uitgifte ; de houders van 
millioen gulden. &andeelen echter alleen, indien de :Minister 

(2) De eerste serie bestaat uit vier en twintig I van FinRncien krachtens voornoemd artikel 
duizend aandeelen, elk van f :l50.-. 65 daartoe vergunning geeft. 

(8) De tweede serie bestaat uit acht en (8) Voormeld recbt van voorkeur zal slecbts 
twin tig duizend aandeelen, elk van f 250.-. voor uitoefening vatbaar zijn van het t1jdstip, 

(4) De derde serie bestaat uit twintig duizend waarop de nieuwe uitgifte door middel der 
aandeelen, elk van f 250.-. Nederlandache Staatscottrant en twee andere 

(5) De vierde serie bestaat uit acht en I N ederlandscbe dagbladen zal zijn bet:end ge
tachtig duizend aandeelen, elk van f 250. - .

1 

maakt tot dat, waarop de inscbrijving op de 
(6) De aandeelen zijn seriesgewijze door- nitmwe uitgifte blijkens die bekendmaking 

loopend genummerd. Voor die der vierde aerie wordt gesloten. 
worden bewijzen van twee duizend aandeelen (4) Als opricbters worden bescbouwd zij, 
afgegeven. die bonders zijn van de bewijzen van op-

(7) Alie aandeelen zijn geplaatst . richtersrecbten aan toonder , gecreeerd naar 
6. (1) De aandeelen van de eerste, de tweede aanleiding der akte, gepasseerd te Amsterdam 

en de derde serie zijn volgest0rt en luiden voor den Notaris Arnya Esser en getuigen, 
aan toonder. op den vier en twintigsten September acbttien-

(2) De aandeelen der vierde serie zijn op bonderd drie en zestig. 
naam van den Staat der Nederlandon . De (6) Nadat bet reobt van voorkeur door aan
storting op deze aandeelen gescbiedt op zoo- deelbouders en opricbters zal zijn uitgeoefend, 
danige tijdstippen en met zulke bedragen, beeft de M.aatsobappij het recht van voorkeur 
als door de Ministers van Waterstaat en van tot bet nemen van zoovele der eventueel 
Financien in overleg met de Directie zal overblijvende obl igatien, als zij voor de geld
worden bepanld, rnet <lien verstande, dat binneu belegging van de door haar opgerichte of 
drie maanden na de uitgifte een bedrag van nog op te ricbteu fondsen noodig aoht, voor 
ten minste f 2,200,000. - zal moetEn zijn zooverre namelijk de Minister van l<'inancien 
gestort. kraobtens meergen0emd artikel 65 daartoe 

7 (1) Bewijzen van aandoel of dividendbe- vergunnini geeft. 
wijzen, die onbruikbaar zijn geworden, kunnen 9. Het bestuur dot· Maatscbappij is opge
op kosten van den eigenaar worden verwisseld dragen aan eene Directie, bestaande uit ten 
tegen nieuwe bewijzen, dragende hetzelfde minste twee Direoteuren. onder toeziobt van 
volgnummer. een Raad van Commissarisseu, bestaande uit 

(2) Indien ten genoege van de Directie elf Commissarissen. 
wordt aangetoond, dat bewijzen van aandeel 10. (1) Commissarissen en plaatsvervangende 
of dividendbewijzen zijn verloren gegaan, is Commissarissen moeten Nederlanders zijn en 
de Directie bevoegd under zoodanige waar- hunne woonplaats in Nederland hebben. 
borgen als zij in ieder bijzonder geval zal (2) Zes Commissarissen worden benoemd 
noodig achten, aan den aanvraier op zijne en onts-lagen door de Ministers van Waterstaat 
kosten duplicaatbewijzen af te gevon ; onder en van Financien, die voor elk een plaatsver
deze waarborgen zal steeds moeten bebooren vanger kunnen aanwijzen , 
de oproeping op kosten van de aanvragers, (8) De vijf overige Commissarissen en voor 
drie malen met tusscbenpoozen telkens van zes ieder bunner een plaatsvervanger worden door 
maanden, in de dagbladen, bedoeld in artikel de Vergadering van bouders van aandeelen 
24, van de bonders der bewijzen van aandeel aan toonder benoemd en ontslagen. 
of der dividendbewijzen, die beweerd worden (4) De in bet vorige lid bedoelde Commis
verloren te zijn, om die stukken aan de Di- sarissen en plaatsvervangende Commissarissen 
rectie te vertoonen. aanvaarden hnnne betrekking niet dan nadat 

(8) Indien binnen een · maand na de laatste de Commissarissen van de Hollandsobe IJ zeren 
oproeping die stukken niet zijn vertoond, is de Spoorweg-Maatscbappij, benoemd door de 
lJirectie bevoegd, op kosten van den aanvrager Vergadering van bonders van aandeelen aan 
duplicaatbewijzen onder betzelfde nummer toonder dier Maatschappij, daartoe maobti
als de verloren geraakte stukken uit te geven ging hebben verleend. 
en wordt biervan, eveneens op kosten van (5) J 'aarlijks treden een der in bet derde lid 
den aanvrager, aankondiging gedaan in de bedoelde Commissarissen en zijn plaatsver
nieu.wsbladen, biervoren bedoeld, waarna de vanger af in de volgorde door bet lot vast te 
origineelen ten aanzien der vonnootscbap waar- stellen. De aftreding heeft plaats onmiddellijk 
deloos zijn. 1 na afloop van de gewone jaarlijkscbe Verga-

(4) De kosten , wegens bet uitgeven van du- dering van bonders van aandeelen aan toon
plicaatbewijzen verscbuldigd, worden door de / der. 
Directie bepaald . (6) De aftredenden zijn terstond berkiesbaar. 

8. (1) De uitgifte van obligatien zal niet (7) Hij, die benoemd is ter vervulling van 
anders kunnen gesobieden dan op voorwaarden, eene tusscbentijds ontstane vacature, treedt af 
door de Algemeene Vergadering van Aan- op bet tijdstip, waarop degeen, in wiens plaats 
deelhouders goed te kenren en dan in over- bij gekozen is, zou hebben moeten aftreden. 
eenstemming met de bepaling van artikel 65 11. (1) De Raad van Commissarissen be-
der Overeenkomst 1890 S.S. noemt jaarlijks uit zijn midden een Voorzitter, 

(2) De bonders van aandeelen aan toonder de een Onder-Voorzitter en een .Seoretaris . 
opricbters der Maatscbappij bebben de voorkeur (2) Hij vergadert zoo dikwijls bij door don 
tot het nemen der eventueel uit te geven obli- Voorzitter , betzij uit eigen beweging, hetzij 
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op verzoek van de Directie of van de meer
derbeid van bet getal in functie ziinde Com
missarissen, wordt opgeroepen. 

(3) Bij die vergadering zijn Directeuren 
tegenwoordig. Zij bebben daarbij een raad
gevende stem. 

(4) De wijze van uitoefening van 11ijae 
werkzaamheden wordt door den Raad van 
Commissarissen bij buishoudelijk reglement 
vastgesteld. . 

(6) De Raad van Commissarissen been recbt 
van toegang tot alle kantoren der Maatschappij 
fin van inzage van al bare boeken en bescbeideu. 

(6) Tot bet nemen van een wettig besluit 
wordt de tegenwoordigbeid van ten minste de 
meerderheid van bet getal in functie zijnde 
Cornmissarissen vereiscbt. 

(7) Commissarissen en plaatsvervangende 
Commissarissen genieten eene vergoedi ng door 
de Algemeene Vergadering van Aandeelbouders 
te bepalen. 

12. (1) Tot den werkkring van den Raad 
van Cornmissarissen beboort, beboudens 
boogere goedkeuring, waar die vereiscbt wordt. 
in bet bijzonder : 

a. bet toezicbt op de handelingen van de 
Directie; 

b. bet onderzoek en de vaststelling van de 
door de Directie aan te bieden begrootingen : 

c. de macbtiging tot de benoeming, de vast
stelling van de bezoldiging en bet ontslag 
van der: Secretaris en de verdere boofd
'lmbtenaren der Maatscbappij ; 

d. de goedkeuring van de met andere 
spoorwegadministratien te sluiten overeen
komsten omtrent bet wederzijdscb gebruik 
van spoorwegen ; 

e. de goedkeuring vau de voorwaarden der 
exploitatie, opricbting van of deelneming aan 
ondernemingen, als bedoeld in art. 3 sub 3°.; 

f de werkzaarnbeden, ornscbreven in 
artikel 16 ; 

g. de bepaling, op voorstel van de Directie, 
of, en zoo ja, welke fondsen zullen worden 
gevormd en van de bedragen, welke daarin 
gestort zullen worden ;· 

h. de machtiging tot bet uitvoeren van 
werken van uitbreiding, wijziging en verbete
ring en van nieuwe werken, zoomede tot bet 
aanscbaffen van rollend materieel en exploi
tatie inricbtingen, vuor zoover de aan die 
uitvoering en die aanscbaffing verbonden 
kosten in elk bijzonder ge~·al de som van 
tien duizend gulden overtreffcn; 

i. de macbtiging tot bet in eigendom aan
vaarden, bezwaren en vervreemden van on
roerende goederen, tot bet bezwaren en ver
vreemden van rollend materieel en tot door
baling van bypotbecaire inscbrijvingen ; 

j . de macbtigingen tot bet aangaan van 
dadingen, waarvan bet bedrag de som van 
tien duizend gulden te boven gaat ; 

k. de macbtiging tot bet aanvangen van 
recbtsgedingen, bebalve wanneer de vordering 
tien duizend gulden of minder bedraagt, met 
<lien verstande dat conservatoire recbtsmaat
regelen of bandelingen (daaronder begrepen 
bet doen uitgaan eener dagvaarding), welke 
geen uitstel ~edoogen, steeds zonder macbti
ging mogen worden verricht, doch daarvan 
onmiddellijk aan den .Raad van <Jommissarissen 
mededeeling moet worden gedaan. 

(2) Waar ten aanzien van de bovenbedoelde 
aangelegenbeden van de goedkeuring of macb
tiging van den Raad van Cummissarissen 
tegenover derden moet blijkcn, zal dat tegen
over hen op geldige wijze kunnen gescnieden 
door de medewerk:ng of medeonderteekening 
daartoe door den Voorzitter of bij verbindering 
of ontstentenis van dezen door den Onder
Voorzitter van den Raad. 

·13_ (l) Directeuren moeten Nederlanders 
zijn en bunne woonplaats in Nederland bebben. 

(2) Zij worden door de A lgemeene Vergade • 
ring van Aandeelbouders benoemd en ontslagen. 

(3) Zij aanvaarden b unne betrekking niet 
d<tn nadat: 

a. hunne benoeming door den. Minister van 
Waterstaat is goedgekeurd; 

b. de Raad van Commissarissen van de 
Hollandscbe IJzeren Spoorweg-Maatscbappij 
daartoe macbtiging beeft verleend. 

(4) Zij genieten eene vaste jaarlijksche be
zoldiging, welke door de Algemeene Verga
dering van Aandeelbouders, op voordracbt 
van den Raad van Commissarissen, wordt 
bepaald. 

(6) Hun irnn door de Algeme.ene Vergadering 
van Aandeelbouders, . op voorstel van den 
Raad van Uommissarissen, aanspraak gegeven 
worden op een jaarlijkscb pensioen na verkregen 
eervol ontslag. 

(6) Elke Directeur kan in dringende gevallen 
door den Raad van Commissarissen in zijne 
functien worden gescborst. Het besluit tot, 
schorsing kan slecbts genomen worden in een 
bepaald daartoe bijeengeroepen vergadering 
van den Raad van Commissarissen en wanneer 
de volstrekte meerderheid van bet aantal in 
functie zijnde Commissarissen zicb <laarvoor 
verklaart. 

(7)· Onmiddellijk na bet besluit tot scborsing 
roept de Raad van Commissarissen, met op
gaaf van de reden, de aandeelbouders op in 
eene buitengewone Algemeene Vergadering, 
om over de opbeffing der schorsing of bet 
ontslag van den gescborsten Directeur te be- ' 
slissen. 

(8) Bij voorziening in eene vacature in de 
Directie beeft de Raad van Commissarissen 
bet recbt een of meer personen voor de be
noeming aan te bevelen. 

(9) Bij verbindering of ontstentenis, zoowel 
als gedurende de schorsing van een of meer 
Directeuren, voorziet de Raad van Oommis
sarissen zoo noodig in bet bebeer. 

14. De Directie vertegenwoordigt de 
Maatscbappij in en buiten recbte. 

15. (1) Beboudens bet bepaalde in bet vol
gende lid, worden alle stukken, verbintenis 
of kwijting bevattende, door een Directeur 
en door den Secretaris 11-er Maatscbappij 
onderteekend. 

(2) Duplicaatbewijzen van aandeelen en van 
obligatier:, alsmede de na 1 J anuari 1917 uit 
te geven aandeelen en obligatien, dragen de 
onderteekening van een Direteur en een Oom
missaris. 

(3) De Raad van Commissarissen kan, op 
voorstel der Directie, voor elk der Dir-.icteuren 
en den Secretaris personen aanwijzan, die bij 
hunne verhindering of ontstentenis namen s 
hen teekenen. 

16. (1) Het boekjaar· loopt van 1 Januari 
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tot 31 December. De boeken worden jaarlijks I 20. (1) De oproeping tot eene Algemeene 
met 31 December afgesloten. Vergadering van Aandeelhouders of eene 

(2) De Directie maakt daaruit een balans Vergaderillg van houders van aandeelen aan 
en winst- en verliesrekening op, welke uiter- 1 toonder geschiedt door den Raad van Com 
lijk in de maand Mei aan den Raad van missarissen door middel van eene eenmaal 
Oommissarissen ter heoordeeling wordt over- herhaalde aankondiging in de nieuwsbladen, 
gelegd. in artikel 24 bedoeld. Tusschen de eerste op-

(3) De Raad stelt deze stukken in handen roeping en den dag der vergadering moet ten 
van eene Commissie, door den Raad uit zijn minste een tijdvak van veertien dagen ver
midden te kiezen, ten eiude na onderzoek, loopen. 
daarover aan den Haad verslag uit te brengen. (2~ Indien de Directie eene [buitengewone 

(4) De Raad brengt daarna omtrent deze Algemeene Vergadering van Aandeelbo'.l.ders 
stnkken een praeadvies nit, hetwelk met de of eene bnitengewone Vergadering v»n houders 
balans en winst- en verliesrekening, van den van aandeelen aan toonder noodig acht of 
dag der oproeping voor de gcwone jaarlijksche · aandeelhonders, met inacbtneming van bet 
Algemeene Vergadering van Aandeelbouders I bepaalde in artikel 19. derdc of vierde lid, 
af tot en met den dag v66r die vergadering daartoe het verzoek gedaan bebben, is de 
ten kantore der Maatscbappij voor de aan-

1 
Raad van Commissarissen verplicht de ver

deelhouders ter inzage ligt. gadering niterlijk zes wekcn na de ontvangst 
17. (1) De gewone jaarlijksche Algemeene I van de mededeeling of bet verzoek te beleggen; 

Vergadering van Aandeelhouders sti,lt de bij gebreke waarvan de Directie zelve of de 
balans en winst- en verliesrekening vast en verzoekers zelven de vergadering kunnen 
bepaalt het dividend. oproepen. 

(:l) De goedkenring der balans strek Directnr 21. lJe Algemeene Vergaderingen van .Aan-
en Raad van Commissarissen tot vollildige deelbonclers en de Vergaderingen van bouders 
decbarge wegens hunne handelingen over het van aandeelen aan toonder worden geleid door 
afgeloopen jaar . den Voorzitter of bij verb indering of ont-

18. (1) De zuivere winst, welke na aftrek stentenis van dezen, door den Onder-Voorzitter 
van de stortingen in fondsen, bedoeld in ar- van den Raad van Oommissarissen en, bij 
tikel l:.l, overblijft, wordt tusschen den tltaat verhinderine; of ontstr.,ntenis ook van den 
eenerzijds en de bouders van aandeelen aan Onder-Voorzitter, door een Comm issaris, doo. 
toonder en de oprichters anderzijds verdeeld den Raad aan te wijzen. I s geen enkele Com
volgens de overeenkomst 1920 S. 8. missaris ter vergadering aanwcr,ig, cl.an voor-

(2) Uit bet aan de houders van aandeelen zien de aandeelbouders zelven iu het presi
aan toonder en de oprichters toekomende ge- dium. 
deelte ontvangeu de eerstgenoemdeu eerst vier '.! 2. (1) Tot ei,ne Algemeene Vergadering 
en een half ten honderd van het op die aan- van Aandeelbouders en tot eene Vergadering 
deelen g-estort en niet terugbetaald maat- van bouders van aandeelen aan toonder worden 
schappelijk kapitaal. Van het overschot komt - bebalve de in bet laatste lid van artikel 23 
vijf ten honderd aan de oprichters en het bedoelcle notaris en getuigen - slechts toe
overblijvende aan de houders van aandeelen gels.ten Commissarissen, Directeuren, de Se
aan toonder. creturis der Maatschappij, de houders van 

19. (1) De Algemeene Vergaderingen van aandeelen aan toonder, die hnnne aandeelen 
Aandeelhonders en de Vergaderingen van ten lDinste vier dagen v66r de vergadering 
houders van aandeelen aan \oonder worden te - den dag van de nederlegging en dien 
Utrecht gehonden. van de vergadering niet mede gerekend -

(2) De gewone Algemeene Vergadering van bebben gedeponeerd ter plaatse bij de oproeping 
Aandeelhonders en de gewone jaarlijksche voor de vergadering aangewezen en voorzien 
Vergadering van bouders van aandeelen aan zijn van het bewijs bun daarvoor afgegeven, 
toonder hebben jaarlijks v66r 1 Juli plaats. zoomede - doch alleen tot eene Algemeene 

(3) Buitengewone Algemeene Vergaderingen Vergadering van Aandeelbouders - een ge
rnn Aandet'lbonders worden gebouden zoo macbtigde van den Staat der Nederlanden. 
dikwijls de Raad van Oommissarissen of de (2) Rouders van aandeelen aan toonder 
Directie dit noodig achten, of aandeelhouders , knnnen zich niet door gemacbtigden ter ver
te zamen een vierde gedeelte van het geplaat£te gadering doen vertegenwoordigen. 
maatschappelijke kapitaal vertegenwoordigende, (3) Om an de beraadslagingen en stemmin
met gelijktijdige schriftelijke opgave van de gen te kunnen deelnemen, moeten de bonders 
te bebandelen onderwerpen en deponeeirng I van aandeelen :ian toonder en de gemachtigde 
van hunne aandeelen ten kantore der Maat- van den Staat der Nederlanden vooraf de 
scbappij, bet verzoek daartoe aan den Raad presentielijst liebben geteekend, waarop bet 
van Commissarissen doen. . aantal der door hen gedeponeerde of verte-

(4) Buitengewone Vergaderingen vanhonders 
I 

genwoordigde aandeelen en der uit te brengen 
van aandeelen aan toonder worden gebouden stemmen worden vermeld. 
zoo dikwijls de Ra,;d van Commissarissen of 

1 
(4) Van de aandeelen aan toonder geven 

de Directie dit noodig acbten, of bonders, te I een tot vier aandeelen recht ·tot een ~tern, 
zamen een vierde gedeelte van de uitgegeven vijf tot negen aandeelen tot twee stemmen, 
aandeelen aan toonder vertegenwoordigende, tien of meer aandeelen tot drie stemmen. . 
met gelijktijdige schriftelijke opgave van de (5) De gemachtigde van den Staat der Ne
te bebandelen onderwerpen en deponeering , derlanden brengt voor ieder door hem verte
van hunne aandeelen ten kantore der Maat- I genwoordigd aandeel een stem nit. 
schappij, bet verzoek daartoe aan· den Raad 23 . (1) De;Raad van Com_missarissen stelt de 
van Commissarissen doen. ter Algemeene Vergadenng van Aandeel-
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houders en ter Vergadering van houders van 
aandeelen aan toonder te behandelen onder
werpen vast. Hij is verplicht daaronder op 
te nernen de onderwerpen, die hem ten minste 
twee weken v66r de eerste op11oeping der ver
gadering zi,in medegedeeld door ten minste 
tien aandeelhouders. 

(:l) De punten van behandeling liggen van 
den dag der eerste oproeping tot en met den 
dag v66r de vergadering voor de aandeel 
houders ter inzage. 

(3) Geen andere punten dan die, welke alzoo 
ter iuzage hebben gelegen, rnogen in de ver
gadering behandeld worden. 

(4) Alie besluiten worden bij volstrekte 
meerderheid der uitgebrachte stemmen ge
nomen, tenzij hierna voor bijzondere onder
werpen eene andere verhouding is aangewezen. 

(6) Stemming over zaken geschiedt monde
ling, over personen met besloten en ongetee
kende briefjes. 

(6) Is voor de verkiezing van personen bij 
eerste stemming de volstrekte meerderheid 
der uitgebrachte sternmen door niemand ver
kregen, dan wordt herstemd tusschen de twee 
personen, die de meeste stemmen op zicll 
vereenigden en eventueel hem of hen, die even
veel stem men erlangden als een dier twee en 
wordt bij die hersternming di&gene gekozen, 
op wien alsdan de meeste stemmen zijn uit
gebracht. 

(7) Bij staking van stemmen over zaken 
beslist de Voorzitter ; bij staking van stem men 
over personen beslist het lot. 

(8) Van bet verhandelde in alle vergade
ringen van aandeelhouders en in alle verga
deringen van houders van aandeelen aan toonder 
wordt een notarieel proces-verbaal opgemaakt, 
dat door den Voorzitter met den notaris en 
de getuigen wordt onderteekend. 

(9) Aan de vergadering van _houders van 
aandeelen aan toonder komen geene andere 
bevoegdheden toe, dan haar bij deze statuten 
of bij de overeenkomst 1920 S.S. uitdrukkelijk 
zijn toegekend. . 

24. A.lie oproepingen van en kennisgevingen 
aan aandeelbouders geschieden in ten minste 
drie in N ederland verschijnende groote dag
bladen. 

25. (1) Besluiten tot wijziging van deze 
statuten, moeten om geldig te zijn, genomen 
worden in eene bepaald daartoe opgeroepen 
Buitengewone Algemeene Vergadering van 
Aandeelhouders, waarin ten minste een vierde 
gedeelte van bet geplaatste maatschappelijke 
kapitaal tegenwoordig is, en met ten minste 
drie vierden der uitgebrachte stemmen. 

(2) Is het een vierde gedeel te van het ge
plaatste maatschappelijke kapitaal niet tegen
woordig, dan wordt de vergadering ten 
minste 14 dagen verdaagd, in welke tweede 
vergadering alsdan, ongeacht bet tegenwoordige 
kapitaal, doch met ten minste drie vierden der 
uitgebracbte stemmen een geldig besluit kan 
worden genomen. 

(3) Besluiten tot wijziging der statuten treden 
echter niet in werking dan nadat van deu 
Raad van Commissarissen van de Hollandsche 
IJzeren Spoorweg-Maatschappij mededeeling 
is ontvangen, dat de Algemeene Vergadering 
van Aandeelhouders dier Maatschappij be
sloten heeft rl.e overeen_komstige be paling ( en) 

barer statuten in gelijken zin te wijzigen en 
alsdan op denzelfden dag als laatstbedoelde 
statutenwijziging; beboudens inachtneming 
van bet bepaalde bij de artikelen 36 en 38 
van bet Wetboek van Koophandel. 

26. (1) De Maatschappij kan niet ontbonden 
worden, zoolang zij met de exploitatie van 
Staatsspoorwegen belast is. 

Zij is van rechtswege ontbonden op den dag, 
waarop de ~taat hare eigendommen naast. 

(2) Bij ontbinding der Maatschappij geschiedt 
de liquidatie door de Directie, onder toezicht 
van den Raad van Commissarissen, tenzij de 
Algem. Vergadering van Aandeelbouders eene 
bijzondere commissie met de liquidatie belast. 

(8) De Algemeene Vergadering van Aan
deelhouders bepaalt de belooning door de li
quidateure!l gezamenlijk te genieten. 

(4) Na afloop der liquidatie doen de liqui
dateuren rekening en verantwoording in eene 
Vergadering van Aandeelhouders, bele11:d en 
stemmende op de wijze, als voor gewone Al
gemeene Vergaderingen van Aandeelhouders 
voorgeschreven. 

(6) De goedkeuring der liquidatierekening 
strekt tot decbarge van de liquidateuren. 

(6) Uit bet blijkens de liq uidatierekening 
voor aandeelhouders beschikbare bedrag wordt 
in de eerste plaats aan de houders van aan 
deelen aan toonder - behalve bet dividend, 
dat bun mocht toekomen over het laatstver
loopen boekjaar - uitgekeerd : 

a. voor elk aandeel bet daarop gestorte en 
niet terugbetaalde bedrag ; 

b. indien bun dit bedra!: niet reeds v66r 
de liquidatie als extra-ui~deeling uitgekeerd 
is 1/ 72000 dee! van f 6,390,000.- voor elk aan
deel; 

c. rente ad zes ten honderd 's jaars over 
de ingevolge bet onder a en b bepaalde uit te 
keeren bAdragen van den dag af, waarop de 
liquidatie een aanvang nam, tot dien, waarop 
de liquidatieuitkeering betaalbaar is. 

(7) Het overschietende bedrag wordt uitge
keerd aan den Staat der N ederlanden. 

(8) De uitkeeringen, bedoeld in de beide 
vorige leden, geschieden binnen een maand na 
de goedkeuring van de liquidatierekening, 

27. (1) Alle bevoegdheden en verplichtingen, 
welke bij door de Maatschappij gesloten over
eenkomsten aan den Directeur-Generaal der 
Maatschappij toegekend of op dien Directeur
Generaal gelegd zijn, gaan over op de Directie 
der Maatschappij. 

(2) Tot Direct13uren worden benoemd de 
heeren Jhr. J. A. VAN K&ETSCHMAR VAN VEEN, 
Directeur-Generaal der Maatschappij, en 
Jhr. Mr. W.F. V.ANDER WIJCKenJ.A.KALFF, 
Directeuren der Hollandsche lJzeren Spoor
weg-Maatschappij, voor wie niet geldt het 
bepaalde bij artikel 13, derde lid, onder b. 

28. Deze gewijzigde statuten treden in 
werking nadat daarop de Koninklijke bewilli
ging zal zijn verkregen. 

Overgangsbepaling. 
Alie bij het in werking treden van deze be

paling in functie zijnde Commissarissen blijven 
in functie totdat de Raad van Commissarissen 
opnieuw is samengesteld. Binnen d rie maanden 
na het in werking treden van deze bepaling 
wordt eene Vergadering van bonders van aan-
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deelen aan toonder gehouden ter benoeming 
van Commissarissen en plaatsvervangende Uom
missarissen volgens het derde lid van artikel 10. 
Aan de in deze vergadering benoemde Oom
missarissen en plaatsvervangende Commissa
rissen kan de machtiging tot het aanvaarden 
van hunne betrekking, gevorderd door het 
vierde lid van artikel 10, in afwijking van bet 
daar bepaalde 00k verleend worden door den 
Raad van Commissarissen der Hollandsche 
IJzeren Spoorweg-Maatschappij. 

A~'SCHRIFT . 

Tusschen den Staal der Nederlanden, verte• 
ge:iwoordigd door den Minister van Waterstitat 
en den Minister van Financien, tot het aangaan 
Yan · deze overeenkomst door de Koningin ge
machtigd, ter eenre, en 

de Hollandsche IJzei·en Spoorweg-M aatschappij, 
vertegenwoordigd door hare Directie, tot bet 
aangaan van deze overeenkomst door de Al
gemeene Vergadering van Aandeelhouders der 
Maatschappij gemachtigd, fer andere zijde, is, 
behoudens bekrachtiging bij de wet, bet na
volgende overeengekomen : 

Art, 1. (1) De Maatschappij verbindt zich, 
na verkregen Koninklijke bewilliging, in hare 
statuten de wijzigingen auu te brengen, welke 
in den aan deze overeenkomst gehechten af
druk dier statuten zijn aangegeven. 

(2) De Maatschappij verbindt zich de in 
bet vorige lid bedoelde bewilliging te vragen, 
zoodra dezc overeenkomst bij de wet bekrach
tigd is. 

2 . (1) Met afwijking van bet bepaalde in 
bet eerste lid van artikel 65 der tusschen 
par~ijen gesloten overeenkomst van 21 Janu
ari 1890, bekrachtigd bij de wet van 22 Juli 
1890 (Staatsblad n•. 134), in de onderhavige 
overeenkomst vercter genoemd ,.overeenkomst 
1890 H.S.", wordt het op de aandeelen gestort 
maatschappelijk kapitaal der Maatschappij 
gesteld op vijftig millioen gulden . 

(2) De Staat verbindt zich voor 27,600 te 
zijnen name gestelde aandeelen der Maat
schappij aan deze op de wijze, als bij hare 
statuten omschreven, £ 1000.- per aandeel te 
betalen. 

8. (1) De Maatschappij verbindt zich tot de 
exploitatie, voor zoover dit door de Koningin 
bepaald wordt, van de spoorwegen, bedoeld 

'in artikel 1 der Locaalspoor- en tramwegwet, 
welke nog door den Staat mochten worden 
aangele!?d of waarover de Staat, door naasting 
of op andere wijze, de beschikking mocht ver
krijgen, mits en zoolang die wegen aan de door 
de Maatschappij geexploiteerde spoorwegen 
aansluiten, hetgeen ook geacht wordt bet geval 
te zijn, indien de spoorwijdte verschillend is. 

(2) Het bepaalde in bet derde en het vierde 
lid van artikel 2, in bet eerste, bet tweede en 
het vierde lid van artikel 7, in artikel 8, in 
het eerste en het tweede lid van artikel 9 en 
in het tweede lid van artikel 22 der o,ereen
kornst 1890 H.S, is mede op de in het vori11:e 
lid bedoelde spoorwegen van toepassing. Voorts 
worden overal waar in de genoemde overeen
komst sprake is van Staatsspoorwegen , behalve 
in artikel 31, daarrnede ook deze spoorwegen 
aangeduid . 

,3) Voor bet gebruik van de in dit artikel 
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bedoelde spoorwegen keert de Maatschappij 
jaarlijks aan den Staat een tusschen de Ministers 
van Waterstaat en van Financien en de 
Maatschappij in gemeen overleg te bepalen 
vergoeding uit. Bij het bepalen van deze ver
goeding wordt rekening gehouden met het be
drag, dat die spoorwegen aan den Staat gekost 
hebben. 

4. In afwijking van bet bepaalde bij artikel 3 
der overeenkomst 1890 H . S. is de Maatschappij 
ook tot bet exploiteeren, bet oprichten van 
of het deelnemen aan ondernemingen, welke 
bet vervocr van personen en goederen ten doe! 
hebben, niet bevoegd dan na machtiging van 
de Ministers van Waterstaat en van Financien. 

5. Met afwijking in zooverre van artikel 17, 
oerste lid, der overeenkomst 1890 H. S. be
hoeven alle tarieven en wijzigingen van tal'ieven 
de goedkeuring van den Minister van Water
staat op den voet van artikel 28 der wet van 
\J April 1876 (Staalsblad no 67). 

6. Het recht van de Maatschappij in bet 
geval, bedoeld in bet zesde lid van artikel 20 
Jer overeenkomst 1890 H. S., de werken, welke 
v. ij noodig acht, voor hare rekening te maken , 
vervalt. 

7. De bevoegdheid van de Maatsehaµp\j tot 
opzegging van de overeenkornst 181:10 H , S. 
vervalt. 

8 . (l) In afwijking van het bepaalde bij bet 
cerste lid van artikel 33 der overeenkomst 
1890 R. S. verblijft telken ji.re bet winstsaldo 
tot een bedrag van vijf (6) ten honderd van 
bet op de aandeelen aan toonder gestort en 
niet terugbetaald maatschappelijk kapitaal aan 
de Maatschappij, ontvangt de Staat daarna 
cen bedrag van een (1) ten honderd van ge
v.egd kapitaal en wordt hetgeen dan nog over
hlijft in dier voege tusschen den Staat en de 
Maatschappij verdeeld, dat ieder van beide 
partijen daarvan een gelijk aandeel verk rijgt , 
totdat bet - geheele aandeel der Maatschappij 
bed raagt zes en een half (6,6) ten honderd 
van gemeld kapitaal, als wanneer van hetgeen 
clan nog beschikbaar is vier vijfde gedeelten 
('fa) aan <ien Staat worden nitgekeerd en een 
vijfde gedeelte (1/ 5) aan de MaatRchappij ver
blijft. 

(2) Daarentegen betaalt de Staat aan de 
Maatechappij - zoo daarvoor noodig met af
wijk ing van bet laatste lid van genoemd ar
tikel 33 - hetgeen in eenig jaar blijkens de 
winst- en verliesrekenine; der Maatschappij ver
cischt mocht zijn om tot een winstsaldo van 
,·ijf (6) ten honderd van bet op de aandeelen 
aan toonder gestort en niet terugbetaald maat
schappelijk kapitaal te komen. Deze betaling 
geschiedt binnen eene maand, nadat de jaar
lijksche balans en winst- en verliesrekening 
op de daarvoor.bij de statuten der Maatschappij 
bepaalde wijze zijn vastgesteld. 

(3) Hetgeen van bet winstsaldo aan de 
:\l.aatschappij verblijft, is bestemd tot uitkeering 
als dividend aan de houders van aandeelen 
aan toon<ier. 

9 . (1) De Staat is, indien hij gebruik maakt 
"an zijn recht om de exploitatie krachtens de 
bepalingen der overeenkornst 1890 H. S. te 
cloen eindigen en om de eigendomrnen der 
M:aatschappij te naasten, verplicht dit laatste 
te doen -0p l Januari en overeenkomstig het 
bepa11lde in artikel 34 I van _die overeenkomst. 

4'6 
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(2) Voor hetgeen de Staat alsdan verkrijgt I lende, worden gedragen door de Maatschappij. 
betaalt hij aan de Maatschappij - in afwijking Aldus in tweevoud overeengekornen te 
van bet bepaalde in bet tweede lid van ar- ' s-Gravenhage en te Utrecht den 11 December 
tikel 25 en in artikel 40 van voornoernde 1920. 
overeenkomst - de som, welke de laatscbappij De M inisfe,- van Watersfaat , 

(qet) A. A. H. W. KtiNIO. noodig heeft om bij liquidatie aan de houders 
van aandeelen aan toonder ui t te keeren : De 

a. bet op die aandeelen gestorte en niet , De 
terugbetaalde bedrag : 

b. de som van f 3,442,500 ; 

Minis/er van .b'inancien, ( get.) DE VRIES. 
Hollandsche IJ zeren Spoorweg· M aatschappij, 

De D irectie, \gel.) H. VAN MANEN, 
De Seerefaris, (qet.) E. VAN DIJK. 

Voor eensluidend afschrift, 
De Secrefaris-Generaal van he/ Departement 

van Waterstaat, 
8 ALVERDA Dlll GRAV~!. 

c. rente ad zes ten honderd 'sjaars over I 
de verschuldigde bedragen van den dag I 
af, waarop de liquidatie een aanvang 
nam tot dien, waarop de liquidatie
uitkeering betaalbaar is. 

(3) Do overeenkomstig h et vorige lid door BIJLAGJJ:. 
den Staat verschuldigdll bedragen worden be-
taald binnen eene maand nadat de liquidatie- STATUTEN dei· H oUandsche IJzeren 
rekeniug op de daarvoor bij de statuten der Spoorweg -Maalschappij. 
Maatschappij bepaalde wijze is vastges teld. Art. 1. De vem;ootschap voert den naam 

10. (1) lndien de Staat op 1 J anuar i 1931 van ,.Bolla1.Jdsche IJ zeren Spoorweg-Maat
nog geen gebruik gemaakt heeft van zijn schappij" en is gevestigd te Utrecht. 
recht om de eigendommen der Maatschappij 2. De vennootschap, die een aanvang heeft 
te naasten, betaalt hij den daaropvolgenden genomen den 8 Augustus 1837, eindig t den 
2den J anuari aan de Maatschappij de in bet 31 December 1975. 
tweede lid van het vorige artikel genoemde 3. B et doe! der vennootschap is : 
som van f 3,442,600, ten einde door de Maat- 1°. de exploitatie van spoorwegen, krachtens 
schappij als extra-uitdeeling aan de houd<irs met den Staat gesloten en door de Al-
van de aandeelen aan toonder te worden uit- gemeene Vergader ing van Aandeelhouders 
gekeerd. goedgekeurde overeenkomst ; 

(2) De ingevolge bet vorige lid plaats gehad 2°. bet aanleggen en (of) het exploiteeren 
hebbende betaling komt in minder ing van hetvan andere spoorwegen en van tramwegen: 
hetgeen de Staat bij naasting iagevolge bet exploiteeren , bet oprichten van of 
tweede lid van bet vorige a rtikel schuldig is. bet deelnemen aan alle ondernemingen, 

1 t. De opneming bij proces-verbaal van welke tot bevorderiog kunnen strekken 
werken, bedoeld in bet voorlaatste lid van van bet verkeer over de spoorwegen of 
artikel 20 der overeenkomst 1890 B. S., ge- tramwegen , die door de vennootschap 
schiedt niet meer; de uitgewerkte staten, be- geexploiteerd worden, ecbter niet dan .na 
doeld in artikel 43 dier overeenkomst , worden machtiging van de Ministers van Water-
niet meer vervaardigd of bijgehouden : de staat eu van Financien. 
opgaven, bedoeld in artikel 44 en in bet vijfde Aanleg of aankoop van spoorwegan of 
lid van artikel 45 dier overeenkoC1st niet tramwegen, exploitatie van andere dan 
meer gedaan on de rekening, bedoeld in a r- onder 1 °. bedoelde spoorwegen of deel-
tikel 78/ dier overeenkomst, niet !anger aan- naming aan bet een of ander geschiedt 
gebouden. niet dan met goedkeuring der A lgemeene 

12. De Maatschappij verstrekt aan de Mi- Verg"adering van Aandeelhouders. 
nisters van W aterstaat en van Fiaancien en 4. (1) Krachtens eene met de Maatschappij 
aan de door deze Ministers aan te wijzen tot Exploitatie van Staatspoorwegen gesloten 
Rijksambtenaren de inlich tingen , welke zij en door de Algemeene Vergadering van Aan
vragen en verleer.t bun inzage van hare boeken deelhouders goedgekeurde over~enkomst wordt 
en haur archief. bet bedrijf der Maatschappij voor den duur 

13. De artikelen 2-12 dezer ov(:reenkomst dier overeenkomst uitgeoefend voor gemeen
treden in werking, zoodra de in artikel 1 be schappelijke rekening van beide Maatschappijen. 
doelde wijziging in de statuten der Maatschappij (:l) Deze overeenkomst en eenige daaruit 
zijn aangebracht. Artikel 8 vindt geen toe- voortvloeiende nadere overeenkomst behoeven 
passing op bet op 31 December 19:l0 eindigendc evenal s alle later daarin te maken wijzigingen 
boekjaar der Maatschappij . De Maatschappij de goedkeuring van de Ministers van Water
verbindt zich over genoemd boe ·jaar voor staat en van Financien, bedoeld bij artikel 6& 
uitkeering aan aandeelhouders geen gelden to der Overeenkomst 1890 B. S. 
ontleenen aan de fondsen. bedoeld in artikel 46 5. (1) B et maatschappelijk kapitaal bedraagt 
der overeenkomst 1890 B . S. vijftig millioen gulden, verdeeld in aandeelen, 

. 14. Deze overeenkomst kan slechta gewijzigd elk van f 1000 en doorloopend genummerd 
wordcm met machtiging van de vergadering met de nummers l tot en met 50,000. Voor 
van houders van aandeelen aan toonder der de aandeelen , genummerd 22,501 tot en met 
Maatschappij. · 50,000, worden bewijzen van vijfhonderd aan-

15. Deze overeenkomst kan worden aange - deelen afgcgeven. 
baald onder den titel ,.overeenkomst l&W H . S." (2) Alie aandeelen zijn geplaatst. 
en de tusschen partijen gesloten overeenkomst 6 , (1) De aandeelen, genummerd 1 tot en 
van 21 Januari 1890, bekrachtigd bij de wet met 22,500, zijn volgestort en luiden aan 
van 22 Juli 1890 tStaafsblad n•. 134), onder I toonder. 
den titel ,.overeenkomst 1890 I(. S.". (2) De a~ndeelen, genummerd 22,601 tot en 

16. De kosten, op deze overeenkomEt val- met 60,000·, zijn op naam va11 den Staat der 
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Nederlanden. De starting op deze aandeelen bedoelde Commissarissen en zijn plaatsver
geschiedt op zoodanige tijdstippen en met vanger af in de volgorde door het lot vast te 
zulke bedragen, als door de Ministers van stellen. De aftreding heeft plaats onmiddellijk 
Waterstaat en van Financien in overleg met na afioop van de gewone jaarlijksche VerJ1;a
de Directie zal worden bepaald, met dien dering van houders van aandeelen aan toonder. 
verstande, dat binnen drie maanden na de (6) De aftredenden zijn terstond herkiesbaar. 
uitgifte een bed rag van ten minste f 2,750,000 (7) Rij, die benoemd is ter vervulling van 
za: moeten zijn gestort. eene tnsschentijds ontstane vacature, treedt af 

7. (1) Bewijzen van aandeel of dividend- op het tijdstip, waarop degeen, in wiens plaats 
bewijzen, die onbrnikbaar zijn gewo1·den, I hij gekozen is, zou hebben moeten aftreden. 
kunnen op kosten van den eigenaar worden 11 . ( 1) De Raad van Commissarissen be
verwisseld tegen nieuwe bewijzen, dragende I noemt jaarlijks uit zijn midden een Voorzitter, 
hetzelfde volgnnmmer. een Onder Voorzitter en een Secretaris. 

(2) Indien ten genoege van de Directie (2) Hij ve rgadert zoo dikwijls hij door den 
wordt aangetoond, dat bewijzen van aandeel Voorzitter, hetzij uit eigen beweging, hetzij op 
of dividendbewijzen zijn verloren gegaan, is verzoek van de Directie of van de meerder
de Directie bevoegd, onder zoodanige waar- heid van het getal in functie zijnde Com• 
borgen als zij in ieder bijzonder geval zal misaarissen, wordt opgeroepen. 
noodig acbten, aan den aanvrager op zijne (3) Bij die vergaderingen zijn Directeuren te
kosten duplicaatbewijzen af ti, geven ; onder genwoordig. Zij bebben daarbij een raadgevende 
deze waarborgen zal steeds moeten behooren stem. 
de oproeping op kosten van de aanvragers, (4) De wijze van uitoefening van zijne 
drie malen met tusscbenpoozen telkens van werkzaambeden wordt door den Raad van 
zes rnaanden, in de dagbladen, bedoeld in ar- Commissarissen bij huishoudelijk reglement 
tikel 24 van de houders der bewijzen van vastgesteld. 
aandeel of der dividendbewijzen, die beweerd (5) De Raad van Commissarissen heeft 
word en verloren te ?.ijn, om die stukken aan recht van toeg ,ng tot alle kantoren der 
de Directie te vertoonen. Maatschapµij en van inzage van al hare boeken 

(3) lndien binnen eene maand na de laatste en bescbeiden. 
oproeping die stukken niet ?.ijn vertoond, is (6) Tot bet nemen van een wettig besluit 
de Directie bevoegd, op kosten van den aan- wordt de tegenwoordigheid van ten minste 
vrager. duplicaatbewijzen onder hetzelfde num- de meerderbeid van bet getal in functie zijnde 
mer als de verloren geraakte stukken uit te Commissarissen ver<iischt. 
geven en wordt hiervan, eveneens op kosten (7) Commissarissen en plaatsvervangende 
van den aanvrager, aankondiging gedaau in Cornmissarissen genieten eene v~rgoeding door 
de nieuwsbladen, hiervoren bedoeld, waarna de Algerneene Vergaderingvan AanJeelbouders 
de origioeelen ten aanzien der vennootschap te hepalen. 
waardeloos zijn. 12. (l) Tot den werkkriug van den Raad 

(4) De kosten, wegens bet uitgeven van van Commissarissen behoort, beboudens boo• 
duplicaatbewijzen verschuldigd, worden door gere goedkeuring, waar die ve reischt wordt, 
de Directie bepaald. in bet bijzonder : 

8. De uitgifte van obligatien zal niet anders a. het toezicbt op de handelingen van de 
knnnen geschieden dan op voorwaarden, door Directie; 
de Algemeene Vergaderingvan Aandeelhouders b. bet onderzoek en de vaststelling van de 
goed te keuren en dan in overeenstemming 

I 
door de Directie aan te bieden be~rootingen ; 

met de bepaling van artikel 66 der Overeen- c. de macbtiging tot de benoeming, de 
komst 1890 H.8. , vaststelling van de bezoldiging en bet ontslag 

9. Het bestuur der Maatschappij is opge- · van den Secretaris en de verdere hoofdambte
dragen aan eene Directie, bestaande uit ten naren der .Maatscbappij ; 

.minste twee Directeuren, onder toezicht van d. de goedkeuring van de met andere spoor
een Raad van Commissarissen, bestaande uit wegadministratien te sluiten ove,eenkomsten 
elf Commissarissen. omtrent bet wederzijdsch gebruik van spoor-

Comrnissarissen moeten Nederlanders zijn en e. de goedkeuring van de voorwaarden der 
I 0 . (I ) Commissarissen en plaatsvervangende I wegen ; 

hunne woonp)aats in Nederland bebben. exploitatie, oprichting van of deelneming aan 
(:el) Zes Commissarissen worden benoemd ondernemingen, als bedoeld in artikel 3 sub 3° ; 

en ontslagen door de Ministers van Waterstaat f. de werkzaamheden, omscbreven in arti
en van Financien, die voor elk een plaats- kel 16 ; 
vervanger kunnen aanwijzen. g. de bepaling, op voorstel van de Directie, 

(3) De Vijf overige Commissarissen en voor of, en zoo ja, welke fondsen zullen worden 
ieder hunner een plaatsvervangcr worden gevormd en van de bedragen, welke daarin 
door de Vergadering van bouders van aan- 1 gestort zullen worden ; 
deelen aan toonder benoemd en ontslagen. h. de macbtiginr.r tot het uitvoeren van 

(4) De in bet vurige lid bedoelde Cornmis- werken van uitbreiding, .,.ijziging en verbete
sarissen en plaatsvervangende Commissarissen ring en van nieuwe werken, zoornede tot bet 
aanvaarden hunne betrekking niet dan nadat aanschaff,·n van rollend materieel en exploi. 
de Commissarissen van de Maatscbappij tot tatie-inrichtingen. voor zoover de aan die 
Exploitatie van Staatsspoorwegen, benoemd uitvoering en die aanscbaffing verbonden 
door de Vergadering van bouders van aan - kosten in elk bijzonder geval de som van 
deelen aan toonder dier Maatscbappij, daartoe tien dni?:end gulden overtreffen : 
macht iging hebben verleend. i. de machtiging tot bet in eigendom aan-

(5) Jaarlijks treden een der in bet derde lid vaarden, bezwaren en vervreemden van on. 

46* 
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roerende goederen, tot het bezwaren en ver- gen de lid, worder.. alle stukken , verbintenis 
vreemden van rollend materieel en tot door- of kwijting bevattende, door een Directeur 
halin~ vun hypothecaire inschrijvingen ; en door den Secretaris der Maatschappij 

j . de machtiging tot bet aangaan van onderteekend. 
dadingen, waar van het bedrag de som van I (2) Duplicaatbewijzen van aandeelen en van 
tion duizend gulden te boven gaat ; obligatien, alsmede de na 1 September 1913 

k. de machtiging tot bet aanvangen van uit te geven aandeelen en obligatien , dragen 
rc0htsgedingen, behalve wanneer de vordering de onderteekening van een Directeur en een 
tien duizend gulden of minder bedraagt, met Commissaris. 
dien verstande dat conservatoire rechtsmaat- (3) De Raad van Commiss>1rissen kan, op 
regelen of handelingen (daaronder begrepen voorstel der D irect ie, voor elk der Directeuren 
bet doen uitgaan eener dagvaarding), welke en den Secretaris person en aan wijzen , d ie bij 
geen uitstel gedoogen, steeds zonder machti- hunne verhindering of ontstentenis na mens 
g ing mogen worden verricht, doch daarvan hen teekenen. 
onm iddellijkaan den Raad van Oommissarissen 16 . (1) H et boekjaar loopt van l Januari tot 
mededeeliog moet worden gedaan . 31 December . De boeken worden jaarlijks met 

(2) W aar ten aanzien van de bovenbedoelde 31 December afgesloten. 
aangelegenheden van de goedkouring of mach- (2) De Directie maakt daaruit een balans 
tiging van den Raad van Oommissarissen en winst - en verlies rekening op, welke ui ter
tegenover derden moet blijken, zal dat tegen- lijk in de maand Mei aan den lfaad van Com 
over hen op geldige wijze kunnen geschieden missari ssen te r beoordeeling wordt overgelegd. 
door de medewerking of medeonderteekening (3) DA Raad stelt deze stukken in handen 
daartoe door den Voorzitter of bij verhindering van eene Commissie, door den Raad uit zijn 
of ontst~ntenis van dezen, door den Onder- midden te kiezen, ten einde na onderzoek, 
Voorzitte r van den Raad. daarover aan den liaad verslag uit te brengeu . 

13. (l ) Directeuren moeten N ederlanderij (4) De Raad brengt daarna omtrent deze 
zijn en hunne woonplaats in Nederlandhebben . stukke.n een praeadvies uit , hetwelk met de 

(2) Zij worden door de Algemeene Verga- balans en winst- en verliesrekening, van den 
dering van Aandeelhouders benoemd en ont- dag der oproeping voor de gewone jaarlijksche 
slagen . Algemeene Vergadering van Aandeelhouders 

(3) Zij aanvaarden hunne betrekking niet af tot en met den dag v66r die vergadering 
dan nadat : ten kantore dAr Maatschappij voor de aan-

a. hunne benoeming door den Minister van deelhouders ter inzage ligt. 
W aterstaat is goedgekeurd ; 17 . (1 ) De gewone jaarlijksche Algemeene Ver-

b. de Raad van Commissarissen van de gadering van Aandeelhouders stelt de balans 
.Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoor- en winst- .en verliesrekening vast en bepaalt 
wegen daartoe macht iging heeft verleend. het di vidend . 

(4) Zij genieten eene vaste jaarlijksche be- (:J) De goedkeuring der balans strekt Di rectie 
zoldiging, welke door de Algemeene Verga- en Raad van Commissarissen tot volledige 
dering van Aandeelhouders, op voordracht Jecharge wegens hunne handel ingen over bet 
van den Raad van Commissari isen, wordt afgeloopen jaar . 
bepaald. 18. (1) De zuivere winst, welke na aftrek van 

(6) H un kan door de Algemeene Vergadering de stortingen in fondsen, bedoeld in art ikel 12, 
van Aandeelhouders, op voorstel van den overblijft, wordt tusschen den Staat en de 
Raad van Commissarissen , aanspraak gegeven houders van aandeelen aan toonder verdoeld 
worden op een jaarlijksch pensioen na ver- volgens de ove reenkomat 1920 H . S. 
kregen eervol ontsla~. (2) Dividenden , waarover vijf jaren na de 

(6) Elke Directeur kan in dringende gevallen betaalbaarstelling niet is beschikt , verjaren 
door den Raad van Commissarissen in zijne ten bate van de Maatschappij . 
functie worden geschorst. Het besluit tot 19. (1) De Algemeene Vergaderingen van Aan
schorsing kan slechts genomen worden in een deelhouders en de Vergaderingen van houders 
bepaald daartoe bijeeugeroepen vergadering van van aandeelen aan toonder worden te U t recht 
den Raad van Uommissarissen en wanneer de gebouden. 
volstrekte meerderheid van het aantal in functie (2) De gewone Algemeene Vergadering van 
zijnde Commissarissen zich daarvoor verklaart . Aandeelhouders en de gewone jaarlijksche 

(7) Onmiddellijk na het besluit tot schorsing Vergadering van houders van aandeelen aan 
roeptde Raad van Commissarissen, metopgaaf toonder hebben jaarlijks v66r 1 Juli plaats. 
van de reden, de aandeelhouders op in eene (3) Buitengewone Algemeene Vergaderingen 
buitengewone Algemeene Vergadering, om van Aandeelhouders worden gehouden zoo 
over de opheffing der schorsing of bet onti;lag dikwij ls de Raad van Commissarissen of de 
van den geschorsten Di recteur te beslissen . Direct ie dit noodig achten, of aandeel!:J.ouders, 

(8) Bij voorziening in eene vacatu re in de te zamen een vierde gedeelte van het geplaatste 
Directie heeft de Raad van Commissarissen maatscbappelijke kapitaal vertegenwoordigen
het recht een of meer personen voor de be- de, met gelijktijdige schriftelijke opgave van de 
noeming aan te bevelen. te behandelen onderwerpen en deponeering 

(9) Bij verhindering of ontsteutenis. zoowel van hunne aandeelen ten kantore der Maat
als gedurende de schorsing van een of meer schappij, het verzoek daartoe aan den Raad 
Directeuren, voorziet de Raad van Commis van Commissarissen doen. 
sarissen zoo noodig in bet beheer. (4) Buitengewone Vergaderingen van houders 

14. De Directie vertegen woordigt de Maat- van aandeelen aan toonder worden gehouden 
schapp~j in en buiten rechte. zoo d ikwijls de Raad van Commissarissen of 

15. (1) Behoudens bet bepaalde in bet vol- de Directie dit noodig achten, of bonders, te 
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zamen een vierde gedeelte van de uitgegeven 
aandeelen aan toonder vertegenwoordigende, 
met gelijktijdige scbriftelijke opgave van de 
te behandelen onderwerpen en deponeering 
van bunne aandeelen ten kantore der Maat 
scbappij, bet verzoek daartoe aan den Raad 
van Commissarissen doen. 

I (6) De gemachtigde van den Staat der Ne
I derlanden brengt voor ieder door hem verte

genwoordigd aandeel een stem uit. 

20. (1) De oproeping tot eene Algemeenc 
Vergadering van Aandeelbouders of eenc 
Vergadering van houders van aandeelen aan 
toonder gescbiedt door den Raad van Com
missarissen door middel van eene eenmaal 
herhaalde aankondiging in de nieuwsbladen , 
in artikel 24 bedoeld. Tusschen de eerste op
roeping en den dag der vergadering moet ten 
minste een tijdvak van veertien dagen v~r
Joopen. 

(2) Indien de Directie eene buitengewonc 
Algemeene Vergadering van Aandeelhouders · 
of eene buitengewone Vergadering van hou 
ders van aandeelen aan toonder noodig acht, 
of aandeelhouders, met inacbtneming van bet 
bepaalde in artikel 19, derde of vierde lid, 
daartoe bet verzoek gedaan . hebben, is de 
Raad van Commissarissen verplicht de ver
gadering uiterlijk zes weken nu de ontvangst 
van de mededeeling of bet verzoek te be
leggen, bij gebreke waarvan de Directie zelve 
of de verzoekers zel ven de vergadering kunnen 
op roe pen. 

21. De Algemeene Vergaderingen van Aan
deelhouders en de Vergaderingen van houders 
van aandeelen aan toonder worden geleid door 
den Voorzitter of bij verh indering of ont
stentenis van dezen, door den Onder-Voorzitter 
van •den Raad van Commissarissen en, bij 
verhindAring of ontstentenis ook van den 
Onder-Voorzitter, door een Commissaris, door 
den Raad nan te wijzen. Is geen enkele Com
missaris ter vergaderingaanwezig,dan voorzien 
de aandeelhouders zelven in het presidium. 

2 2. (1) Tot eene Algemeenc Vergadering 
van Aandeelhouders en tot eene Vergadering 
van houders van aandeelen aan toonder worden 
- behalve de in bet Jaatste lid van artikel 23 
bedoelde notaris en getuigen - slechts toege
laten Commissarissen. Directeuren, de Secreta
ris de,· Maatscbappij, de houders van aandeelen 
aan toonder, die hunne aandeelen ten minste 
vier dagen v66r de vergadering - den dag 
van de nerlerlegging en dien van de vergade
ring niet medegerekend - bebben ge<leponeerd 
ter plaatse bij de oproeping voor de vergade
ring aangewczen en voorzien zijn van bet 
bewijs bun daarvoor afgegeven. zoomede -
doch alleen tot eene Algemeene Vergadering 
van Aandeelhouders - eep gemachtigde van 
den Staat der N ederlanden. 

(2) Bonders van attndeelen aan toonder 
kunnen zich niet door gemachtigden ter ver
gudering doen vertegenwoordigen . 

(3) Orn aan de beraadslagingen en stemmingen 
te kunnen deelnemen, moeten de bonders van 
aimdeelen aan toonder en de gemachtigde van 
den Sta!it der Nederlanden voornf de presen
tielij~t hebben geteekend, waarop bet aantal 
der door hen gedeponeerde of vertegenwoor
digde aandeelen en der uit te brengen stemmen 
worden vermeld. 

(4) Van de aandeelen aan toonder geven I 
een tot vier aandeelen recht tot een stern, vijf 
tot negen aandeelen tot twee stemmen, tien 
of meer aandeelen tot drie stemmen. 

23. (1) De .Raad van Commissarissen stelt 
de ter Algemeene Vergadering van Aandeel
houders en ter vergadering van houders vun 
aandeelen aan toonder te behandelen onder
werpen vast. Hi.i is verplicbt daaronder op te 
nemen de onderwerpen, die hem ten minste 
twee weken v66r de eerste oproeping der ver
gadering zijn medegedeeld door ten minste tien 
aandeelhouders. 

(:.!) De punten van behandeling liggen van 
den dag der eerste oproeping tot en met den 
dag v66r do vergadering voor de aandeclhouders 
ter inzage. . 

(3) Geen andere punten dan die , welke alzoo 
ter inzage hebben gelegen, mogen in de ver
gadering bebandelc. worden . 

l4) Alie besluiten worden bij volstrekte 
meerderheid der uitgebrachte stemmen geno
men, tenzij hierna voor biizondere onderwerpen 
eene andere verbouding is aangewezen. 

(5) Stemming over zaken geschiedt monde
ling, over personen met besloten en ongetee
kende briefjes. 

(6) Is voor de verkiezing van personen bij 
eerste stemming de volstrekte meerderheic! 
der uitgebrachte stemmen door niemand ver
kregen, dan wordt herstemd tusschen de twee 
personen, die de meeste stemmen op zich 
vereenigden en eventueel hem of hen, die 
evenveel stemmen erlangden als cen dier twee 
en wordt bij die herstemming diegene gekozen, 
op wien alsdan de meeste stemmen zijn uit
gebracht. 

(7) Bij staking van stemmen over zaken be
slist de Voorzitter: bij staking van stemmen 
over personen besl ist bet lot. 

(8) 'Van bet verhandelde in alle Vergade
r ingen van Aandeelbouders en in alle Verga
deringen van houders van aandeelen aan 
toonder wordt een notarieel proces-verbaal 
opgemaakt, dat door den Voorzitter met den 
notaris en de getuigen wordt ondertcekend. 

(i}) Aan de Vergadering van houders van 
!1andeelen aan toonder komen geene andere 
bevoegdbeden toe, dan haar bij deze statuten 
of bij de overeenkomst 1920 H . S. uitdrukkelijk 
zijn toegekend. 

24. Alie oproepingen van en kennisgevingen 
aan aandeelhouders geschieden in ten minste 
drie in N ederland verscbijnende groote dag
bladen. 

25. (1) Besluiten tot wijziging van de:r.e 
statuten, moeten om geldig te zijn, genomen 
worden in eene bepaald daartoe opgeroepen 
Buitengewone Algemeene Vergadering van 
Aandeelhouders, waarin ten minste een vierde 
gedeelte van bet geplaatste maatschappelijke 
kapitaal tegenwoordig is. en met ten minste 
drie vierden der uitgebrachte stemmen. 

l2) Is het een vierde gedeelte van bet ge
plaatste maatschappelijke kapitaal niet tegcn 
woordig, dan wordt de vergadering ten minste 
14 dagen verdasgd, in welke tweede verga
dering alsdan, onge!icht bet tegenwoordige 
kapitaal, doch met ten minste drie vfrrden der 
uitgebrachte stemmen eP.n geldig besluit kan 
worden genomen. 

(3) Besluiten tot wijziging der statuten 
tr<Jden echter niet in werking dan nadat van 
den Raad van Commissarissen van de Maat-
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scbappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen 
mededeeling is ontvangen, dat de Algemeene 
Vergadering van Aandeelhouders dier Maat
schappij besloten heeft de overeenkomstige 
bepaling(en) barer statuten in gelijken zin te 
wijzigen en alsdan op denzolfden dag als 
laatstbedoelde statutenwi,iziging, behoudens in, 
acbtneming van bet bepaalde bij de artikelen 
36 en 38 van bet Wetboek van Koophandel. 

26. (1) De Maatschappij kan niet ontbonden 
worden, zoolang zij met de exploitatie van 
Staats!spoorwegen belaet is . Zij i-s van rechts· 
wege ontbonden op den dag, waarop de Staat 
hare eigendommen naast . 1 

(2) Bij ontbinding der Maatschappij geschiedt 
de liquidatie door de Directie, onder toezicht I 
van den Raad van Commissarissen, tenzij de 
Algemeem, Vergadering van Aandeelhouders 
eene bijzondere commissie met de liquidatie 
belast. 

(3) De Algemeene Vergadering van Aan- i 
deelhouders bepaalt de belooning, door de Ji. I 
quidateuren gezamenlijk te genieten. , 

(4) Na afloop der liquidatie doen de liqui. I 
dateuren rekening en verantwoording in eene 
Vergadering van Aandeelhouders, belegd en 
stemmende op do wijze, als voor gewone Al
gemeene Vergader ingen van Aandeelhouders 1 

voorgeschreven. 
(6) De goedkeuring der liquidatierekening 

strekt tot decharge van de liquidateuren. 
(6) Uit bet blijkens de liquidatierekening 

1 

voor aandeelhouders besch ikbare bedrag wordt I 
in de eerste plaats aan de bonders van aan- I 
deelen aan toonder - bebalve bet dividend, 
dat bun mocbt toekomen over het laatstver- j 
loopen boekjaar - uitgekeerd : 

a. voor elk aandeel, bet daarop gestorte en I 
niet terugbetaalde bedrag ; I 

b. indien hun dit bedrag niet reeds v66r 
de liquidatie als extra-uitdeeling uitgekeerd is 
½u.oo dee! van f 3,442,600.- voor elk aandeel ; 

c. rente ad zes ten bonderd 's jaars over 
de ingevolge het onder a en b bepaalde uit 
te keeren bedragen van den dug af, waarop 
de liquidatie een aanvang nam tot <lien, waarop 
de liquidatieuitkeering betaalbaar is. 

(7) Het overschietende bedrag wordt uitge. 
keerd aan den Staat der Nederlanden. 

(8) De uitkeeringen. bedoeld in de beide 
vorige teden, geschieden binnen een maaild 
na de goedkenring van de liquidatierekeninJ?, 

27. (1) Alie bevoegdbeden en verplicbtingen, 
welke bij door de Maatscbappij gesloten over
eenkornsten aan den Raad van Administratie 
der Maatscbappij toegekend of op dien Raad 
gelegd zijn, gaan over op de Directie der 
Maatscbappij. 

(2) Tot Directeur wordt nevens de reeds in 
funct ie z~jnde Directeuren beno,imd de beer 
Jhr.J. A . VAN KRETSCHMAR VAN VEEN, Di
rrcteur-G'eneraa] der Maatscbappij tot Exploi 
tatie van Staatsspoorwegen, voor wien niet 
geldt bet bepaalde bij artikel 13, derde lid, 
onder b. 

28. Deze gewijzigde statuten treden in wer
king nadat daarop de Kor,inklijko bewilliging 
zal zijn verkregen. 

Over,qangsbepaling. 
Alie bij bet in werking treden van deze 

bepaling in functie zijnde Commissarissen 

bl/jven_ in functie totdat de Raad van Com• 
m1ssanssen opnieuw is samengesteld . Binnen 
drie maanden na het in werking treden van 
deze bepaling wordt eene Vergadering van 
bonders van aandeelen aan toonder gebouden 
ter benoeming van Commissarissen en plaats
vervangende Commissarissen volgens bet 
derde lid van artikel 10. Aan de in deze 
vergadering benoemde Commissarissen en 
plaatsvervangende Commissarissen kan de 
macbtiging tot bet aanvaarden van hunue be
trekking, gevorderd door het vierde lid van 
artikel 10, in afwijking van bet daar bepaalde 
ook verleend worden d<>or den Raad van 
Commissarissen der l\iaatschappij tot Exploi
tatie van Staatsspoorwegen. 

'28 Juli 1921. WET tot 
a. Aanleg van een haven voor bet over

.a.den van steenkolen en van een kanaal 
naar de Maas c.a. ten dienste van den 
afvoer van steenkolen uit het mijngebied 
van Zuid-Lirnburg. 

b. Aanleg van een scbeepvaartweg van 
Born naar de Maas te JJf aastricht tot ver
binding van Zuid-Lirnb·urg door een water
weg met de overige waterwegen van 
Nederland. 

c. Scheepvaartverbinding van den onder 
b bedoelden scheepvaartweg met bet 
kanaal Maastrich~Jjuik tot aansluiting 
van de Nederlandscbe waterwegen aan de 
Boven-Maas. S. 1012. 

WrJ WILHELMINA, ENZ ... doen te w11ten: 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 
dat de wenschelijkheid is gebleken, om van 
Rijkswege aan te leggen en te onderbouden : 

a. een haven voor het overladen van steen
kolen nabij Born (L . ). een scheepvaartkanaal 
van deze haven naar de Maas nabij Maasbracht 
en een aan dit kanaal gelegen overlaadinrichting 
nabij Echt, met toeleidende spoorwegen en bij
komende werken, een en antler ten dienste van 
den afvoer van steenkolen uit het mijngebied 
in Zuid-Lirnburg ; 

b. een scheepvaartweg van het onder a 
bedoelde kanaa1 nabij Born naar de Maas te 
Maastricht tot verbinding van Zuid-Lirnburg 
door een waterweg met de overige waterwegen 
van N ederland ; 

c. een verbinding van den onder b bed<>elden 
scheepvaartweg met het kanaal Maastricht-
]juik tot aansluiting van de Nederlandscbe 
waterwegen aan de Boven-Maas; 

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

Eenig artikel. 
Van Rijkswege zullen worden aangelegd en 

onderbouden : 
a. een haven voor bet overladen van steen

kolen nabij Born (L.), een scheepvaartkanaal 
van deze haven naar de Maas nabij Maasbracht 
en een aan dit kanaal gelegen overlaadinrichting 
nabij Echt, met toeleidE>nde spoorwegen en bij
komende werken, een en ander ten dienste van 
den afvoer van steenkolen uit bet mijngebied 
in Zuid-Lirnburg ; 

b. een scheepvaartweg van het onder a be
doelde kanaal nabij Born naar de Maas te 
Maastricht tot verbiniling van Zuid-Limburg 
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door een waterweg met de overige waterwegen I Reglement voor de Kamers van Koophandel 
van Nederland; en het bij dit besluit ~evoegde reglement, zoo-

c. een scheepvaartverbinding van den on<ler b als dat is gewijzigd biJ Ons besluit van 31 Mei 
bedoelden scheepvaartweg met het kanaal 1921 (Staatsblad n°. 753); 
Maastricht-Luik tot aansluiting van de Den Raad van State. gehoord (advies van 
Nederlandsche waterwegen aan de Boven-Maas. 12 Juli 1921, n°. 19); 

Lasten en bevelen, enz. Gezien het nader rapport van Onzen voor
Gegeven ten Paleize het Loo, den 28sten noemden Minister van 25 Juli 1921, n°. 11826, 

Juli 1921. afdeeling Handel : 
Hebben goedgevonden en verstaan: WILHELMINA. 

De Minister van Waterstaat, A. A. H. W. Ki:iNIG. 
(Uitgeg. 19 Aug. 1921.) 

28 Juli 1921. WET tot wijziging en verhooging 
van de begrooting van uitgaven van het 
Staatsmuntbedrijf voor het dienstjaar 
1921. s. 1013. 

28 Juli 1921. WET, tot aanvulling en ver
hooging van het zevende hoofdstuk B der 
Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1921. 
(Deelneming in het kapitaal der Bank voor 
Nederlandsche gemeenten.) S. 1014. 

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

van de IXde Afdeeling als het eindc~jfer van 
het hoofdstuk verhoogd met f 5,000,000. 

29 Juli 1921. WET tot nadere wijziging en 
verhooging van het zesrle hoofdstuk der 
Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1919. 
s. 1015. 

Bij deze wet worden eenige artikelen ver
hoogd en verminderd. 

Tengevolge hiervan worden : 
a. het totaal der !Ide onderafdeeling van 

de Iste afdeeling verlwogd met f 1,790,000; 
dat der !!Ide onderafdeeling van die afdeeling 
verlwogd met f 1,783,000; dat der IV de onder
·afdeeling van die afdeeling verminderd met 
f 127,000, terwijl het totaal van de Iste af
deeling wordt verlwogd met f 3,446,000 ; . 

b. het totaal der Iste onderafdeeling van de 
2de afdeeling verlwogd met f 689,000 ; dat der 
!Ide onderafdeeling van die afdeeling met 
f 167,000 en dat der !!Ide onderafdeeling van 
die afdeeling met f 111,500, terwijl het totaal 
der 2de afdeeling wordt verlwogd met f 967,500; 

c. het eindcijfer van het VIde hoofdstuk der 
Staatsbegrooting voor 1919 verlwogd met 
f 4,413,500. 

29 Juli 1921. BESLUIT tot nadere w1Jz1gmg 
van het Reglement voor de Kamers van 
Koophandel (Staatsblad n°. 712 van 1920). 
s. 101/l. 

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

Landbouw, Nijverheid en Handel van 29 Juni 
1921, n°. 10723, afdeeling Handel; 

Gelet op de artikelen 3, 5 en 11 van de wet 
op de Kamers van Koophandel 1920 (Staats 
blad n°. 152) ; 

Gelet op Ons besluit van 19 Augustus 1920 
{Staat..sblad n°. 712) tot vaststelling van een 

1°. Artikel 51 van bovenaangehaald regle
ment wordt gewijzigd als volgt: 

., Voor de samenstelling der kiezerslijsten en 
de regeling der verkiezing, welke voor de eerste 
maal ingevolge artikel 26 der Wet geschiedt 
door de in dat artikel bedoelde commissie, 
gelden de bepalingen van dit reglement, met 
dien verstande : 

a. dat de Co=issie in de plaats treedt van 
de Kamer en haar voorzitter en haar secretaris 
in de plaats treden van den voorzitter en den 
secretaris der Kamer, en 

b. dat de tijdstippen, in dat reglement ge
noemd, worden vervangen door tijdstippen, 
die telkens drie kalendermaanden later val
len"; 

2°. In den eersten zin van het derde lid 
van artikel 20 vervalt de zinsnede : ,, , als be
doeld in het laatste lid," ; 

3°. Aan het slot van het eerste lid van 
artikel 30 wordt toegevoegd de navolgende 
zin: ,,De lcaart, welke elke kiezer voor de af
deeling ,,Grootbedrijf" ontvangt, is groen van 
kleur, terwijl die, welke elke kiezer voor de 
afdeeling ,,Kleinbedrijf" ontvangt, wit van 
kleur ia."; 

4°. Artikel 31 wordt gewijzigd als volgt: 
,,Op de stemming zijn van toepassing de ar

tikelen 53 en 54, het eerste en het derde lid 
van artikel 57 en de artikelen 60 en 61 der 
Kieswet." ; , 

5°. De eerste zin van artikel 34 wordt ver
vangen door den navolgenden zin: ,,De stem
biljetten voor de afdeeling ,,Grootbedrijf" zijn 
groen en die voor de afdeeling ,,Kleinbedrijf" 
wit van kleur." ; 

6°. In de bij bovenaangehaald reglement 
behoorende bijlage A vervalt in de eerste alinea 
het woord ,,(candidaten)" en in de laatste 
alinea het woord ,,(personen)" ; bovendien ver
vallen in deze alinea de haakjes, geplaatst om 
de letter ,,n" van het woord ,,bovengenoem
de(n)". Het opschrift der derde kolom van 
deze bijlage wordt gelezen : 

,,Datum der geboorte.". 
Onze Minister van Landbouw, Nijverheid _en 

Handel is belast met de uitvoering van dit 
beslnit, hetwelk in het Staatsblad zal worden 
gepli.~t2t en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den Raad van State. 

Het Lou, den 29sten Juli 1921. 
WILHELMINA. 

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

(Uitgeg. 19 Aug. 1921.) 

29 Juli 1921. BESLUIT tot aanwijzing van 
een heerbaan en tot uitbreiding der attri
buten van het kantoor Eijsden(station) . 
s. 1017. 
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WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Financien van 25 J uli 1921, n°. 119 (Invoer-
rechten); · 

Gezien de artikelen 38, 42 en 64 der Alge
meene wet van 26 Augustus 1822 (Staatsblad 
n°. 38); 

Gelet op de Koninklij ke besluiten van 12 
J uni 1839 (Staatsblad n°. 23) en 1.5 April 1872 
(Staatsblad n°. 47) ; 

Hebben goedgevonden en verstaan te 
bepalen: 
Art. 1. De Voerstraat, welke den weg van 

Berneau op Eijsden verbindt met het station 
aldaar, wordt ,aangewezen als heerbaan voor 
den in- en uitvoer van goederen. 

2. Het kantoor Eijsden(station) wordt open
gesteld als betalingskantoor voor den invoer 
te lande. 

3. Dit besluit t reedt in werking op l Sep
tember 1921. 

Onze Minister van Financien is bela-st met 
de uitvoering van dit besluit, dat in bet Staats
blad zal worden geplaatst. 

Het Loo, den 29sten Juli 1921. 
WILHELMl. A. 

De Minister van Financien, DE GEER. 
(Uitgeg. 19 Aug. 1921.) 

30 J itli 1921. WET tot toekenning van een 
voorschot ten behoeve van eene stoom
vaartverbinding tusschen Nederland en 
Zuid-Afrika. S. 1018. 

WlJ WILHELMINA, ENZ . .. doen te weten: 

AFSCHRIFT: 

De Minister van Landbouw, ijverheid en 
H andel, bandelende namens den Staat der 
Nederlanden, ter eene zijde en de N.V. Neder
landsche Zuid-Afrikaansche Stoomvaartmaat
scbappij ,,Holland-Zuid-Afrika-Lijn" te Am
sterdam (in deze overeenkomst verder ,,de 
Maatschappij" genoemd) ter andere zijde, zijn, 
behoudens bekracht iging door de wet , over 
eengekomen als volgt : 

Art. 1. 1. De Maatscbappij verbindt zich 
om een geregelden stoomvaartdienst onder 
Nederlandscbe vlag te onderhouden tusschen 
Nederland en Zuid-Afrika. 

2 . Daartoe zal de l\faatschappij aanvanke
lijk met tusscbenpoozen van ongeveer eene . 
maand jaarlijks 12 reizen doen maken met 
stoomschepen, ingericht om behalve goederen 
ook een beperkt aantal passagiers te vervoeren, 
en gaandeweg zoowel bet aantal reizen als de 
gelegenheid voor passagiersvervoer vergrooten, 
zoodat binnen vijf jaren na aanvang van de 
eerste reis ingevolge van deze overeenkomst, 
een a.antal van 24- reizen per jaar met tusschen
poozen van ongeveer 15 dagen wordt bereikt, 
deze reizen te maken met stoomschepen, inge
ricbt voor bet vervoer van eerste klasse- en 
tusscbendekspassagiers. 

2. l. De J\faatschappij zal van den Staat 
gedurende vijf jaar een voorschot genieten van 
f 1,000,000 per jaar. 

2. Bij aldien, nadat gedurende 2 jaar dit 
voorschot is uitgekeerd, de Minister van Land
bouw, Jijverheid en Handel oordeelt, dat de 
vergrootina van het aantal reizen of van de 
gelegenheid voor passagiersvervoer, a.ls in bet 
vorig artikel bedoeld, niet voldoenden voort

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, gang heeft, en hij hiervan a.an de Maatschappij 
dat het wenschelijk is, dat door de wet worde schriftelijk kennis heeft gegeven, zal drie 
bekrachtigd de door Onzen Minister van Land- maanden na die kennisgeving de uitkeering 
bouw, N1jverheid en Handel met de N.V. van het voorschot worden gescborst, totdat 
Nederlandscbe Zuid-Afrikaansche Stoomvaart- de genoemde Minister wederom termen voor 
maatschappij ,,Holland-Zuid-Afrika Lijn" onder uitkeering aanwezig acht. 
dagteekening van 29/30 November 1920 ge- 3. l. De reizen, in artikel l , tweede lid, 
sloten overeenkomst betreffende bet onder- bedoeld, zullen worden gemaakt in den volgen
bouden van eenen stoomvaartdienst onder den dienst : van Amsterdam of Rotterdam over 
Nederlandscbe vlag tusscben Nederland en Kaapstad naar Durban en van Durban over 
Zuid-Afrika; Kaapstad naar Amsterdam of Rot terdam. 

Zoo is bet, dat Wij, den Raad van State, enz. De Maatschappij beeft vrijbeid om meer havens 
Art. 1. De in afschrift bij deze wet gevoegde dan de genoemde te la.ten aandoen en om meer 

overeenkomst, onder dagteekening van 29/30 reizen per jaar te doen ma.ken dan in artikel 1, 
November 1920 door Onzen Minister van Land- tweede lid bepaald. 
bouw, Nijverbeid en Handel aange/Jaan met 2. De stoomscbepen, waarmede de in ar
de N.V. Nederlandsche Zuid-Afnkaansche tikel 1, tweede lid, bedoelde reizen worden ge
Stoomvaartmaatschappij ,.Holland-Znid-Afrika maakt, moeten zijn overeenkomstig door den 
Lijn" wordt goedgekeurd. Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel 

2. De in duplo opgemaakte overeenkomst, goedgekeurde afmetingen en plannen. Zij 
bij artikel 1 vermeld, wordt gratis geregistreerd moeten ten genoegen van den Minister van 
en is, evenals de daarnit voortvloeiende be- Landbouw, Nijverheid en Handel geclassifi
talingen, vrij van de heffing der bij de wet ceerd zijn bij de Nederlandscbe Vereeniging 
van 9 Mei 1890 (Staatsblad n°. 80) bedoelde I van Assuradeuren, Lloyds of Veritas. 
kanselarijleges. 4. 1. Tenminste drie weken v66r den aan-

La-sten en bevelen, enz. · vang van eene nieuwe reis moet het vaarplan 
Gegeven ten Paleize het Loo, den :!Osten dier reis te Amsterdam en te Rotterdam, en 

Ju li 1921. I we! in t enminste een der op elk dezer plaatsen 
WILHELMINA. verschijnende dagbladen bekend gemaakt 

De Jfin. van Landbouw, Nijverheid en Handel, , 
H. A. VAN IJSSEL, TETJN. 

(Uitgeg. 17 Aug. 1(121. ) 

worden. 
2. Op dit vaarpla,n moeten o. a. worden 

aangegeven de vermoedelijke datums van ver
trek, en uit Amsterdam of R otterdam, en uit 
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de havens, die op de uitreis zullen worden aan- 3. Is in geval van liquidatie der Maat-
gedaan. schappij bet geheele bedrag, dat aan voorschot 

3. Tenminste zeven dagen v66r bet vertrek genoten is, nog niet ingevolge bet bepaalde 
uit Amsterdam of Rotterdam moet in dezelfde bij bet tweede lid van dit artikel terugbetaal<l, 
bladen, waarin bet vaarplan werd bekend ge- dan zal uit de baten, na vereffening van alle 
maakt, de definitieve datum van het vertrek schulden en terugbetaling a pari van bet aan
uit Amsterdam of Rotterdam worden aange- deelenkapitaal, worden afbetaald hetgeen de 
kondigd. Staat nog niet van bet aan voorschot betaalde 

4. De feitelijke datum van vertrek uit bedrag terugontvangen heeft. 
Amsterdam of Rotterdam mag ten hoogste 10. 1. Ter zake van het niet nakomen door 
acht dagen verschillen met den in bet vaarplan de Maatschappij van de bepaliugen dezer over
der reis opgegeven vermoedelijken datum. eenkomst ,vorden, overmacht voorbehouden, 

5 De gezagvoerders, stuurlieden en ma- de volgende boeten verbeurd: 
chinisten der voor de uitoefening van den in a. voor elke reis, welke minder dan bet m 
artikel 1 genoemden dienst gebezigde stoom- bet tweede lid van artikel 1 aangegeven aantal 
schepen moeten Nederlanders zijn, tenzij door reizen 's jaars wordt volbracht, z1jnde dus de 
den Minister van Landbouw, Nijverheid en eerste vijf jaren 12 en verder 24 per jaar, eene 
Handel hiervan nan de Maatschappij onthef- boete van ten hoogste f 50,000 ; 
fing is verleend. b. voor bet niet aandoen van eene haven, 

6. De Maatschappij is verplicht met hare welke op grond van deze overeenkomst moest 
stoomschepen va-n ·en naar de verschillende worden aangedaan, eene boete van ten hoogste 
havens, die worden aangedaan, met de meeste f 10,000 ; 
zorg alle brievenmalen en alle voorwerpen van c. voor elken dag, dat een stoomschip later 
de pakketpost te doen vervoeren op voor- dan acht dagen na den in de dagbladen over
waarden, die nader in gemeen overleg zullen eenkomstig artikel 4 aangekondigden ver
worden vastgesteld. moedelijken vertrekdag de reis uit Amsterdam 

7. 1. De Minister van Landbouw, Nijver- of Rotterdam aanvangt, eene boete van ten 
heid en Handel kan, indien zulks door de Maat- hoogste f 250 ; . 
schappij wordt verzocht, machtiging verleenen d. voor elke reis, die ondernomen wordt of 
om den in artikel 1 bedoelden dienst tijdelijk afgelegd is met een stoomschip, dat niet ten 
geheel of gedeeltelijk te staken, indien bij het genoegen van den Minister van Landbouw, 
uitbreken van een oorlog de door de stoom- Nijverheid en Handel is geclassificeerd (artikel 
schepen te bezoeken havens of vaarwaters on- 3) eene boete van ten hoogste f 5,000 ; 
veili!l worden geacht, of wel indien zoodanige e. voor ellrn overtreding van bet in artikel 5 
stakmg om andere gewichtige redenen wordt vervatte voorschrift, eene boete van ten hoogste 
wenschelijk geacht. f 500 ; 

2. Het in aii,ikel 2 bedoelde voorschot /. voor elke overtreding of voor elk verzuim 
wordt in dat geval naar verhouding verminderd. in de behoorlijke nakoming van de uit deze 

3. De dienst moet op den VToegeren voet overeenkomst middellijk of onmicldellijk voort
worden hervat, zoodro de omstandigheden. vloeiende verplichtingen, waartegen geene af
die tot de tijde!ijke staking aanleiding gaven, zonderlijke boete is bedreigd, eene boete van 
naar bet oordeel van den Minister van Land- ten hoogste f 100. 
bouw, Nijverbeid en Handel hebben opgehou- 2. Het bedrag van elke boete wordt, met 
den te bestaan. inachtneming van bet maximum voor ieder 

8. 1. De uitbetaling van het in artikel 2 geval, door den Minister van Landbouw, 
bedoelde voorschot geschiedt in Nederland en Nijverheid en Handel vastgesteld. 
wel in gelijke termijnen om de drie maanden, 3. De boeten zijn zonder nadere ingebreke-
de eerste termijn vervallende 3 maanden na stelling verschuldigd. 
aanvang van de eerste reis ingevolge deze 11. l. Geschillen over de uitlegging en de 
overeenkomst. toepassing van de bepalingen dezer overeen-

2. De boeten, ingevolge de bepalingen van komst worden in hoogste ressort beslist door 
artikel 10 verbeurd, worden zooveel mogelijk drie door partijen t e benoemen scheidslieden, 
in mindering van den bet eerst daarna verval- die als goede mannen naar billijkheid oor-
lenden voorschottermijn gebracht. , deelen. 

9. 1. Wanneer de ter uitkeering bestemde [ 2. Is omtrent de benoeming dezer scheids
winst., die voorkomt op eenige door aandeel- lieden geene overeenstemming tusschen par
houders goedgekeurde winst- en verli.esrekening j tijen verkregen binnen zes weken, nadat door 
der Maatschappij - onder welke winst wordt eene der partijen eene beslissing door arbiters 
begrepen elke som, die, uit gelden in vroegere schriftelijk is verlangd, dan worden de arbitei:s 
jaren gereserveerd, ter uitkeering wordt be- i op vordering van de meest gereede part1J, 
schikbaar gesteld - meer bedraagt dan 6 pet. ' benoemd door de arrondissements-rechtbank te 
(zes ten honderd) over bet gestorte en niet Rotterdam. 
terugbetaalde kapitaal, wordt dat meerdere ' 3. De scheidslieden zijn gehe:uden_ binnen 
allereerst bestemd om aan den Staat ter ver- drie maanden na hunne benoemrng mtspraak 
goeding van rente een bedrag uit te keeren te doen. 
gelijkstaande met 5 pet. (vijf ten honderd) 12. 1. De Maatschappij is gehouden deze 
over bet tot 31 December van bet vorige jaar overeenkomst zelf ten nitvoer te leggen en zel-f 
ontvangen en noo- niet afgeloste voorschot. aan de daarin omschreven verplichtingen te 

2. De daarna
0 

nog aanwezige overwinst voldoen. Zij moet in Nederland gevestig<l 
blijft voor de eene helft aan de vennootschap blijven en aldaar haar bestnur houden. 
en wordt voor de andere helft aan den Staat 2. De bestuurders - a!s hoedanig wordt 
bij ,vijze van aflossing uitgekeerd. aangemerkt ieder, die, onder welken naam of 



1921 1 AUGUSTUS. 730 

titel ook, belast is met of deelneemt aan het 
bestuur, het beheer en de leiding van de zaken 
der maatschappij - moeten alien Nederlanders 
zijn, behoudens ontheffing door den Minister 
van Landbouw, Nijverheid en Handel. 

3. Benoemingen van bestuurders worden 
eerst van kracht na goedkeuring van den Mi
nister van Landbouw, Nijverheid en Handel. 

4. De Koningin heeft het recht bij de maat
schappij een Regeeringscommissaris te benoe
men, die alle vergaderingen van aandeelhouders 
of commissarissen of van degenen, die derge 
lijke functien, als gewoonlijk door commis
sarissen worden vervuld, uitoefenen, mag b\j
wonen (tot hoedanige vergaderingen hij steeds 
moet worden uitgenoodigd), toegang moet 
hebben tot de kantoren en de archieven der 
vennootschap en van al hare boeken en schrif
turen inzage moet kunnen nemen. 

5. De statuten moeten de goedkeuring 
hebben verkregen van den Minister van Land
bouw, Nijverheid en Handel. Wijzigingen der 
statuten zijn onderworpen aa:n de voorafgaande 
goedkeuring van <lien Minister. 

6. De voorwaarden, waaronder . o bligatie
lee:ningen zullen worden uitgegeven, vereischen 
de voorafgaande goedkeuring van den Minister 
van Landbouw, Nijverheid en Handel. 

7. Tot liquid.atie der ma,a.tschappij zal niet 
mogen worden overgegaan zonder toestemming 
van den Minister van Landbouw, Nijverheid 
en Handel, die deze toestemming echter alleen 
zal mogen onthouden op groud, dat de finan
cieele noodzakelijkheid om tfi liquideeren niet 
aanwezig is. 

13. 1. Wanneer de Maat;schappij den in 
artikel 1 vermelden dienst zonder geldige 
reden niet meer onderhoudt en ter zake van 
dit verzuim drie malen met tussqhenpoozen, 
telkens van twee maanden, bij deurwaarders
exploit in gebreke is gesteld, is de Minister van 
Landbouw, Nijverheid en Handel bevoegd om 
door eene eenvoudige aanzegging bij deur
waardersexploit aan de maatschappij deze 
overeenkomst te ontbinden un terug te vor
deren hetgeen de maatschapp\j aan voorschot 
genoten heeft, voor zooverre dit nog niet uit 
de overwinsten is terugbetaald. 

2. De Maatschappij verklaart voor de ge
vallen, in dit artike\ voorzien, uitdrukkelijk te 
renuntieeren aan het bepaalde bij het tweede 
en derde lid van artikel 1302 van het Burger
lijk Wetboek. 

14. 1. Binnen zes maanden, nadat deze 
overeenkomst door de wet zal zijn bekrachtigd, 
moet de stoomvaartdienst overeenkomstig 
de bepalingen van deze overeenkomst een aan
vang nemen. 

2. Indien aan deze bepalin.g naar het oor
deel van den Minister van La:ndbouw, Nijver
heid en Handel niet wordt voldaan, zal genoemde 
Minister door eene eenvoudige aanzegging, bij 
deurwaardersexploit, aan de Maatschappij, 
deze overeenkomst zonder voorafgaande inge
brekestelling kunnen ontbinden. 

3. De Maatschappij verklaart voor dit geval 
uitdrukkelijk te renuntieeren aan het bepaalde 
bij het tweede en derde lid van artikel 1302 
van het Burgerlijk Wetboek. 

15. Deze overeenkomst houdt geheel op te 
gelden, zoodra het door den Staat verleende 
voorschot t,en voile is terug betaald. 

16. De kosten, op deze overeenkomst en 
op hare uitvoering vallende, zijn ten laste van 
de Maatschappij. 

's-Gravenhag"'. 29/30 November 1920. 
Amsterdam ' 

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

N. V. Nederlandsche Zuid-Afrikaansche 
Stoomvaart M aatschappij 

,,Holland-Zuid-Afrika-Lijn". 
(get.) J. C. HEIJNING. 

(get.) C. VERMEY. 

1 Augustus 1921. BESLUIT, houdende machti: 
ging tot uitgifte van schatkistbiljetten en 
schatkistpromessen volgens de Wet van 
4 April 1870 (Staatsblad n°. 62), laatstelijk 
gewijzigd bij die van 26 Juli 1918 (Staats
blad n°. 499) en de Wet van 5 December 
1881 (Staatsblad n°. 185). S. 1019. 

l Augustus I 921. KoNINKLIJK BESLUIT. 
Het verbinden van de betaling eener ge! 

delijke vergoeding als voorwaarde aan 
eene vergunning tot vervening, is over
eenkomstig art. 18 der wet van 20 Juli 
1895 (Staatsblad n°. 139) alleen dan ge
rechtvaardigd, wanneer onomstootellik 
vaststaat dat de voorgenomen vervening 
vermeerdering der bemalingskosten voor 
het waterschapsbestuur tengevolge moet 
hebben. 

WrJ WILHELMINA, ENZ. 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door 
het Bestuur van den Zuidpolder van Delf
gaauw tegen het besluit van Gedeputeerde 
Staten van Zuid-Holland van 25 November/3 
December 1919 B, n°. 4067 (le Afd.), G. S. 
n°. 127, waarbij is vernietigd een der voor
waarden, waaronder door genoemd polder
bestuur aan J. Noordam te Pjjnacker ver
gunning is verleeud om eenige perceelen hnd 
in dien polder te vervenen ; 

Den Raad van State, Afdeeling' voor de 
Geschillen van Bes~uur, gehoord, advies van 
fi Juli 1921, n°. 129; · 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 27 Juli 1921, n°. 305, Afdee
ling Waterstaat A; 

Overwegende : dat Gedeputeerde Staten van 
Zuid-Holland bij besluit van 4/8 Februari 1919, 
n°. 38 aan J. Noordam te Pijnacker vergunning 
hebben verleend tot het vervenen van eenige 
perceelen land gelegen in den Zuidpolder van 
Delfgaauw, behoudens het vervullen van eenige 
voorwaarden, waaronder de verkrijging van 
een nadere vergunn:ng van het bestuur va.n 
dien polder, te verleenen ingevolge de polder
keur, waarvan artikel 31 bepaalt dat niemanrl 
zonder schriftelijke toestemming van het Be
stuur eenig land mag indijken of omkaden, 
of door andere middelen van den algemeenen 
waterstaat des polders ma.g afzonderen : 

dat het bestuur van den Zuidpolder van 
Delfgaauw bij besluit van 26 Maart 1919 aan 
,T. Noordam op diens verzoek de vereischte 
narlere vergunning heeft verleend onder een 
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aantal voorwaarden, waarvan de 4• luidt : 
dat als gemis aan waterberging in den polder 
eene vergoeding moet worden betaald van 
f 1000.- per R.A. of f 2367.- voor het 
geheel; 

dat, nadat J. Noordam tegen deze voor
waarde bezwaa-r bij Gedeputeerde Staten had 
gemaakt op grond dat zij in strij d zou zijn met 
artikel 18 der wet van 20 Juli 1895 (Staatsblad 
n°. 139), rut College bij zijn besluit van 25 
November/3 December 1919 de evenvermelde 
voorwaarde heeft vernietigd uit overweging 
dat zij door het Polderbestuur is gesteld op 
grond dat de te vervenen perceelen bij zeer 
hooge waterstanden mede als waterberging 
zouden dienen, terwijl de geeischte som nooilig 
wordt geoordeeld t ot versterking der bema
lingsinrichting in verband met de vermindering 
der waterbergin$; 

dat echter' blijkens van wege Dijkgraaf en 
Hoogheemraden van Delfland verricbte opne
mingen de bedoelde gronden niet tot water
berging bestemd zijn, terwij l ook bij een door 
-den Provincialen Waterstaat ingesteld onder
?.oek is gebleken dat het betrokken terrein 
voldoende hoog ligt om bij de hoogste water
standen niet onder water te worden gezet ; 
dat om na te gaan of de bedoelde vervening 
de waterberging van den polder vermindert, 
niet op de absolute <loch op de relatieve grootte 
der waterberging moet worden gelet; dat de 
relatieve grootte der waterberging of de ver
houding tusschen de slootoppervlakte en de 
oppervlakte van het geheele afwaterin~sgebied 
met de slooten inbegrepen, in den Zmdpolder 
van Delfgaauw is te stellen op 1 : 15 of 93 
H.A. slootoppervlakte en 1307 H.A. land; 
dat door de voorgenomen vervening aan den 
waterstaat van den polder onttrnkken zou 
worden 2,36.70 H.A. ; dat dus geene wijzi
ging in de relatieve grootte der waterber
gin~ wordt gebracht indien niet meer dan 

dige vergunning tot vervening kosteloos te 
verleenen mits hij het land niet zou indijken 
bij de droogmaking ; dat het dan een veen
plas zou zijn geworden, waardoor de water
berging zou verbeteren; dat hij echter de 
voorkeur heeft gegeven aan indijking ; dat <lit 
financieel voor hem voordeeliger was ; dat hij 
daardoor inplaats van een stuk moerassig 
weiland een stuk uitgeveend dijkland terug
ontvangt, geschikt voor tuinland, dat nimmer 
last meer kan he b hen van het water ; dat het 
bestuur meent gerechtigd te zijn aan vergun
ningen, die in bet voordeel zijn van een per
soon, <loch in het nadeel van de gemeenschap, 
voorwaarden te verbinden die <lit nadeel 
eenigszins kunnen opheffen. in het midden 
latende of in cl.it geval de vergoeding ook 
te hoog kan z\jn berekend ; weshalve het be
stuur de vernietiging van het bestreden besluit 
verzoekt; 

Overwegende, dat ingevolge art. 18, 1 • alinea 
2• zinsnede der wet van 20 Juli 1895 (Staats 
blad n°. 139) voorwaarden te verbinden aan 
vergunningen o. m. tot vervening uitsluitend 
mogen strekken tot bescberming van die 
belangen om welke het vereiscbte van vergun
ning ie gesteld ; 

dat in het aangezicht van deze bepaling een 
eisch t ot betaling van een geldelijke vergoeding 
in <lit geval a!Ieen gerechtvaardigd zou zijn 
indien omomstootelijk va~tstond · dat de voor
genomen vervening en indijking van de per
ceelen land nab\j de Droogmakerij in den 
Zuidpolder van D..:lfgaauw vermeerdering der 
bemalingskosten tengevolge moet hebben; 

dat <lit echter niet het geval is, vermits 
blijkens de overgelegde deskundige rapporten 
geen eenstemmigheid heerscht omtrent de 
vraag of verrrundering van waterberging en 
versterking der bemaling is te voorzien als 
gevolg van de verleende vergunning ; 

dat onder die omstandigheden het besluit 
van Gedeputeerde Staten dient te worden 
gehandhaafd ; 

Gezien de wet van 20 Juli 1895 (Staatsblad 
~l~~~.~~~w~=nlO~n~~ 
1900 (Staatsblad n°. 176) en de keur van den 
Zuidpolder van Delfgaauw ; 

hebben goedgevonden' en verstaan: 
bet beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Waterstaat is belast, enz. 

(W.v.<l. B.A.) 

2·3
1
/ 0 H .A. =~· 0.1578 H.A. van evengenoemd 

gedeelte slootoppervlakte is'; dat de in de ver
vening begrepen slootoppervlakte slechts be
draagt 1000 M2• ; dat de waterberging van den 
polder mitsdien inplaats van onguns tiger veel
eer gunstiger is geworden ; dat derhalve van 
e en versterking der bemalingsinrichting van 
den polder als gevolg van eene verkleining 
van het afwateringsgebied geen sprake behoeft 
te zijn ; dat mitsdien de belangen, om welke 
het vereischte ven vergunning in de polder-
keur is gesteld, door de voorgenomen verve- 3 Augustus 1921. BESLUIT tot vaststelling 
ning niet worden geschaad en voor bet stellen j van een reglement van politic voor de 
van bedoelde voorwaarde derhalve gcen ter- Visschershaven c. a. te IJmuiden. S. 1020. 
men aanwezig zijn; Wr;r WILHELMINA, ENZ. 

dat v::m het besluit van Gedeputeerde Staten . . 
het bertuur van den Zuidpolder van Delf- I Op de voordracht _van Onzen Mimster ".'an 
gaauw in beroep is gekomen, aanvoerend_e da_t Waterstaat van 1 Juli 1921, n°. 303, Afdeelmg 
het land, groot 2.31\.70 RA., we! degehJk bu Waterstaat A; . 
hoog water gedeeltelijk onder water staat en I Gelet op de wet van 28. Februan 18_91 
dienst doet als waterberging voor den polder; (Staatsblad n°. 69),tot _-yaststellmg van bepalm
dat herhaalde malen in den po!der waterstan- gen betreffende s Ruks Waterstaats'!erken ; 
den zijn voorgekomen van 20 tot 30 c.M. I Den. Raad van State gehoord, advies van 
boven polderpeil; dat de verhouding van de , 19 Ju\1 1921, n°. 12; 
waterberging door Gedeputeerde Staten on- Gez1en lu~t _nader rapport v~n Onzen

0 
voor

juist berekend en hunne bewering, dat de noemd_en Mllllster van 29 Juh 1921, n . 304, 
waterbergincr van den polder eerder ~unsti~er I Afdeelmg Waterstaat A; 
dan ongunstiger zou worden, ongerrjmd 1s ; Hebben goedgevonden en verstaan : 
dat aan Noordam is aangeboden hem de noo- I. vast te stellen het navolgend Reglement 
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van :politie voor de Visschershaven c. a. te 
IJmmden. 

Art. 1. 1. Dit reglement is van toepassing 
op: 

a. de Visschershaven te IJmuiden met de 
daartoe behoorende zijhavens ; 

b. de tot het Staatsvisschershavenbedrijf be
hoorende gebouwen, wegen en terreinen. 

2. De grens van het onder I genoemde ge
bied is op de bij ditreglement behoorende kaart 1 

door een bloklijn aangegeven. I 
Waar deze bloklijn duidelijkheidshalve on

middellijk langs de grens van Rijkseigendom I 
geteekend is, moet zij geacht w rden met die 
grens samen te va\len. 

Art. 2. 1. In dit reglement, wordt ver 
staan : 

a. onder Visschershaven of haven: de Vis- , 
schershaven te IJmuiden met 11! de daartoe 1 

behoorende zijhavens, haveningangen, kaden, 
steigers, palen, drijvende droogdokken, ge
bouwen en andere inricht ingen ; 

b. onder haventerreinen : alle ~ronden, die 
tot het StaatsvisschershavenbedriJf behooren; 

c. onder schipper : ieder gezagvoerder of 
ieder die dezen vervangt ; 

d. onder dag: de tijd tusschen•op- en onder
gang der zon ; 

e. onder nacht : de tijd tusschen onder- en 
opgang der zon ; 

/. onder Minister: de Minister met de uit
voering van dit besluit belast ; 

g. onder ambtenaren van den W aterstaat : de 
Inspecteurs-Generaal, de Hoofdingenieurs 
Directeuren, de Ingenieurs en de Technische 
ambtenaren van den Rijkswaterstaat ; 

h. onder Directeur: de Directeur van het 
taatsvisschershavenbedr ijf ; 
i. onder havemneester: de havenmeester van 

de Visschershaven; 
k. onder ha.venambtenaren : de onderhaven

meester, de afslagers, de havenknechten en de 
halknecbten. 

2. Met visch warden in dit reglement 
schaal- en schelpdieren gelijk gesteld. 

3. 1. In de haven warden 111\een toegelaten 
visschersvaartuigen met hunne sleepers, zoo
mede vaartuigen, w~lke moeten laden of lossen 
ten dienste van de visscherij of van den visch
handel. 

2. De groot ste geoorloofde diepgang der 
vaartuigen is 4,50 M. ; de grootste geoorloofde 
lengte voor andere dan visschersvaartuigen is 
50 M., met dien verstande, dat de Directeur 
onder daarbij door hem te stellen voorwaarden 
toestemming kan geven om in de haven te 
komen met vaartuigen met een grooteren diep
gang tot ten hoogste 5 M., of van eene grootere 
lengte dan 50 M. 

3. Bij bet ontstaan van onditipten of bij 
!age waterstanden heeft de havenmeester het 
recht den grootsten geoorloofden diepgang 
d. i. 4.50 M., te beperken. 

4. Het hebben en houden liggen van visch
karen, bunbooten of andere bergplaatsen voor 
levende visch, zonder dat de Direct<,ur daarvoor 
onder daaromtrent te stellen voorwaarden 
vergunning hef' ft verleend. is verboden. 

5. Het is verboden de haven uan te doen 
wanneer aan de oostzijde van den havenmond 

1 Deze kaa rt is hierna niet opgenom n. 

des daags eene roode vlag of des nachts een rood 
licht is geplaatst. 

6. 1. Bij het binnenkomen van den ha.ven
mond moet de vaart door het afsluiten van 
stoom of door het innemen van zeilen warden 
verminderd en zoodanig geregeld, dat het 
vaartuig bestuurbaar blijft na.ar de aangewezen 
ligplaats, zonder hinder voor de gemeerd Jig. 
gentle vaartuigen. Ook bij het verlaten van 
den ha.venmond moet langzaa.m worden ge
va.ren. 

2. De klnifhouten moeten bij het binnen
komen en verlaten van de haven ingevoerJ 
zijn en ankers, treilborden en haken, alsmede 
al\e andere voorwerpen , waa.rvan het uitsteken 
w et, onvermijdelijk is, mooten oinnen boon! 
ligi:,:en. 

7. l. De schlpper moet zijn vaartuig de 
ligplaats doen innemen. welke do,,r of van wege 
den havenmeester wordt aa.ngewezen en welke, 
zoo dikwijls deze dit noodig oordeP.lt, door 
hem kan ,vorden veranderd. 

2. Als algemeenc re~el geldt daaromtrent, 
d11.t voor de Rijk,,vi~chhallen of anderf' :'oor 
afslag aa:ngewezen plaatsen alleen vaa.rhugen 
mogen liggf'n om te lossen. Innemen va,n 
ijs en proviand •- doch alleen tijdens het 
lossen - wordt daarbij niet a.ls laden beschouwd. 
Zoodrn. de lading gelost i~, moeten de vaar
tuigen verhaald wordeu naa.r de voor uit
rnsting bestemde kaden , steigers en loop
hruggen. 

3. In iossing zijnde vaa.rtuigen, waarva.n de 
lossing, naar het oordf'el van den havenmeester, 
te langza,i,m geschiedt, kunnen op cliens aan
wijzing van de loskade verwijderd worde~, 
wanneer andere vaartuigen op gelegenhc1d 
tot lossen wachten. 

4. :Den schipp rs van vaartuigen, die tij1e
lijk niet aan de viss~h~rij cteelnemen en lig
rnimte innemen, welke naar het oordeel van 
df'n Directeur voor andere doeleinden moet 
worden hestcmd, kan van zijnentwegc door 
den havenmeester wor.den gclast om md hun 
vaa.rtuig de haven te verlatcn. 

8. l. De schipper, z ijn vaartuig verlatende, 
moet zich door een geschikt pcrsoon doen ver
rnngen, die alsdnn voor de nalcving der ,oor
schriften v~.n <lit reglement in cle plaa.ts van 
den schipper t reedt. 

2. Indif'n een vaartu.ij!; gcen schipper beeft, 
zorgL de reeder van bet vaartuig of diens ver
tegenwoordiger te ]Jmuiden, dat een geschikt 
persoon a.an boord is, die voor de naleving van 
rlit reglement verantwoordelijk is. De ba.ven
maester ka.n van rlit laatste voorschrift afwij
lcng toestaan. 

9: De schipper moet gedoogen, da.t op aan
wijzing van of vanwe~e den havenmeester een 
antler vaartuig r.er z1jde van het zijne komt
en daarover 8emeenscha.p met den wal heeft, 
ook om te lossen of te laden . 

10. 1. De schipper moet de noodige maat
regelen nemen, dat bij kentering vn,n het gc
tijde zijn vaartu.ig niet tegen een and'.lr ,aar
t uig of tegen de werken kan a11.nzwaa1e~. en 
moet in bet bijzonder acht geven op bet vieren 
of stijfbalen cler meertouwen in verb<md met 
het getijde. 

2. Indien de havenmeester of de haven
ambtenaren de voor het. meren van vaa.rtuigen 
genomen maatregelcn onvoldoende achten, is 
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d.e schipper verplicht daarin op hun be.vel 
veranderin.g te brengen. 

11. Behoudens overmacht, zulks ter beoor
deeling van den havenmeester of de haven
ambtenaren, is het verboden om zonder ver
gunning van den havenmeester in de haven 
te dreggen, te ankeren of katankers t e plaatsen, 
terwijl een gediend hebbend anker terstond 
moet worden gelicht. 

12. Het is verboden, anders dan onmid
delijk voor de afvaart, onmiddellijk na aan
komst of gedurende de vaart van het schip, 
in de haven kantgezette zeilen te hcbben. 

13. Het is verboden te !ossen of te laden 
op andere dan de daartoe bestemde of door 
of vanwege den bavenmeester aangewezen 
plaat,sen. 

14. 1. Het is verboden op de los- of laad
plaatsen, op de loopbrug of op de boorden van 
de haven andere voorwerpen of goederen neder 
te leggen dan die, welke zijn gelost of moeten 
worden ingescheept, of ~oederen te laten liggen 
na verloop v11,n den cloor of vanwege den 
havenmeester voor de inlacling of wegvoering 
bepaalden termijn. 

2. Yoorwerpen of goederen, a!s bedoeld 
in het vorige lid, mogen echter in geen geval 
worden neergelegd op de boorden v11.n de haven, 
voor zoover deze dee! uitmaken van wegen of 
van wegbermen. 

15. l. Het neerleggen van voorwerpen of 
goederen, of het laten staan van wagens of 
voertuigen zonder bespanning op de zich op 
de haventerreinen bevindende wegen ,Jf or, 
hunne bermen, alsmede het gebruik van wegen 
en wegbermen voor andere doeleinden dan 
vnor het verkeer, is verboden. 

2. Echter mogen - <loch alleen met ver 
gunning v11,n den Directeur of van <le door hem 
aan te wijzen ambtena,ren - bouwmaterialen, 
b~stPmd voor op het haventerrein in aanbouw 
zijnde opstallen, tijdelijk op de bermen van 
wegen worden opgeslap;en. 

3. Bij het opslaan van bedoelde bouwmate
rialen moeten als<lan de aanwijzingen gevolgd 
worden van de in het vorige lid bedoelde amb
tensiren ; het voor opslag aangewezen ge
deelte van den wegberm moet daarbjj de ver
langd door eene schutting of door eene afras
ter!ng worden omgeven. 

4. Als bermen der wegen, bedoeld in de 
artikelen 14, 15 en 16 worden beschouwd, in
geval de betrokken wegzijde niet bebouwd is, 
een strook ter breedte van 3 M. buiten de weg
verhardins en, indien de betrokken wegzijde 
bebouwd 18, de strook tot aan de -rooilijn der 
aangrenzende bebouwing. 

16. 1. Behalve op daarvoor door of namens 
den Directeur aan te wijzen plaatsen, is het 
verboden om wagens of voertuigen met be
spanning onbeheerd te laten staan op de zich 
op de haventerreinen bevindende wegen of 
op hunne bermen. 

2. Onverminderd het bepaalde in de Motor
en Rijwielwet kan het verkeer tangs wegen 
of gedeelten van wegen op het haventerrein 
door of namens den Directeur voor bepaalde 
soorten voertuigen verboden worden, of tot 
-bepa11,Jde soorten voertuigen worden beperkt. 

3. Een dergelijk verbod of beperking wordt 
ter plaatse op daartoe bestemde borden bekend 
gemaakt. 

17. Het is verboden langs de berghouten, aan 
de stootklossen of voor aan de zwaarden van 
de vaartuigen uitstekende ijzers of punten 
te hebben. 

18. l. Het is verboden in de haven en op 
of in de daartoe behoorende terreinen of in
richtingen op eenigerlei wijze viscbafval of 
andere vaste stoffen t e brengen met bet ken
nelijke doel deze achter te laten. 

2. Indien de bavenmeester dit noodig oor
deelt, kan hij den schipper van een vaartuig, 
dat tangs den kant gelost of geladen heeft, 
opdragen het gebruikte gedeelte los- of laad
kade te reinigen. 

3. In staat van ontbinding verkeerende 
vischafval, voor zoover deze zich niet in goed 
~esloten vaten bevindt, mag in de haven alleen 
m het ruim van overdekte vaartuigen worden 
overgeladen. 

19. Het is verboden, zonder vergunning van 
den Minister, in de haven vaartuigen te sloopen, 

20. Het is verboden, zonder vergunning 
van den bavenmeest er: 

a. aan boord van eenig vaartuig licht ont
vlambare of bij ontvlamming fel brandende 
stoffen t e smelten, t e koken of te warmen ; 

b. te schieten , springstoffen te doen ont
branden of eenig vuurwerk af te steken. 

21. De schipper, op wiens vaartuig brand 
is ontstaan, moet terstond de klok doen luiden 
of een daarmede overeenkomstig geluid doen 
hooren en het vaartuig uit de nabijheid van 
andere vaartuigen verhalen. 

22. Indien een vaartuig lek in de haven 
komt, of indien aan een in de haven vertoevend 
vaartuig een lek ontstaat, is de schipper ver
plicht daarvan onmiddellijk aan een haven
ambtenaar kennis te geven. 

23. 1. Het is verboden in de haven geluid
seinen te geven, voor zoover deze naar het 
oordeel van den havenmeester niet bepaald 
vereischt zijn. 

2. Des nachts mag aan boord van een vaar
tuig geen klok worden geluid, tenzij in geval 
van brand of eenig antler onheil . 

24. Drijvende of opgevischte voorwerpen, 
waarvah de eigenaar onbekend is, moeten door 
den vinder aan den havenmeester worden af
gegeven. 

25. 1. De publieke verkoop van de viseh 
geschiedt door tusscbenkomst van de daartoe 
van Rijkswese aangestelde ambtenaren en 
overeenkomst,g de daarvoor door den Minister 
nader vast te stellen bepalingen. 

2. Het is verboden binnen de grenzen van 
de haventerreinen visch publiek te verkoopen 
op andere wijze dan i12. het ·oorste lid is bepaald. 

26. Het is verboden zonder vergunning 
van den Minister in, op, onder of over de 
haven en de haventerreinen of -inrichtingen 
eenig werk uit te voeren. 

27. 1. Met de handhaving van dit regle
ment zijn be.last : de Directeur, de ambtenaren 
en beambten van de Rijks- en Gemeente
Politie, de ambtenaren van den Waterstaat, 
die van het Loodswezen, die van de ambulante 
recherche te water, die belast met het toezieht, 
op de visscherij en de havenambtenaren. 

2. De ambtenaren, in het eerste lid bedoeld, 
zijn bevoegd tot de handelingen, in artikel 6 
der wet van 28 Februari 1891 (Staatsblad n°. 
69) omschreven. 
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3. De door hen opgemaakte processen- , artikel 10, artikel 11, artikel 12, artikel 13 . 
verbaal worden door tusschenkomst van den artikel 18, eerste lid en artikel 29, eerste en 
Directeur aan den Ambtenaar van het Open- tweede lid ; 
baar Ministerie gezonden. d. met geldboete van ten hoogste vijf 

28. De Directeur, de ambtenaren van den en zeventig gulden, de overtreding van arti
Waterstaat en de havenmeester zijn bevoegd kel 19; 
tot de handelingen, in artikel :l der wet van e. met geldboete van ten hoogste vijftig 
28 Februari 1891 (Staatsbladn°. 69) omschreven. gulden, de overtreding van artikel 6, eerste 

29. 1. De schipper moet de bevelen op- lid, artikel 24 en artikel 25, tweede lid ; 
volgen, welke hem door of vanwege den Direc- f. met geldboete van ten boogste vij/ en twintig 
teur of den havenmeester in het belang van gulden, de overtreding van artikel 14, eerste 
het gebruik der haven of van de werken worden en tweede lid, artikel 15, eerste lid, artikel 16, 
gegeven. eerste lid, artikel 18, derde lid, artikel 21, 

2. Zij, die zich bevinden in de vischhal, artikel 22, artikel 23 en artikel 31, eerste lid. 
zijn verplicht de bevelen op te volgen, welke 33. De Minister is gemachtigd afwijking toe 
door of vanwege den Directeur in het belang te staan of te bevelen van de bepalingen der 
van de goede urde en het veilig gebruik van artikelen 3, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 20, 23, 24, 
de vischhal worden gegeven. . 25 en 26 van dit reglement. 

3. Van de bevelen, in het eerste en tweede II. Te bepalen, dat met bet in werking 
lid genoemd, is, onverminderd de verplichting treden van het onder I bedoelde reglement 
om daaraan onmiddellijk te voldoen, hooger is vervallen het reglement, vastgesteld bij 
beroep op onzen Minister. Koninklijk besluit van 19 Februari 1913 

30. 1. Van alle schade, welke aan de werken (Staatsblad n°. 63), tot vaststelling van een 
wordt toegebracht, wordt door den ambtenaar reglement van politie voor de Visschers
van den Waterstaat of den havenambtenaar, haven te IJmuiden. 
die zulks bemerkt of verneemt, proces-verbaal Onze :Minister van Waterstaat is belast met 
opgemaakt. de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 

2. Dat proces-verbaal houdt in: den staat, Staatsblad geplaatst en in afschrift aan den 
waarin het beschadigde zich v66r het ongeval Raad van State medegedeeld zal worden. 
bevond; de omstandigheden, waaronder de Het Loo, den 3den Augustus 1921. 
beschadiging heefi plaats gevonden; de ver- WILHELM:INA 
moedelijke kosten der herstelling ; den naam · 
van den persoon, die tot de vcrgoeding ge- De Minister van Waterstaat, A. A. H. W. KiiNIG. 
bouden wordt geacht en het bedrag, dat door ( Uitgeg. 18 Oc!. 1921.) 
dezen is verschuldigd. 

3. Tot vaststelling van dat bedrag wordt 
acht geslagen op den toestand, waarin de wer
ken z1ch, v66r dat de schade was toegebracht, 
bevonden. 

4. Het proces-verbaal wordt ingezonden 
aan den Directeur en zoo mogelijk in afschrift 
aan den geverbaliseerde medegedeeld. 

5. Van de beslissing van de in het eerste 
lid bedoelde ambtenaren is, overeenkomstig 
artikel 4 der wet van 28 Februari 1891 (Staats
blad n°. 69) beroep op den Directeur. 

31. 1. !eder schipper, die van de haven 
gebruik maakt, moet van een exemplaar van 
dit reglement voorzien zijn en dit, desgevor
derd, aan de ambtenaren en beambten, in 
artikel 27 bedoeld, vertoonen. 

2. Dit reglement wordt gedrukt en alge
meen verkrijgbaar gesteld . 

3. Mede wordt gedrukt en algemeen ver
krijgbaar gesteld eene vertaling van het regle
ment in het Engelsch, het Duitsch, het Fransch 
en het N oorsch. 

32. Overtreding van de bepalingen van dit 
reglement wordt, voor zoover daartegen niet 
bij de wet is voorzien, gestrafi als volgt : 

a. met hechtenis van ten hoogste zestig 
dagen of geldboete van ten hoogste driehonderd 
gulden, de overtreding van artikel 3, tweede 
lid, artikel 4 en artikel 5 ; 

b. met hechtenis van ten hoogste dertig 
dagen of geldboete van ten hoogste honderd 
vij /tig gulden, de o vertreding van artikel 6, 
tweede lid, artikel 7, eerste lid, artikel 17, 
artikel 20 en artikel ·26 ; 

c. met geldboete van ten hoogste honderd 
gulden, de overtreding van artikcl 7, vierde 
lid, artikel 8, eerste en tweede lid, artikel 9, 

3 Augustus 1921. BE~T.UIT, waarbij de wet 
van 4 December 187;! (Staatsblad n°. 134), 
houdende voorzieningen tegen besmette
lijke ziekten, met uitzondering van art. 20, 
van toepassin~ verklaard wordt op nek
kramp. S. 1021. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Overwegende, dat meerdere gevallen van 
nekkmrnp in bet l{ijk voorkwamen ; 

Gelet op artikel 1 der wet van 4 December 
1872 (Staatsblad n°. 134), laatstelijk gewijzigd 
bij de wet van 27 April 1912 (Staatsblad n°. 
166); 

Op de voordracbt van Onzen Minister van 
Arbeid van 10 Juni 1921, n°. 2336 H, afdeeling 
Volksgezondbeid ; 

Den Raad van State geboord (advies van 
19 ,Juli 1921, n°. 14); 

Gelet op bet nader rapport van Onzen 
Minister van Arbeid van 1 Augustus 1921, 
n°. 2663 H, Afdeeling Volksgezondbeid ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 
Art. 1. De wet van 4 December 1872 (Staata

blad n°. 134), houdende voorzieningen tegen 
besrnettelijke ziekten, laatstelijk gewijzigd bij 
de wet van 27 April 1\:112 (Staatablad n°. 166), 
is met uitzondering van artikel 20, gedurende 
een jaar in bet gebeele Rijk van toepassing 
op nekkramp. 

2. Dit besluit treedt in werking met in• 
gang van den tweeden dag I?a dien der dag
teekening van bet Staatsblad en do Staata
courant, waarin bet geplaatst is. 

Onze Minister van Arbeid is belast met de 
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uitvoering van dit besluit, dat gelijktijdig in 
het 8/aalsblad en in de Staatscottrant zal wor- \ Eenig artikel. 
den geplaatst en waarvan afsch rift zal worden 1 1. Het gemeentbestuur, dat gebruik wenscht. 
gezonden aan den Raad van State. I te maken van de bij § IIT, onder 3°., van boven• 

Het Loo, den 3den Augustus 1921. aangehaalde wet van 30 December 1920 (Staats-
WILHEL MINA. \ blad ~0

• 923) gegeve~ bevoegdheid om koste-
loos mzage en afschrift te nemen of te doen 

De Mini.9/e,· van A rbeid, AALBERSE. nemen van een loonlijst, bedoeld in artikel 45 
(Uitgeg. 26 A ug. 1921.) der Ongevallenwet 1901 of van een stuk, 

3 Augustus 1921. BESLUIT tot toepasselijk
verklaring van eenige artikelen van de 
wet van 4 December 1 ~7.! (Staatsblad 
0°.134) tot voorziening tegen besmettelijke 
ziekten op schurft (scabies). S. 1022. 

WIJ WILHELMINA. ENZ. 
Overwe'tende. dat schurft (scabies) in ver

schillende deelen van het Rijk voorkomt; 
Gelet op artikel I der wet van 4 December 

187.! (Staatsl,lad n°. 134), laatstelijk gewijzigd 
bij de wet van .!7 April 1912 (Staa tsblad n°. 
166); 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Arbeid van 10 Juni 1221, n°. 2338 H, afdeeling 
Volksgezoudheid ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
19 Juli 1921, n°. 13) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen 
voornoemden Minister van 1 Augustus 1921, 
n°. 2662 H, afdeeling Volksgezondheid; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Art. 1. De voorschriften van de artikelen 

2, 3, 4, 6 ~ oor zooveel betrAft de woorden 
.,De burgemeester is bevoegd besmette 
of aan besmetting verdachte voorwerpen ten 
koste van de gemeente te doen ontsmetten", 

b, 27 en 28 van de wet van 4 December 1872 
(Staatsblad n°. 134), tot voorziening tegcn 
besU1ettelijke ziekten , Jaatstelijk gewijzigd bij 
de wet van 27 April 1912 (Staatsblad n°. 166; 
zijn gedurende een jaar in het geheele Rijk 
van toepassing op schurft (scabies). 

2. Dit besluit treedt in werking met in
gang van den tweeden dag. na dien der dag
teekening van het Staatsblad, waarin het ge
plaatst is. 

Ooze Minister van Arbeid is belast met de 
uitvoel"ing van dit besluit dat in het Staatsbh,d 
zal worden geplaatst, en waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan den L{aad van State. 

Ret Loo, den 3den Augustus 11!21. 
WILHl!:L MINA. 

De Minister van A rbeid, AALBERSE 
(Uitgeg. 26 Aug. 1921.) 

6 Augustus 1921. BESCHIKKING van den Mi
ruster van A.r beid, betreffende het koste
loos inzage nemen enz. van loonlijsten. 

De Minister van A.rbeid; 
Gezien het bepaalde bij § III onder 3°. van 

de wet van 30 December 1920 (Staatsblad n°. 
923), tot wijziging van de Gemeentewet en 
van de wet op de Inkomstenbi>lasting 1914 ; 

Heeft goedgevonden : 
te bepalen als volgt : 

welke de betrokken werkgever ingevolge de 
bepalingen van een algemeenen maatregel van 
bestuur, als bedoeld in genoemd artikel der 
Ongevallenwet 1901, verplicht is te houden in 
plaats van een loonlijst, richt daartoe een 
verzoek tot het bestuur der Rijksverzekerings
bank. 

2. Het bestuur der Rijksverzekeringsbank 
geeft daarop aan het gemeentebe~tuur de 
gelegenheid ten kantore der Rijksverzekerings
bank bedoelde stukken in te zien of daarvan 
afachrift te nemen of te doen nemen. 

3. Het bestuur der Rijksverzekeringsbank 
i~ bevoegd, in afwijking van het bepaalde in 
het vorige lid, de stukken waarop het verzoek 
van het gemeentebestuur betrekking heeft, 
aan het gemeentebestuur toe te zenden, dat 
in dat geval verplicht is de stukken binnen 
den door het bestuur der Bank gestelden ter
mijn aan de Rijksverzekeringsbank terug te 
te zenden. 

's-Gravenhage, 4 Augustus 1921. 
De Minister voornoe-nul, 

A~LBERSE. 

13 Augustus 1921. BESLUIT, bepalende het 
tijdstip van inwerking treding van de wet 
van 4 October 1919 (Staatsblad n°. 593) 
(Nijverheidsonderwijswet). S. 1023. 

Bij deze wet is bepaald. dat de wet van 4 
October 1919 (Staatsblad n°. 593) (Nijverheids
onderwijswet) geacht wordt te zijn in wer
king getreden op 1 Januari 1921. 

13 Augustus 1921. BESLUI'.1; tot uitvoering van 
artikel 20, 2• lid der Warenwet (Staats
blad n°. 581). S. 1024. 

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

A.rbeid en van Landbouw, Nijverheid en Handel, 
vau 12 Mei 1921, n°. 926 D, afdeeling Volks
gezondheid en van 22 Juni 1921, n°. 8209, 
afdeeling Ha,ndel ; 

Gelet op artikel 20, 2e lid der Warenwet, 
(Staatsblad 1919 n°. 581); 

Gezien het advies van de Commissie, bedoeld 
bij artikel 17 dier wet ; 

Den Raad van State gehoord, (advies van 
12 Juli 1921, n°. 22) ; 

Gezien het nader rapport van Ooze Ministers· 
van A.rbeid en van Landbouw, Nijverheid en 
Handel van 26 Juli 1921, n°. 1497 D, afdeeling 
Volksgezondheid en 4 Augustus 1921, n°. 12632, 
afdeelrng Handel ; 

Hebben goedgevonden en verstaan te 
bepalen: 

Eenig artikel. 
Met betrekking tot het nemen van monsters 
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van andere artikelen, die voor den handel 
bestemd of in den handel gebracht zijn, vinden 
de bepalingen, vastgesteld bij of krachtens 
de artikelen 21-26 der Warenwet (Staatsblad 
1919, n°. 581) overeenkomstige toepassing, 
eohter met dien verstande. dat in plaats van 
den laatsten zin van het eerste lid van artikel 23 
der wet de volgende bepaling geldt : ,,Het 
monster wordt in dit laboratorium of in andere 
door Onze Ministers van Arbeid en van Land
bouw, Nijverheid en Handel daarvoor aan te 
wijzen laboratoria zoo spoeclig mogelijk onder
zooht". 

Onze Ministers van Arbeid en van Landbouw, 
Nijverheid en Handel zijn belast met de uit
voering van dit besluit, dat in het Staatsbl.ad. 
zal worden geplaatst en in afsohrift zal worden 
gezonden aan den Raad van State. 

S.S. ,,Merope", Noorwegen, den 13den 
Augustus 1921. 

WILHELMINA. 
De Minister van Arbeid, A.il.BERSE. 

De Min. van Landh., Nijverheid en Handel, 
H. A. VAN IJssELSTEIJN. 

(Uitgeg. 23 Sept. 1921.) 

18 Augustus 1921. BESLUIT tot aanwijzing, 
overeenkomstig artikel 157 der hooger
onderwijswet, van de afdeeling gymnasium 
van het Kennemer lyceum te Bloernendaal. 
s. 1025. 

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

onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
24 Juni 1921, n°. 1811 /3, afdeeling Hooger 
Onderwijs; 

G~let op artikel 157 der hoogeronderwijswet , 
Den Raad van State gehoord (advies van 

26 Juli 1921, n°. 10); 
Gelet op het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister van 8 Augustus 1921, n°. 
2699, afcleeling Hooger Onderwijs ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
de afdeeling gymnasium van het Kennemer 

lyceum te Bloernendaal, uitgaande van de 
vereeniging ,,Kennemer Lyceum", gevestigd 
te Bloemendaal, te rekenen van 1 September 
1920, voor een tijdvak van zes jaren aan te 
wijzen als bevoegd, om, met inachtneming 
van de desbetreffende wettelijke voorsohriften, 
aan hare leerlingen, die het onderwijs tot aan 
het einde hebben bijgewoond, een getuigsohrift 
van bekwaamheid tot universitaire studien 
af te geven, dat met het getuigschrift, in 
artikel 11 der hoogeronderw1Jswet vermeld, 
wordt, gelijk gesteld. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetensohappen is belast met de uitvoering 
van dit besluit, hetwelk in hot Staatsblad zal 
worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State. 

S.S . .,Merope", Noorwegen, den 18den Augus- , 
tus 1921. 

WILHELMINA. 
De Minister van Onderwijs, 
K unsten en W etenschappen, ' 

J. TH. DE VISSER. 
(Uitgeg. 14 Sept. 1921.) 

18 Augustus 1921. BESLUIT tot aanvulling 
van het Koninhlijk besluit van 22 Augus
tus 1906 (Staatsblad n°. 229), laatstelijk 
gewijzigd bij Koninklijk besluit van 13 Ja;: 
nuari 1921 (Staatsblad n°. 12), waarb1J 
worder 3.angewezen de buitenlandsohe 
instellingeu en de buitenlandsche getuig
sohriften, bedoeld in artikel 134 der 
hoogeronderwijswet. S. 1026. 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetensohappen van 
24 Juni 1921, n°. 1993/3, afdeeling Hooger 
Onderwijs ; .. 

Gelet op artikel 134 der hoogeronderw1Jswet ; 
Gezien de adviezen van ieder der Senaten 

van de Rijksuniversiteiten ; 
Den Raad van State gehoord (advies van 

26 Juli 1921, n°. 11); 
Gelet op het nader rapport van Onzen voor 

noemden finister van 8 Augustus 1921, 
n°. 2700, afdeeling Hooger Onderwijs ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
Art. 1. In artikel 1 onder B van Ons besluit 

van 22 Augustus 1906 (Staatsblad n°. 229) 
wordt achter de woorden ,,der Rumeensche 
lycea" de punt vervangen door eene puntkomma 
en wordt vervolgens ingevoegd eene nieuwe 
zinsnede, luidende al~ volgt : 

,,5°. bet getuigschrift van met goed gevolg 
afgelegd .,epreuve du baccalaureat section A" 
van het ,,gymnase ola.ssique cantonal" te Lau
sanne. 

2 In artikel 1 onder C van Ons besluit 
van 22 Augustus 19o'3 (Staatsblad n°. 229) 
wordt achter de woorden ,,of in Oostenrijk" 
de punt vervangen door eene puntkomma en 
worden vervolgens ingevoegd drie nieuwe 
zinsneden, luidende als volgt : 

.,6°. het getuigschrift van met goed gevol~ 
afgelegd ,,epreuve du baccalaureat section C ' 
van het ,,gymnase classique cantonal" te 
Lausanne ; 

,,7°. het getuigschrift van met goed gevolg 
afgelegd .,epreuve du baccalaureat es lettres" 
van het ,,gymnase des jeunes filles" Derriere
Bourg te Lausanne ; 

,,so. het ,,Maturitatszeugnis" van de kanto
nale ,,maturitatskommission" van die candi
daten, die in het Latijn zijn geexamineerd, als 
bedoeld in § 2, sub b, van het .,Reglement 
iiber die Aufnahme von Studierenden an der 
Universitat in Ziiri9h, vom 9. April 1918"." 

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.S. ,,Merope", Noorwegen, den 18den 
Augustus 1921. 

WILHELMINA. 
De Minister van Onderwija, 
K unsten en W etenschappen, 

J. TH. DE VISSER. 
(Uitgeg. 14 Sept. 1921. ) 
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18 Augustus 1921. BESLUIT tot wijziging 1 
van het Koninklijk besluit van 15 October 
1920 (Staatsblad n°. 787) tot vaststelling 
van de mode lien der dagzegels. :S. 1027. 

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

Arbeid van 12 Augustus 1921, n°. 3380, afdee
ling Ar beidersverzekering ; 

die uitgaven, welke op andere wijze dienen 
te worden gedekt dan uit het rentegevend 
vermo~e!l der gemeente. Hiertegenover 
legt geen gewicht in de schaal het beroep 
van den gemeenteraad op de omstandig
heid, dat uit een oogpunt van rente bes paring 
aanwending voor den bouw der school 
van de afgeloste gelden van eene hypotheek 
voordeeliger is te achten dan het aangaan 
eener geldleening. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Gezien de artikelen 3 en 4, t"'eede lid, van 
Ons besluit van 28 September 1920 (StaatBblad 
n°. 760), tot vaststelling van een algemeenen 1 

maatregel van bestuur, houdende een regeling I 
der premiebetaling door middel van dagzegels I Beschikkende op het beroep, ingesteld door 
en artikel 230, vierde lid, der Invaliditeitswet; den raad der gemeente Horst tegen het besluit 

Hebben goedgevonden en verstaan: van Gedeputeerde Staten van Limburg van 
met wijziging van Ons besluit van 15 October 20 MA.art 1921, La. 1842/5 Y, 1e afd. E, waarbij 

1920 (StaatBblnd n°. 787) : goedkeming is onthouden aan de oegrooting 
I. het model van de dagzegels, als bedoeld dier gemeente voor het dienstjaar 1921; 

in artikel 3 van Ons besluit van 28 September Den Raad van State, Afdeeling- voor de 
1920 (Staatsblad n°. 760) tot vaststelling van Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
een algemeenen maatregel van bestuur, bou- 27 Juli 1921, n°. 144; 
dende eene regeling der premiebetaling door Op de voordracht van Onzen Minister van 
middel van dagzegels, vast te stellen als volgt: Binnenlandsche Zaken van 12 Augustus 1921, 

1 
n°. 9816, afd. B.B. ; 

met dien verstande, dat : 
1°. de kleur van bet dagzegel ter . betaling 

van een dagpremie in loonklasse I en in loon
klasse II is bruin op licbtbruinen ondergrond, 
de op het zegel uitgedrukte geldswaarde is 
7½ cent en de aanduidin~ van de loonklassen 
geschiedt door de verme1ding : ,,I of II" ; 

2°. de kleur van het dagzegel ter betaling 
van een dagprem1e in loonklasse III is wijnrood 
op lichtrooden ondergrond, de op het zegel 
nitgedrukte geldswaarde is 10 cent en de aan
duiding _van de loonklasse geschiedt door de 
vermelding : ,,III" ; 

3°. de kleur van het dagzegel ter betaling 
van een dagpremie in loonklasse lV en in 
loonklasse V is blauw op lichtblauwen onder
grond, de wal\,rde-aanduiding is 12½ cent •en 
de aanduiding van de loonklassen geschiedt 
door de vermelding : ,,IV of V" ; 

II. te bepalen, dat de dagzegels, waarvan 
de modellen werden vastgesteld bij Ons besluit 
van 15 October 1920 (Staatsblad n°. 787) 
geld ig b lij ven. 

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

S.S. ,,Merope", Noorwegen, den 18den 
Augustus .1921. 

WILHELMINA. 
De Minister van Arbeid, AALBERSE. 

(Uitgeg. 15 Sept. 1921.) 

0., dat Gedepu.teerde Staten hunne goedkeu
ring aan de begrooting hebben onthouden uit 
overweging, dat tot dekking van de ten lasto 
der gemeente korr>ende kosten van f ll2,500, 
voor den bouw eener openbare lagere school , 
o.m. a.angewczen is de opbrengst van f lll,900, 
verkregen uit de aflossing van op hypotheek 
belegcie kapitalen en van f 150 uit de aflossing 
van koopso=en van verkochte gemeente
eigendommen ; dat de raad aldus meende het 
financieel belang dcr gemeentc te dienen, eener
zijds in verband met bet directe geldelijke. 
voordePI dat verbonden is aan intrestbesparing 
gelegen in bet verbruik van eigen kapitaal dat 
± 4½ % 's jaars oplevert, tegenover bet op
nemen eenor g:eldleening waarvoor ± 7 % 
zou moeten betaald worden, anderzijds met het 
oog op de omsta.ndigheid dat groote complexen· 
oorspronkelijk woeste gemeentegronden, die 
tegen een 7,eer geringen prijs verpacht z~in, 
over 40 jaren bij her-verpachting aanzienlijk, 
meer zullen opleveren, zoodat kapitaalinstand
houding ten beboeve van het nageslacht niet 
noodzakelijk is ; dat Gedeputeerde Staten 
echter van oordeel zijn, dat gemelde gelden 
moeten worden geacht dee! uit te maken van 
het gemeentelijk privaat-w1rmogen, hetwelk 
riet anders dan bij uiterste noodzakolijkheid 
mag aangetast worden ; dat die gelden tot 
nu toe een productief bezit der gemeenschap 
zijnde, zouden bestemd worden tot het stichten 

. van improductieve eigendo=en; dat de 
gemeente, afgezien van bet verlies jaarlijks 
van belangrijke sommen aan interest, bovendien 
op die wijze voortdurend armer zou worden,, 
doordat dP op te ricbten gebouwen steeds in 
waarde zullen verminderen ; dat echter, ten 
einde haar niet te verplichten gelden op te 
nemen tegen een hoogeren rentevoet dan waar
tegen zij zelve haar eigen kapitalen belegd 
heeft, en ,tegelijkertijd te waken tegen achter: 
uitgang van haar bezit, den raad in overweging 
werd gegeven bij het verbuiken van op hypot , 
heek beiegde kapitalen tot bovengezegd doe! 

18 Augustus 1921. KoNINKLIJX BEST,T'IT. in beginsel te besluiten jaarlijks een zeker be-
Terecht is door Ged. Staten overwogen drag b. v. f 3000 te beleggen uit ,de gewone 

dat de kosten van den bouw eener gemeen- inkomsten, totdat het verbruikte kapitaal 
teschool na-ar hat·en aard ~h0oren to.l; , wederom zou. opgespaard zijn, .hetgeen dan 

l '.J:ll. 47 
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ongeveer hct geval zou zijn op het tijdstip dat 
eene voor de te stichten schoolgebouwen even
tueel a-an te gane geldleening zou dienen 
te zijn afgelost; dat evenwel de raad den 18•0 

Februari 1921 besloten heeft niet over te gaan 
tot de voorge telde jaarlijksche belegging, noch 
tot het aangaan eener geld leening, waaruit 
de gevolgtrekking moet gemaakt worden, dat 
de raad weigert andere middelen dan de op de 
begrooting geraamde aan te wijzon tot dekking 
der kosten van den schoolbouw; 

dat Burgemeester en Wethou,;lers van Horst , 
namens den raa<l. in beroep aanvoeren, dat de 
raad de verantwoording tegenover het t hans 
levend geslacht niet op zich durft nemen van 
een kapitalisatie als waartoe Gedeputeerde 
Staten de gemeente willen dwingen juist in de 
dagen dat de gemeente-financien door de 
waardedalin~ van het geld en de kostbare 
sociale voorz1eningen sterk zijn achteruitgegaan; 
dat de oorzaak van den achteruitgang der 
gemeente-financien hoofdzakelijk is te wijten 
a.an de waardedaling van het geld, waardoor de 
gewone ontvangsten hadden moeten verdubbe.ld 
worden als niet ongeveer 1500 H.A. heide
gronden ruim 10 jaar geleden tegen lagen prij8 
voor 50 jaren waren verpacht ; dat, zoo deze 
pachttermijn nu afliep, de opbrengst 10 maal 
zoo hoog zou zijn en ongeveer f 75,000 per jaar 
zou bedragen ; dat de waardetoeneming dezer 
gronden in hoofdzaak is ontstaan door het 
ontginnen der heidegronden, omdat die pach
ters in de gronden groote kapitalen hebben 
gestoken en zij slechts een geringe pachtsom 
konden betalen, zoodat de meerwaarde die 
de gronden hebben gekregen en nog tot afloop 
van den pachttermijn zu!len verkrijgen, niets 
anders is dan een kapitalisatie, welke aan 
het nagesh1.cht zal ten goede komen ; dat 
Gedeputeerde Staten in twijfel trekken of die 
gronden over 35 jaar, als deze pachten afloopen, 
nog we! die waarde hebben, doch zulk een 
terugslay op de waarde der gronde::i. zich blijkens 
de geschiedenis nimmer heeft voorgedaan; 
dat er we! waardeinzinkin!(en zijn geweest 
van enkele jaren, maar dat de eenmaal ver
kregen waarde zich herstelde, wat des te ze
kerder is in deze dagen nu de socio.le inzichten 
dermate zijn gewijzigd, dat aan de RegeP,ring 
ook de be!angen der landbouwprs terhartegaan; 

dat derhalve de door Gedefuteerde Staten 
gewenschte kapitalisatie van 3000 per jaar 
voor eene nieuwe school geheel overbodig is, 
daar mag worden aan~enomen dat de pachten 
der gemeentegronden m de toekornst 10 maal 
meer zullen opbrengen dan thans het geval is ; 

0., dat aan de mogelijke, maar onzekere 
toekomstige waardevermeerdering van ge
meentegronden geen motief kan worden ont
leend om een ander dee! van bet gemeentelijk 
kapitaal aan te tasten ; · 

O. wijders, dat Gedeputeerde Staten te 
recht hebben overwogen dat de kosten van den 
bouw eener gemeerteschool naar haren aard 
~~oore!1 tot die uitgaven, welke op andere 
WlJZe dienen te worden gedekt ditn uit het 
rentegevend vermogen der gemeente ; 

dat biPrtegenover geen gewicbt in de schaal 
legt het beroep van den gemeenteraad op de 
omstandigheid, dat, uit een oogpunt van rente
besparing, aanwendi.ng voor den bouw der 
school van de afgeloste gelden van eene hypot-

heek voordeeliger is te achten dan het aanga.an 
eenP,r geldleening ; 

Gezien de Gemeentewet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

bet beroep ongegrond te verklercn. 
Onze "1imster van Binnenlandsche Zaken is 

belast, enz. (A. B. ) 

24 Augustus 1921. IlESLUIT tot wijziging van 
het Koninklijk besluit van 23 Januari 1920 
(Staatsblad n°. 37), zooals dat is gewijzigd 
en aaugevuld laatstelijk bij dat van 23 Mei 
1921 (Staatsblad n°. 734). S. 1028. 

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

Binnenlandsche Zaken, tijdelijk Voorzitter 
van den Raad van Ministers. van 1 Augustus 
1921, La. A, Kabinet; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
9 Augustus 1921 n°. 23) ; 

Ge let op het nader rapport van Onzen Minister 
van Binnenlandsche Zaken, tijdelijk Voorzitter 
van den Raad van Ministers, van 16 Augustus 
1921, La. A, Kabinet; 

Overwegende, dat het wenschelijk is gebleken 
bet Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambte
naren 1920 (Staatsblad n°. 37) opnieuw te wijzi
gen; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
In vorengenoemd Bezoldigingsbesluit de 

navolgende wijzigingen aan te brengen : 
In bijla.ge A :• 
In scba-al 10 onder ,,Departementen va11, 

Algemeen Be&tuur, Hooge College& van Staal 
en Kabinet der Koningin" vervalt : 

Kamer bewaarder. 
In schaal 23 wordt onmiddellijk na de ver

melding van de bedragen der schaal ingevoegd : 
Departementen van Algemeen Be&tuur, Hooge 

Colle,ge& van Staat en Kabinet der Koningin. 
Kamerbewaarder. 

Onze Ministers zijn, ieder voor zooveel zijn 
Departement van Algemeen Bestuur aangaat, 
belast met de uitvoering van dit besluit, dat 
in het Staatsblad zal worden geplaatst en waar
van afschri~ zal worden gezonden aan de 
onderschei<l.ene Ministerieele Departementen, 
aan den Raad van State en aan de Algemeene 
Rekenkamer. 

Het Loo, den 24sten Augustus 1921. 
WILHELMINA. 

De Minister van Binnenlandache Zaken, 
Tijdelijk Voorzitter van den Raad van Ministera, 

CH. RUYS DE BEERENBROU0K. 
( Uitgeg. 14 Sept. 1921.) 

25 Augustus 1921. BESLUIT, houdende aanvnl
ling van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke 
Rijksambtenareu 1920 /Staatsblad n°. 37). 
s. 1029. 

WIJ WILHELMI A, ENZ. 
Op de voordracht van Onzen Minist.er van 

Rinnenlandscbe Zaken, tijdelijk Voorzitter van 
den Raad van Ministers van den 2lsten Juli 
1921, La. A, Kabinet; 

Den Raad van State gehoord (advies TM 
16 Augustus 1921, n°. 4); 
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Gezien bet nader rapport van Onzen voor• W1J WILHELMINA, ENZ. 
noemden Minister van 23 Augustus 1921, Op de voordracht van Onzen Minister van 
La. A, Kabinet; Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 

Overwegende dat het wenscheli,ik is s.ebleken 8 Juli 1921, n°. 2372/3, afdeeling Hooger 
het Bezoldigingsbesluit Burgerlij'ke R1jksamb- Onderwijs; 
tenaren 1920 (Staatsblad n°. 37) aan te vullen; Gelet op artikel LIII van de wet van 1 Maart 

Hebben goedgevonden en verstaan : 1920 (Staatsb/,ad, n°. 105) tot wijziging en aan-
gerekend met ingang van 1 Augustus 1921 vulling der hoogeronderwijswet; 

te bepalen als volgt: Gez1en Onze besluiten van 4 December 
in scbaal 60, voorkomencle in bijlage A, van 1905 (Staat.sblad n°. 311) en van 2 October 

voomoemd Bezoldigingsbesluit wordt onder 1919 (Staa~Bblad n°. 589); 
,,Departementen van Algemeen Bestuur, Hooge Den Raad van State gehoord (advies van 
Colleges van Staat en Kabinet der Koningin" 9 Augustus 1921, n°. 24); 
na de vermelding van ,,Administrateur of Gelet op het nad11r rapport van Onzen 
Raadadviseur bij een Departement van Alge- voornoemden Minister van 17 Augustus 1921, 
meen Bestuur" opgenomen : n°. 2830, afdeeling Hooger Onderwijs ; 
,,Bezuinigingsinspecteur". Hebben goedgevonden en verstaan : 

Onze Minister van Financien is belast mPt te bepalen : 
de uitvoering van dit besluit, betwelk in het Aan de door de Vrije Universiteit te Am-
Staat.sb/,ad, zal worden geplaatst en waarvan ' sterdam, van de Vereeniging voor Hooger 
afschrift zal worden gezonden aan de onder- Onderwijs op Gereformeerden grondslag, afge • 
scheidene Ministerieele Departementen, aan geven getuigschriften van met gunstig gevolg 
den Raad van State en aan de Algemeene afgelegde candidaatsexamens en doctoraal 
Rekenkamer. examens in de faculteiten der rechtsgeleerdheid 

Het Loo den 25sten Augustus 1921 en der letteren en wijsbegeerte, alsmede aan 
' WILHELMINA. de doo~ di~ Univer~iteit verleende doctorale 

· graden m die faculte,ten worden, voor zooveel 
De Minister van Binnenlandsche Zaken, deze getuigschriften en graden v66r de aanwii· 

tijdelijk Voorzitter van den Raad van Ministers, zing dier Universiteit overeenkomstig artikel 
CH. RUYS DE BEERENBR0UCK. 184 der hoogeronderwijswet, of op grond van 

(Uitgeg. 12 Sept. 1921.) v66r die aanwijzing verkregen getuigschriften 

25 Augustus 1921. BESCHIKKlNG van den 

zijn afgegeven en verleend, gelijke recbten 
verbonden als die, welke uit die aanwijzing 
voortvloeien. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wet-enscbappen is belast met de uitvoering van 
dit besluit, dat in het StaatBblad zal worden 
geplaatst en waarvan afscbrift zal worden 

en gezonden aan den Raad van State. 

Minister van Landbouw, Nijverbeid en 
Handel tot vaststelling van een lettn
t Peken, betwe1k d,,nr zee- en kustvisscbers
vaartu;gen moet gevoerd worden. 

Dfl i\finister van Landbouw, Nijverbeid 
Handel; 

Gelet op art. 7 der Visscberijwet (wet van 
6 October 1908, Staat.sb/,ad, n°. 311), laatstelijk 
gewijzigd bij de wet van 29 ,Juli 1916 (Staats
blad n°. 345) en op art. 8 van bet Koninklijk 
hPsluit van 12 Juni 1911 (8taatsblad n°. 144), 
betreffende de registers voor de zee- en kust
visscbersvaartuigen en bet voeren van letter
teekens en nummers door de kustvisscbi:rs
vaartuigen, gewijzigd bij Koninklijk besluit 
van 5 Februari 1912 (Staatsblad n°. 53); 

Heeft goedgevonden te bepalen : 
dat door de zee- en kustvisscbersvaartuigen, 

tehuis beboorende te Oost- en West-Souburl(, 
moet worden gevoerd bet letterteeken O.W.S. 

's-Gravenhage, 25 Augustus 1921. 
Voor den Minister, 

De Recretaris-Ceneraal, VERSTEEG. 

26 Augustus 1921. BESLUIT, waarbij aan door 
de Vrije Universiteit afgegeven getuig
schriften van met gunstig gevolg afgelegde 
examens, alsmede aan door baar verleende 
doctorale graden, welke getuigschriften 
en graden v69r de aanwijzing overeen
komstig artikel 184 der boogeronderwijs
wet, of op grond van v66r die aanwijzing 
verkregen getuigscbriften zijn afgegeven en 
verleend, gelijke recbten worden verbonden 
als die, welke uit die aanwijzing voort
vloeien. S. 1030. 

Het Loo, den 26sten Augustus 1921. 
WILHELJ."\ITN A. 

De Minister van Onderwijs, 
K unsten en W etenschappen, 

J. TH. DE VISSER. 
(Uitgeg. 16 Sept. 1921.) 

26 Augustm 1921. BESLUIT tot wijziging van 
bet Koninkljjk besluit van den 7den Juni 
1919 ·(Staat.sblad n°. 313), gewijzigd bij 
Koninklijk besluit van den lsten Mei 
1920 (Staatsblad n°. 227 Al, boudende 
vMtstelling van een leerp an voor de 
gymn~sia. S. 1031. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracbt van Onzen lfinister van 

Onderwijs, Kunsten en W tenscbappen van 
13 Juli 1921, n°. 2260/3, afdeeling Hooger 
Onderwijs ; l 

Gelet op artikel 7 der boogeronderwijswet . 
Den Raad van State geboord (advies van 

9 Augustus 1921, n°. 25) ; 
Gezien het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister van 16 Augustus 1921, 
n°. 2829, afdeeling Rooger Onderwijs ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
Art. 1. Het eerste lid van artikel 2 van 

Ons besluit van 7 Juni 1919 (Staat.sb/,ad, n°. 313), 
gewijzigd bij Ons besluit van 1 Mei 1920, 

4,7• 
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(Staatsblad n°. 227 A), wordt aangevuld met de 
volgende zinsnede : 

.,Deze bepaling is niet van toepassing op 
de lessen in de Jichamelijke oefening, waarbij 
van de leerlingen van de eerste, tweede en 
derde klasse en van die van de vierde, vijfde 
en zesde klasse een of meer afdeelingen ge
vormd kunnen worden, mits het aantal leer
lingen van eene afdeeling niet meer dan vier 
en twinti$ bedraagt". 

2. Art1kel 4 van Ons in artikel 1 genoemd 
besluit wordt aangevuld mut de volgende 
a.lineae: 

.,n. voor de Hebreenwsche taal : 
in de vijfde en zesde klasse : 
gronruge beoefening van de geheele vormleer 

(klank- en schriftleer, nomen, verbum) ; 
oefeningen en vertalingen uit het Hebreeuwsch; 
in de zesde klasse tevens lectuur van samen
'hangende prozastukken uit het Oude Testament. 

o. voor de lichamr.lijke oefening : 
De lichamelijke oefening heeft zooveel mo

~elijk in de open lucht plaats. Ten minste 
e(m derde van den voor iedere klasse (afdeeling) 
beschikbaren tijd wordt aan het veldspel gewijd, 
indien daartoe gelegenheid bestaat. De leer
stof loopt voor de mannelijke en vrouwelijke 
]eerlingen uiteen. 

Het onderwijs en de oefeningen staan voor 
iedere klasse (afdeeling), gelet op den gemiddel 
den leeftijd en den graad van geoefendheid 
harer leerlingen, op den grondslag der eischen 
van doeltreffende lichamelijke vorming. 

De leerlingen zullen slechts dan van het 
onderwijs in dit vak mogen worden vrijgesteld, 
indien zij eene door twee geneeskundigr>n ' 
geteekende verklaring overleggen, volgens welke j 
zij ongeschikt zijn dit vak te volgen. 

p. voor het teekenen : I 

in de eerste en tweede klasse : 
het teekenen van vlakke figuren, samenge

steld uit rechte en kromme lijnen, alsmede van 
blad-, bloem- en siervormen met toepassing 
van kleuren in vlakke tinten : het naar de 
natuur teekenen van vlakke voorwerpen en 
van eenvoudige voorwerpen uit het dagelijksche 
!even, die den grondvorm hebben van omwente
lingslichamen , begrip van projecties en door
sneden, mede in verband met het onderwijs in 
andere leervakken ; teekenen uit het hoofd ; 

in de derde· en vierde klasse: 
voortzetting van bet in de vorlge klassen 

gegeven onderwijs ; bet naar de natuur teeke
nen va.n meer sa.mengestelde voorwerpen, 
ontleend aan bet dagelijksch !even of aan de 
bouwkunst of de kunstnijverheid ; voorwerpen, 
die den prismatiscben grondvorm hebben; 
het voorstellen van deze laatste zoowel in den 
vorm -.an projecties (waaronder scbeeve en 
isometrische) als in dien van perspectivisehe 
schetsen uit het hoofd". 

3. Het laatste lid van artikel 5 van Ons 
in artikel I genoemd besluit vervalt . 
• 4. De tabel, behoorende bij Ons besluit 

van 1 l\1ei 1920 (Staatsblad n°. 227 A) wordt 
vervangen door de bij dit besluit gevoegde tabel. 

5. Dit besluit treedt in werking op 1 Sep
tember 1921. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Weten~chappen is belast met de uitvoering 
van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden 
geplaatst en waarvan afscbrift zal worden 
gezoriden aan den Raad van State. 

Het Loo, den 26sten Augustus 1921. 
WILHELMINA. 

De Minister van Onderwijs, K unsten en 
·Wetenscha,ppen, J. TH. DE VISSER. 

\ Uitgeg. 7 Sept. 1921.) 

Tabel, behoorende bij het Koninklijk besluit van 26 Augustus 1921 (Staatsblad n°. 1031). 

-
-----.,.-.,..~-~'-~~..,.....-~-T-'---'----'5"-~~-~-"6'--B I ~T:otAaM!_ B 

I Alle --- Alle 
Klassen 1 2 3 4 I A J leer- B A I leer-

] lingen1 lingen 
Vakken: ' j 

Grieksch. -
8

1 6 6 5 , 3 
Latijn 5 5 5 · 4 I 
Nederlandsch 4 2 1 2 2 
Fransch 

1

4 3 1 3 1 2 
Hoogduitsch - 3 2 

1 
2 

Engelsoh . . · - - I 3 ] 3 - I 
Geschiedenis 3 3 

1 
3

1 

3 1 
Aardrijkskunde 2 2 2 2 
Wiskunde . . I 5 4 2 2 
N atuurkunde . __ 1 __ _2 ' 

2
2 I -

1 
j 

Scheikunde . 
Natuurlijke historie 3 2 - -1-
Lich. oefening II 2 . 2 1 2 2 - ·j 
Teekenen . . 2 1 1 I 1 1 
Getal lessen 1

1 

33 - 33 
1 

33 -33 1 33 l 
Hebreeuwsch 1 

3 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
l 
2 3 

3 I al 
3 

2 -

5 
6 

1 

2 

- ,-1--=- 3333 
2 

3 
3 
2 
2 
2 
2 
3 

2 

2 I 

31 31 23 
- I 39 39 29 

14 14 14 
16 16 16 

1 11 11 11 
10 .10 10 
19 19 17 

I 9 9 9 
5 25 17 23 
3 I 10 7 10 
4 10 3 9 
2 10 5 10 

12 12 
.5 5 

De duur der lessen wordt 'bepaald op vijftig Ininuten, waarop niet mag worden gekort. 
Mij bekend, 

De Minister van Onderwijs, Kunsten en ·wetenschappen, J. TH. DE VrssER. 
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26 Augustus 1921. BESLUIT tot vaststelling I dettenschool (zie artikel 4, late en 2de lid). 
van een nieuw ,,Indisch Militair keurings- Groep 5. Adspirant-cadetten voor de K~: 
reglement". 8. 1032. ninklijke Militaire Academie, voor zoover Z\J 

WIJ WILHELMINA, ENZ. niet van de Cadettenschool afkomstig zijn en 
Op de gemeenschappelijke voordracht van plaatsing wenschen bij het wapen der infanterie 

Onze Ministers van Kolonien en van Oorlog (zie artikel 4, lste en 2de lid). . 
van 1 Juli 1921, 8ste afdeeling, n°. 4, en van Groep 6. Idem bij het wapen der caval~rie 
15 Juli 1921, Ille Afd .. n°. 144; of artillerie (zie artikel 4, lste en 2de hd). 

Den Raad van State gehoord (advies van Groep 7. ldem bij · het wapen der genie 
9 Augustus 1921, n°. 32) ; (zie artikel 4, l ate en 2de lid). 

Gezien het nader gemeenschappelijk rapport G,,-.,ep 8. Zij, die een vrijwillige verbintenis 
van Onze voornoemde Ministers van 15 Augus- wenschen aan te gaan als .officier van gezond
tus 1921, Sste afdeeling, n°. 99, en van 22 Au- heid, militair apotheker, militair paardenar~s 
gustus 1921, Ille afd., n°. 117 ; of militair apothekers-ad8istent, zoomede Z~J 

Hebben goedgevonden en verstaan: clie voor deze betrekkingen in opleicling zijn 
1°. in te trekken On~ be~luit van 2 April (zie artikel 4, lste en 2de lid). . 

1908 (Stoatsblad n°. 1(16) tot vaststelling van Groep 9. Personen clie na voleincliging der 
een ,,Regl<iml'nt op het genPeskunclig ondcr- sub 8°. bedoelde opleiding voor eene aanstelling 
zoek voor clen kolonialen militairen rlienRt'', in militairen dienst in aanmerking komen .(zie 
zoom<,de de daerin bii Onze hesluiten van artikel 4, 3de lid). . 
1 Febrnari l 9ll (St.aatshlad n°. 40) en 21 Groep 10. Ad8pirant-bestuurders van vlieg-
D,icp,mber 1911 (Staatsblad n°. 370) gebracUe tuigen (zie artikel 5). 
wijzigingen ; Groep 11. Officieren van het Nederlandsche 

2°. vast te stellen h!'t bij dit be5Juit be- leger, die in aanmerking wenschen t e kornen 
hoorende .,Inclisch Militair keuringsreglement''. voor detacheering bij het wapen der infanter_ie, 

Onze Ministers van K olonien en van Ooriog cavalerie en artillerie van het Inclische leger 
zijn, ieder voor zooveel hem betreft, belaRt (zie artikel 4, 3de lid). 
met de uitvocring van dit besluit, dat in bet Groep 12. Idem bij het wapen der genie 
Staalsblad zal worden geplaatst en waarvan en bij de verschillende diensten (zie artikel 4, 
afscbrift zal worden gezonden aan den Raad 3de lid). 
van State. RUBRIEK B. 

Hi,t, Loo, den 26sten Augustus 1921. 
WILHELMINA. 

De Minister van Kolonien, DE GRAAFF. 
De llfini9ter mn Oorlog, VAN D1.nr; 

• (Uitgeg. 12 Sept. 1921.) 

INDISCH MTLI'l'A1R KEURING -
REGLEMENT. 

Art. 1. l. De gescbiktheid voor den krijgs
dienst van hen, die tot vrijwilligen clienst bij 
de koloniale landmacht, met inbegrip van de 
Koloniale Reserve, wenschen te worrlen toege
laten en van hen, die daarbij vrijwillig clienen, 
wordt in Nederland en in de kolonien onder
zocht en beoordeeld overeenkomstig dit re
glement. 

2. Voor de toepassing van dit reglement 
worden de te onderzoeken personen verdeeld 
in de volgende ru brieken en groepen : 

RUBRIEK A. 

(Keuring bij indienBltreding.) 
Groep l. Adspirant-vrijwilligers voor den 

kolonialen militairen clienst - waarander 
ook te verstaan de militairen beneden den rang 
van officier van het Nederlandscbe leger, die 
voor detacheering bij het Indische leger in 
aanmerking wenscben te komen - voor zoover 
zij niet bij een der volgende groepen genoemd 
worden (zie artikel 3, l ste lid). 

Groep 2. Adspirant-stafmuzikanten, - mi
litaire schrijvers, - werklieden bij de artillerie 
en genie, adspiranten voor den hospitaalclienst 
en topografischen dienst en overige adspi
ranten - niet strijders in bijzondere betrek
kingen (zie artikel 3, lste lid). 

Groep a. Ad8piranten voor bet vaste per
soneel der Koloniale Reserve (zie artikel 3, 
lste lid). 

Groep 4. Adspirant-cadetten voor de Ca-

(Keuring van in dienBt zijnde rnilitairen - waar
onder ook te verstaan de militairen beneden den 
ra'Yl{J van offi.cier van het Nederlandsche Zeger, 
die tijdens hun detacheering bij het I ndische 
Zeger in aanmerki'Yl{J wenBchen te lwmen voor 
overgang naar dat Zeger - bij overgang in een 

andere groep.) 
Groep 1. Militairen, die in aanmerking 

komen voor overplaatsing naar een anderen 
dienst, . een ander wapen of korps en nie~ 
genoemd zijn onder een der volgende groepen 
(zie artikel 6). 

Groep 2. Militairen, clie voor plaatsing bij 
een cursus in aanmerkin~ wenschen te komen 
(zie artikel 4, lste en :::de lid). 

Groep 3. Zij, die voor p laatsing bij den 
Hoofdcursus in aanmerking wenscben te komen 
- voor zoover zij niet van een cursus l!,fkom
stig zijn, met bestemming voor de infanterie 
(zie artikel 4, lste en 2de lid). 

Groep 4. Idem voor de militaire administra
tie (zie artikel 4, l ate en 2de lid). 

Groep 5. Leerlingen van een cursus, die 
voot· plaatsing bij den Hoofdcursus in aan
merking wenschen te komen (zie artikel 4, 
3de lid). 

Groep 6. Cadetten van de Cadettenschool, 
die voor plaatsing aan de Koninklijke Militaire 
Academic in aanmerking komen (zie artikel 4, 
3de lid). 

Groep 7. Cadetten van de Koninklijke Mili
taire Academie en onderofficieren van den 
Hoofdcursus, clie voor een benoeming tot officier 
bij bet wapen der infanterie in aanmerking 
komen (zie artikel 4, 3de lid). 

Groep 8. Cadetten der Koninklijke l\lilitaire 
Academic, die in aanmerking komen voor een 
benoeming tot officier bij het wapen der cava
lerie of artillerie (zie artikel 4, 3de lid). 

Groep 9. Idem bij het wapen der genie 
(zie artikel 4, 3de lid). 
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Groep 10. Onderofficieren van den Hoofd
cursus, die voor eene benoeming tot officier 
bij het dienstvak der militaire administratie 
in aanmerking komen (zie art.ikel 4, 3de lid). 

Groep ll. Officieren van het Nederlandsche 
leger, die tijdens hun detacheering bij het 
Indische leger in aanmerking wenschen te 
komen voor overgang . naar het wapen der 
infanterie, cavalerie of artillerie van laatstge
noemd leger (zie artikel 4, 3du lid). 
· Groep 12. Idem naar het wa.pen der genie 
en naar de verschillende diensten (zie artikel 4, 
3de lid). 

Groep 13. M:ilita.iren, die in aa.nmerking 
wenschen te komen voor opleiding tot bestuur
der van vliegtuigen (zie artikel 5). 

Groep 14. Idem tot monteur, wa.a.rnemer, 
enz. bij het vliegwezen (zie artikel 5). 

Groep 15. Miliciens en landstormers, be
hoorende tot de Indische krijgsmacht, die tot 
vrijwilligen dienst bij het Indische leger wen
schen te wordeu toegelaten (zie artikel 3, 
2de lid). 

RUBRIEK C. 
(Afkeuring van in dienat zijnde militairen, 
waaronder ook te verstaan officieren en militairen 
beneden dien rang van het"Nederlandsche leger, 
die tijdena hunne detacheering bij het I ndische 
leger lichamelijk ongeschikt warden verklaard 
voor den militairen dienat in Nederlandsch- I ndie.) 

Groep 1. Militairen beneden den rang van 
onderluitenant, behoorende tot de infanterie, 
cavalerie en artillerie en voor zoover zij niet 
bij een der volgende groepen genoemd worden 
(zie artikel 8 en artikel 9, lste en 2de lid en 
artikel 10). 

Groep 2. Idem behoorende tot de genie
troepen (zie artikel 8, artikel !I, lste en 2de 
lid, en artikel 10). 

Groep 3. W erklieden der artillerie en der 
genie, peraoneel van den topografischen dienst, 
stafhoornblazers, staftrompetters, hospitaal 
personeel, vast personeel' der Koloniale Reserve 
en verdere militairen - niet-strijders in bij
zondere betrekkingen (zie artikel 8, artikel 9, 
lste en 2de lid, en artikel 10). 

Groep 4. Officieren en onderluitenants der 
infanterie, cavalerie en artillerie (zie artikel 9, 
lste en 2de lid, en artikel l 0). 

Groep 5. Idem der genie en der verschil
lende diensten (zie artikel 9, lste en 2de lid, 
en artikel 10). 

Groep 6. Bestuurders van vliegtuigen en 
zij die tot die betrekking worden opgeleid 
(zie artikel 9, 3de lid). 

Groep 7. Monteurs, waarnemers enz. bij 
het vliegwezen (zie artikel 9, 3de lid). 

3. Ten aanzien van de keuringen in 1 °. 
Nederland en West-Indie en 2°. in Nederlandsch
Indie ziju onderscheidenlijk de Minister van 
Ko!onicn en de Gouverneur-Generaal ge
machtigd om in gevallen. waarin dit reglement 
niet voorziet de noodige bepalingen vaat te 
stellen, alsmede om in bijzonclere gevallen 
van dit reglement te doen afwijken. 

Algemeene eischen van geschikt
heid. 

2. 1. Tot vrijwilligen dienst worden in 
het algemeen slechts die personen geschikt, 
geacht, wier lichaamsbouw en gezondheid 
zoowel lichame'ijk als geesteqjk, doen verwach
ten, dat zij zullen voldoen aan de eiscben van 

den dienst en bestand zullen ziju tegen de 
vermoeienissen, a.an den dienst verbonden. 

2. Aan deze voorwaarden worden geacbt 
~- voldoen alle perso~en, die evenredig ~evormd 
ZIJn, eeh gewonen lichaamsbouw bez1tten en 
geen ziekten of gebreken hebben, of wier toe
stand geen ziekten of gebreken doet vermoeden. 

3. Geringe, voor de uitoefening van den 
dienst niet binderlijke a.fwijkingen van den 
regelmatigen bouw van het lichaam of van 
zijne deelen en die ziekten of gebreken, welke 
op de algemeene gezondbeid van den man geen 
nadeeligen invloed uitoefenen en waarvan 
yerergering niet waarschijnlijk is te acbten, 
worden beschouwd de geschiktbeid voor den 
dienst niet uit te slniten, tenzij eenige dezer 
door hun ~elijktijdig bestaan ernstigen twijfel 
omtrent de gescbiktbeid wekken. 

Adspirant vrijwilligers landmaoht. 
3. 1. De in artikel 1 onder de groepen 

1, 2, 3 van rubriek A bedoelde personen worden, 
met inacbtneming van bet bepaalde in bet 
3de lid van artikel 1, geschikt geacbt voor een 
bepaalden dienst of een bepaald wa.pen · of 
korps, indien zij voldoen aan de in artikel 2 
gestelde algemeene eiscben, mits zij vrij zijn 
van ziekten en gebreken, in kolom I van de 
bij dit reglement behoorende ,,Lijst" vermeld 
en ook van die ziekten of 1:1ebreken, welke in 
kolom II van bedoelde ,,L1jst" zijn vermeld, 
a.ls deze personen ongeschikt makende voor 
den dienst, het wa.pen of bet korps, waarbij de 
verbintenis wordt gewenscbt. 

Overgang van verplichten tot 
vrijwilligen dienst. 

2. M.iliciens en landstorrners (groep B 15) 
kunnen tot vrijwilligen dienst worden toege
laten, indien zij voldoen a.an de aan adspirant
vrijwilligers, in bet l ste lid van dit a.rtikel. 
gestelde eischen. 

Adspirant-leerlingen van een op
leidings-inrichting : ads pi ·ant-officie
ren van gezondheid, - militaire apo
thekers, - militaire paardenartsen, 
- militaire a.pothekers-adsistenten. 

4. 1. De personen, bedoeld in artikel l onder 
de groepen 4, 5, 6, 7 en 8, van rnbriek A en de 
groepen 2, 3 en 4 van rubriek B, worden geschikt 
geacht voor de door hen gewenschte plaatsing, 
toelating of verbintenis, indien zij voldoen a.an 
de algemeene eischen in artikel 2 gesteld. 

2. Tot de ziekten en gebreken, die deze 
personen niet ongescbikt ma.ken voor de door 
hen gewenscbte plaat~ing, toelating of ver
bintenis, behooren niet alleen die, in kolom III 
van de ,,Lijst" aangegeven, naar de daa.r 
gemaakte nnderscheidingen, maar ook andere 
in licbten graad bestaande ziekten en gebreken, 
welke volgens bet oordeel van den onderzoe
kenden geneeskundige evenmin binderlijk zijn 
voor de uitoefening van den dienst of voor de 
opleiding, waarbij de plaatsing, toelating of 
verbintenis wordt gewenscht. 

Eischen voor den overgang van 
Cadettenschool naar Kon. Mi!. Aca
demie, van eP.n cursus naar den 
Hoofdcursus, van het Nederlandsche 
naar het Indhche leger en bij benoe• 
ming tot officier van cadetten, van 
leerlingen van den Hoofdcursus en 
van studenten voor den geneeskun
digen dienst. 

3. De personen, bedoeld in artikel 1 onder 
de groepen 9, 11 en 12 van rubriek A en 5, 6, 
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7, 8, 9, 10, 11, en 12 van rubriek B, worden 
geschikt geacht voor de door hen gewenRchte 
plaatsing, detacheering of benoeming, indien 
zij voldoen aan de algemeene eischen, in 
artikel 2 f;!:esteld en vrij zijn van ziekten en 
gebreken, m kolom I van de ,,Lijst" vermeld. 

Adspirant-vliegeniers. 
4. De personen, genoemd in artikel 1 onder 

de groepen A 10, B 13 en 14 worden geschikt 
geacht voor de door hen gewenschte plaatsing 
of opleiding, indien zij voldoen aan de algemeene 
eischen, in artikel 2 gesteld, en aan de door den 
Gouverneur-Generaal nader te bepalen bij
wndere eischen voor den vliegdienst gesteld. 

Overgang naar een antler wapen 
of een anderen dienst. 

6. De personen, genoemd in artikel 1 onder 
groep BI, worden niet naar een anderen dienst, 
een ander wapen of korps overgeplaatst, alvo
rens bij een nieuw geneeskundig onderzoek 
voor dien dienst, dat wapen of dat korp~ 
geschikt te zijn bevonden. 

Mindere geschiktheid voor een be
paald wnpen of een bepaalden dienst. 

7. Tot de ziekten en gebreken, die leiden 
tot verklaring van mindere geschiktheid of 
van ongeschiktheid voor een bepaalden dienst, 
een bepaald wapen of een bepaald korps, 
behooren niet alleen de ziekten en gebreken in 
kolom II van de ,,Lijst" vermeld, doch ook die, 
welke in die kolom niet zijn vermeld, <loch 
naar den uitslag van het geneeskundig onder
zoek eveneens tot mindere geschiktheid aan
leiding geven. 

Herverbintenis. 
8. Militairen, die een nieuwe dienstverbin

tenis wenscben aan te gaan, dan wel eene 
verlenging van hunne verbintenis verlangen, 
worden opnieuw geneeskundig onderzocht. Zij 
worden voor de verdere waarneming van den 
dienst ongeschikt geacht overeenkomstig het 
bepaalde bij de artikelen 9 en 10. 

Ongeschiktheid voor den dienst. 
9. De personen, genoemd in artikel 1 onder 

de groepen 1, 2, 3, 4, 5 van rubriek C worden 
ongeschikt lileacht voor de verdere waarneming 
van den dienst, waartoe zij zich verbonden 
hebben of waarvoor zij zijn benoemd, indien 
zij ziekten of gebreken hebben, in kolom I 
van de ,,Lijst" vermeld, voor zoover die ge
oordeeld worden ongeneeslijk te zijn of de 
genezing daarvan vruchteloos is beproefd en 
die ziekten of gebreken, zoowel in het eene 
a.ls in het andere geval : 

deze personen buiten staat stel\en om hun 
dienst naar eisch te verrichten en een over
plaatsing bij een antler wapen of korps niet 
mogelijk is, dan we! van zoodanige overp1aatsing 
geen opheffing der bezwaren kan worden ver
wacht ; of wel gevaar opleveren, dat de uitoefe-

ning van den dienst hun gezondheid of che van 
anderen ernstig zal benadeelen. 

Geneeskundige hulpmiddelen n 
dicnst. 

2. Wanneer echter de dienst met een hulp
middel a.ls een bril, breukband, elastieken kous 
of dergelijke, naar eisch kan worden verricht, 
worden zij niet ongeschikt geacht. Zij zijn 
alsdan tot het gebruik van het hulpmiddel 
verplicht. 

Vliegeniers~ monteurs, waarne-
mera. , 

3. De personen, bedoeld in artikel 1 onder 
de g,roepen 6 en 7 van rubriek C, worden onge
schikt geacht voor den dienst bij het vliegwezen, 
indien zij niet meer voldoen a.an de in artikel 
5 bedoelde bijzondere eischen, voor den viieg
dienst gesteld. 

Heelkuodige kunstbewerking. 
10. Ieder militair, die de vereischte ge

schiktheid voor den dienst mist, doch te wiens 
aanzien een heelkundige kunstbewerking uit
zicht zou geven op het verkrijgen of herkrijgen 
van die geschiktheid, wordt, indien hij er niet 
in toestemt deze kunstbewerking te ondergaan, 
ongeschikt voor dien dienst geacht. 
Gezichtascherpte. 

11. 1. Bij het onderzoek naar de gezichts 
scherpte (G.S.) wordt gebruik gemaakt, hetzij 
van de letters en figuren, behoorende bij een 
van de Nederlandsche uitgaven der ,,Optotypen 
tot bepaling der gezichtsscherpte" doo:r •H. 
Snellen volgens de daarbij a.ang!)geven methode, 
hetzij van letters en figuren, op hetzelfde 
beginsel berustende. 

Kleuronderscheidingsvermogen . 
2. Het kleuronderscheidingsvermogen 

(K.O.V.) van hen, bij wie onvolkomen K.O.V, 
reden geeft om hen voor een bepaalden dienst, 
een bepaald wapen of korps ongeschikt of 
minder lileschikt te achten, wordt onderzocht 
bij het z1en met beide oogen gelijktijdig - zoo 
noodig met gebruik van de toegestane glazen -
met behulp van de pseudo-isochromatische 
tafels van W. H. Nagel of J. Stilling (l0de of 
latere druk) of volgens andere gebruikelijke en 
geijkte methoden van onderzoek (kaartjes 
van Nagel, wolproeven van Holmgren, contrast-
proeftafeltje van H. Cohn). · 

Onvolkomen K. O. V. ' 
3. Onder onvolkomen K.O.V. wordt ver

staan geheel of gedeeltelijke kleurenblindheid 
(achromatopie, dichromatopie) en de hooge 
graden van kleurenzwakte (anomale trichroma
topie). 

Behoort bij het Koninklijk besluit van 26 
Augustus 1921 (Staatsblad n°. 1032). 

Ons bekend1 
De Minister van Kolonien, DE GRAAFF. 
De Minister van Oorlog. VAN DIJx. 



LIJST BEHOORENDE BIJ BET 'INDIECH MTLITAIR KEURINGSREGLfMENT. 

I. 

ZlEK'l'EN EN GEBREKEN, 
die leiden tot ongeac1'iktverkl11ring voot· den dienst, voor zoovcc botreft porsonen, 
vallendc onder do groepen A 1, 2, :i, 9, 10, 11 en 12; B 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 
on 12 en C 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 7, met inachtneming van de 1,cpalingcn in de artt. 

2, 3, 4 (3e lid), 5, 6, 9, 10 en 11. 

II. 
ZIEKTEN EN GEBREKEN, 
die leiden tot verklaring van 
mindere geschikhetid of van 
ongeschiklheid vooreen bepa,.,ldeu 
dienst of e~n bepa.ald u:apen of 
knrps ten aanzieu van aspi
rant.-vrijwilligers bij de land-

macbt. 

III. 

ZIEK'l'EN EN GEBREKEN, 
die de geschiktheid voor den dienst 
11id uital1titen voor personen vallen
de onder de groepen A 4, 5, 6, 7, 8, 
B 2, 3 en 4, met inacbtneming van 
de bepalingen van artikel 2 en artikel 

4 (le en 2e lid). 

§ l. ZIEKTEN EN GEBREKEN WELKE NIET ALTIJD 'l'O'l' BIJZONDERE LICHAAMSS'l'REKEN BEPERKT ZIJN. 

A. Afu>ijkinge1' in de algemee11e lichaamsgesteldheid. 
L Tc gednge algemeene licbaamsontwikkeling. 
2 . Algcmeene lichaamszwakte. 
3. 'l'e groote gestalte met een zwakke licbaamsgesteldbeid (bet z.g. uit de 

kracht gegroeid zijn). 
4. Onvoldoende ontwikkeliug van de borstkiis ten opzicbte van d ,, lichaam~• 

5 
1oengte. . . . b' d .. k d . vermat1ge vetvorm1ng 1n 1n er!\] en graa . 

6. Vervroegde ouderdomsgebreken (versleten licbaamsgestel). 
7. In bet oog loopende mismaaktheid. 
8. "'.!'rwondingen, waarvan belangrijke blijvende stoornisscn lo rnnvti0hten 

Z\]n. 
9. 13lijvondc belangrijke voedingsstoornissen van een of meer lichaams

deelen. 

B. Ziekelijke gesteldheid van de huid, het onderhu.idsbindweefsel en hel spierslelsel. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 

15. 
16. 

17. 
.18. 

19. 

Ziekelijke verklcuring der huid (nacvua) in hinderlijken graad. 
Hardnekkige ernstige huidziekten. 
Hardnekkige droge kloven. 
H ardnekkige zweren of fistels. 
Litteekens met neiging tot weder-openbreken of aanleiding gevende 1 

tot belangrijke stoornissen. 
Slepende zuchtige zwellin'1: in belangriiken graad van eenig lichaamsdcel. 
Volkomen of on,olkomeii verlamming of mindervoeding van spieren 
met belangrijke stoornis in de verrichtingen. 
Hardnekkige spierkmmJ?en in belangdjken grnad. 
Slepende ontsteking, bltjvende sarnentrekking van spieren, pozen, pees
scheeden, peesvliezen of sl ijm beurzen in binde rlijken grand. 
Scheuring of verplantsing van spieren, pezcn of banden met hinderlijkc 
stoornis in de verrichtingen. 

C. Z iekelijke veranderingen in 
20. Slecht genezen bconbreuken, indien h nder daardoor ont.itartt of danrvan I 

to vorwo.chten is. 

de eenderw en gewr·ichten. 
1. Met misvorming genezen 

brenk ,,f sterke vcrkromm ing 
nn eeu of ,an beide sleu
tel beenderen in dien grand 
~t h!)t _ \!e.b,r.ek niet tot 

I. Niet binderlijke litteekens zoudor 
neiging tot wed er open breken. 

2. Goed goner.en beenbreuken. 
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22. Belangrijke stoornissen in de voedi;, g van bcenderen . 
2:1. FfinderliJke misvorming van bcenderen of gewrichtsuiteinden. 

24. Verouderdc of zich telkens herhalende ontwrichtingen. 
26. Slependc gewriohtsontsteking of hare gevolgen in hinderlijkcn graad. 
26. Hinderlijke gewriohtsverstijving. · 
27. Loslating of verplaatsing van gewrichtskraakbeenderen. 
28. Gewrichtsm uizen . 

3. Kleine becnuitwasseu op plaatsen, 
waar zij niet gedrukt warden en 
de beweging niet binderen. 

D. Gezwellen, voortbrengselen van ziekeli/ken groei, vreemde liclrnmt n en concrementen. 
29. a. Kwaadaardige gezwe llen. 

b. Andere gezwellen, indien hinder daardoor ontstaat of daarvan te vor · 
wa.chten is . 

30. Belangr~ke peesknoopen (ganglia). 
31. Plaatseltjke tuberoulose. 
32. Belangrijke koude of verzakkingsabcessen. 
33. HinderliJke vreemde lichamen in een Jichaamsdeel of Jichaamsholte. 

E. Ziekten van het bloed- en watervaatstelsel. 
34. Ware of valsche slagademitzetting. 
36. Ontaarding van slagaderwanden. 
36. Ziekelijke verwijding van haarvitten met belangdjke ontnarding of 

mismaaktheid, 

• 37. J£en of meer groote of uitgebreide aderspatten. 

38. H ardnekkige ontstoking van wate rvao.tklieren. 

39. Watervaatfistel. 

F . Zieklen van het .enuwatelsel. 
40. Slepende ziekten der hersenen of van het ruggemerg. 1 

41. . Volkomen of onvolkomen verlamming van zenuwen in hinderlijken grand. 
42. Slepende of zich telkens herhalcndo zenuwpijn in bclangrijken grand. 
43. Aanhoudend beven. 
44. St. Vitusdans. 
46. Vallende ziekte (epilepsia). 
46. Aanhoudende of telkens t erugkeorendo duizelingen in hinderlijken graad. 
47. (Hardnekkige zeeziekte.) 
48. Slaapwandelen. . 
49. Ziekelijke prikkelbaarheid met spoedige uitputting van het zenuwstelsel 

(neurasthenia). 
· 50. Belangrijke nerveuze stoornissen van overwegencl funotioneelen attrd 

(hysteria, neurosis, traumatica). 

4. Kleine goedaardige gezwellen, die 
geen mismaaktl:ieid veroorzakeu 
en waarvan geen hinder te ver
wachten is bij de uitoefening van 
den dienst. 

6. Omschreveo verwijding van baar
vaten (moedcrvlekken, teleangicc
tll8iae ), die geen m ism aaktheid 
veroorzaken, noch hinder bij het 
dragen van de uniform. 

6. H uidadernetten geringe aderuit
zettingen en 

1
kleine omschrnven 

aderspatten. 

7. Ge: inge vergrooting 
vaatk]ieren. 



51. 

52. 
53. 

54. 
55. 

56. 
57. 

58. 
59. 

60. 
61. 
62. 
63. 
64. 
65. 

66. 
67. 
68. 
69. 
70. 
71. 
72. 
73. 
74. 
75. 

76. 
77. 
78. 
79. 

80. 
SI. 

KOLOK I (t>erl/Olg). 

- ·--·--·-· ----------
Overpr_ikkeling van het zenuwstelsel en ziekelijk veranderde gemoeds
stemmmg. 
Ziekelijk heimwee, indien het zich herhaalt na verlof of na overplaatsing. 
Gebrekkige ontwikkeling der verstandelijke vermogens in dien graad 
dat de persoon ongeschikt is om in den dienst geoefend te worden 
(idiotismus, im becillitss, debilitas mcntis). 
Geestelijke minderwaardigheid (psychopathische constitutie). 
Ziekelijke storing der verstandelijke vermogens (de verschiltende vormen 
van dementia). 
Krankzinnigheid. I 
Na krankzinnigheid overgebleven bijzondere voorbeschiktheid tot weder-
instorting. I 

G. Algemeene 

Belangrijke bloedarmoede. 
Ziekten, veroorzaakt door veranderde samenstelling 
(leukaemia, anaemia progressiva perniciosa, enz). 
Bloederziekte (haemophilia). 

van het bloed I 
Hardnekkige scheurbuik. 
Ziekte van Addison. 
Ziekte van Basedow. 
Myxoedema. 
a. Akromegalia. 
b. Dystrophia adiposo-genitalis. 
Beri-beri. 
Melaatschheid (lepra). 
K.lierziekte (scrophulosis) in belangrijken graad. 
Algemeene tuberculose. 
Slepend of telkens terugkeerend gewrichtsrheumatisme. 
Slepend spierrheumatisme in belangrijken graad. 
Hardnekk ige jicht. 
Hardnckkige pisvloed (diabetes insipidus). 
Suikerziekte. 
Slcpende vergiftiging : 
a. door bedwelmende of verdoovendo middelen ; 
b. door andero scheikundige zelfstandigheden. 
Hardnekkige syphilis. 
Slepende moeraskoorts of hare gevolgen (cachexia malariae). 
Slepende kwade droes. · 
Hardnekkige of telkens terugkeerende ziekten, door dierlijke parasieten 
veroorzaakt (mijnwormziekte, ziekte van Bancroft, slepende trichinen
·ziekte, cysticercus, echino cocus, filasriosis). 
Schimmelziekten (actinomycosis, botryom}'cosis, sporotrichosis). 
Hardnekkige uitscheiding van gevaarlijke ziektekiemen (bij z.g. bacillen
dragers), 

I 

KOLOM n (t>erwlg). 

ziekh,. 

§ 2. ZIEKTEN EN GEBREKEN AAN BIJZONDER~J LICHAAMSSTREKJilN. 

82. Piaatselijk gemis van beenzelfstandigheid aan den schedel in 
graad. 

83. Uitgebreide kaalhoofdigheid. 

Hoofd. 
belangrijken 

KOLOM III (vervolg). 

8. Kaalhoofdigheid in Iichten graad, 
die door het hoofddeksel kan 
wo,den bedekt. 
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87, 
88. 
89. 

90. 

91. 
92. 
93. 
94. 

· 95. 
96. 

97. 
98. 
99. 

100. 
101. 
102. 

103. 

104. 

!05. 

106. 

Lupus. 
Stinkende inwendige neusverzwering ( ozaena). 
Hardnekkige zwelling of poliepvorming van het neusslijm vlies met 
belangrijke belemmering in de neusademhaling. 

Hardnekkige ontsteking van de bijholten van den neua in hinderlijken 
graad. 
Verlies van een belangrijk gedeelte van de lip. 
Weefselverlies van het gehemelte met sJik. of spraakstoornissen. 
H ardnekkige speeksel vloed. 
Hardnekkige verzwering van het slijmvlies der mondholte. 
Zeer stinkende adem. 
Uitgebreid gemis of afbrokkeling van tanden of kiezen, indien de voe
dingstoestand blijkens het uiterlijk van den man daaronder lijdt. ' 

Bclangrijke misvorming van de kaak. 
Speekselfistel. 
Geheel of ~edeeltelijk gemis van de tong. 
Slepende ziekte van de tong in hinderlijken graad. 
Belangrijke litteekenvormin~ of vergroeiingen in de mondholto. 
Stottoren of andere belangnjke spraakstoornissen. 

Gemis of misvorming van een of van beide oorschelpen met belangrijke 
wanstaltigheid. 
Hardhoorigheid : 

1°. voor de personen, in art. l onder de groepen A, 1, 9, 11 en 12. B 5, 
6, 7, 8, 9, 10, 11 en 12 genoemd: 
in:dien graa I, dat de fiuisters cem: . 

a. met een der ooren op ½ M. niet verstaan wordt ; 
b. met het eene oor op 2 M. en met bet andere op 4 llf. niet verstaan 

wordt. 
2°. voor de personen, in art. l onder de groepen A 2 en 3 gcnoem d : 
in dien graad, dat de fluisterstem : 
a. met een der ooren op ¼ M. · niet verstaan wordt ; 
b. met het eene oor op 2 M: en met het andore op 3 M. niet verstaan 

wordt. 
3°. voor de personen, in art. l onder gl'Oep B 15 genoemd: 
als bepaald is voor de groepen A 1 of .2, al naar gelang de gewenochte 

verbintenis. 
4°. voor de personen, in art. l onder de groepen C 1, 2, 3, 4 en 5 ge• 

noemd: · 
in dien graad, dat de fluisterstem : 
a. met een der ooren op ½ M. niet verstaan wordt; 
b. met het eene oor op lM en met het andere op 2 M niet verstaan wordt. 

Blijvende sluiting of vernauwing van de uitwendige gehoorgang van 
een of van beide ooren, indien zij gepaard gaat met vermindering der 
gehoorscherpte zooals in n°. 104 dezer kolom is omschreven. 
Ziekelijke verandering of intrekking van het trommelvlies van een of van 
beide ooren gepaard gaande met vermindering der gehoorscherpte zooals 
in n°. 104 dezer kolom is omschreven. 

'.l. Spraakstoornil,sen in dien 
graad dnt zij niet, tot af. 
kf'uring le;den. 
Wielrijdera. 

3. Hardhoorigheid . in dien 
graad dat de f!uISterstem : 

a. met eeo der ooren op 
l M. niet verstaan wordt 

b. met het ecne oor op 
2 M. en met het andere op 
4 ll'L niet verstaan wordt. 
Artillerie. 

4. Belangrijke intrPkking van 
het trom·mrlvlies van een 
of van beide ooren, niet 
gepnard gaande met vor• 
mindering der gehoor• 
acherpte zooals in kolom I 
no. lfl~•ub 1°.isomachreven. 
Artillerie. 

Jnng van het neustusschenschot, 
zonder belemmering in de neus. 
ademhaling. 

10. Geringe zwelling van het neus
slijm vlies zonde r belemmering in 
de neusadem haling. 

11. Lichte graden van hazenli11. 

12. Gehecl of gedeeltelijk gemis van 
enkele tanden of kiezen met nog 
voldoend kauwvermogen. 

13. Hardhoorigheid in dien graad at 
de fluisterstem met het eene or 
op 2 M. nog vers~aan wordt m ts 
de fluisterstem met het andere oor 
op ten n.inste 4 M. wordt verstnan 
en op geen van beide ooren
trommelvliesdoorboring kan Or• 
den aangetoond noch zoodanige 
ziekelijke verandering of intrek• 
king van het t rommelvlies, du t 
schadelijke gevolgen van de it 
oefening van den dienst te ver· 
wachten zijn . 
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107. 

108. 

KOLOlll I (vervolg). 

Doorboring van het trommelvlies van een of van beide ooren, indien 
wegens de gcootte of do plnats van de doorboring het wcderoptreden 
van een oorettering of van doofbeid bij de uitoefening van den dienst 
te verwachten is of we! wanneer zij aanleiding goeft tot voor den dienst 
hinderlijke versohijnselen. 
SJepende ontsteking, organischo gebreken of zenuwstoornissen van con 
of van beide midden• of binnenooren, indien deze : 

a. · of aanleiding geven tot hardnekkige oorsuizingen, dui,,elingcn of andere 
voor den c\ienst hinderlijke verschijnselen ; 

b. of gepaarc\ gaan met vermindering van de gehoorscherpte zooals in 
n°. 104 dezer kolom is omschreven; 

c. of een ornstig progressief karakter hebben (scleros is) enz . 

100. Blijvende sluiting of vemauwing van eon of van beide Eustachiaansche 
buizen, gepaard gaande met vormindering der gehoorscherpte zooals 
in n°. 104 dezer kolom is omschreven. 

110. 
lll. 
112. 
113. 
114. 

115. 

116. 

1.17. 
118. 
J 19. 

120. 

121. 
122. 

H ardnekkige of telkens terugkeerende ooren vloed. 
Na mastoied-operatie overgebloven fistel. 
Slepende ontsteking van een of van beide traanzakken. 
Uitzetting van een of van beide traanzakken in hinde rlijken grnad. 
Slcpende tranenvloed in belangrijken graad met of zondor fistelvorming, 
vernauwing of sluiting van cen gedeelte der traanwegen. 
Slepende ontsteking en gezwell cn van een of van beide trnanklieren in 
hinderlijken graad. 
Geheele of gecleeltelijke vorgroeiing van oogle<len onderling of m et den 
oogbol, indien daardoor hot zien oolangrijk wordt belemmerd of aanlei
ding wordt gegeven tot telkens terugkeerencle on tstoking. 
Misvorming van een ooglid in binderlijken graad. , 
Hardnekkige ooglidkrnmp in binderlijken graad. 
Verlamming of andero bewegingsstoornissen in belangrijken grand 
van den oplichtor van het bovenooglid van een of van beide oogen. 
Binnen- of buitenwnart-slrcering van een of meer ooglede n in hinderlijken 
graad. 
Binnenwaartscbe stand van ooghaartjes in hindc rlijken graa.cl. 
Hnrdnekkige o_oglid rnndontste ki11 g. 

123. Gebeel of nagenoeg gebe~l verlies cler oogbatutjes . 
l24. Hardrtekkige oogbindvliesontsteking. 

KoLOlll II (vervolg) . I 
7 

5. Slepende ontsteking, orga
niscbe gebreken of zennw• 
stoornissen van een of van 
beide midden• of binnen• 
ooren, niet gepaard gaande 
met stoornissen, zooals ip 
kolom l n°. 108 onder a, b 
en c zijn omtaohreven. 
A rlillerie. 

6. Blijvende sluiting ,,f vernau
wing van een of van beide 
Eustacbiaansche buizen 
niet gepaard gaande met 
vermindering der gehoor• 
scherpte zooals in kolom I 
n°. 104 sub 1°. is omsobre• 
ven. 
Artiller ie. 

7. Ooglidrandontsteking in 
dien graad clat bet gebrek 
niet tot afkeuring leidt. 
Bereden korpsen. 

8. Oogbindvliesontsteking in 
dien graad dat bet gebrek 
niet tot afkeuring leidt. 
Bereden korpsen. 

KoLOM Ill (vervol(I). 
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128. 

129. 
130. 
131. 

132. 

aanwending van glazen niet voldoot aan de volgende bepalmgon, welke 
ale minimum der aan het geziohtsvermogen te stellen eischen moeten 
worden beschouwd : 

1°. voor de personen iu art. l onder de groepen Al eu 11, B 5, 6, 7, 8 
en 11 genoemd : een g. s. van het rechteroog = ½ en van het linkeroog 
= i/s; . 

20. voor de personen 1n ,irt. l onder de groe~n A 2, 3, 9 en 12, B 9, 
LO en 12 genoemd : een g. s. van het eene oog = ½ en van het andere oog 
- 1/ ·. 

30_ 8 ;oor de personen, in art. l onder groep B 15 genoemd : als _bepa'.'ld 
is voor de groepen A l of 2, al naar gelang de gewenschte verbmtems ; 

40_ voor de personen in art. l onder de groepen C l en 4 genoemd: 
een g. s . van het rechteroog = 1/, en van het linkeroog = 1/to ; 

50. voor de personen in art. l onder de groepen C 2, 3 en 5 genoemd: 
een g. s. van liet eene oog = 1/a en van het andere oog = 1/io· 

Indien uit hoofde van tevens bestaande brekingsafwijkingen boven
staande gezichtsscherpte niet kan worden bereikt, gelden cle bepalingen 

in een der nummers 157, 158 en 159 clezer kolom vermolcl. 

Geheele of gedeeltelijke uitpuiling van het hoornvlies van eeu of van 
beide oogen. 
Fistel van het hoornvlies. 
Slepende ontsteking van den harden oogrok van een of van beide oogen. 
Plaatselijke uitpuiling van den harden oogrok van een of van beide 
oogen. 
Hclnngrijke misvorming van het regenboogvlies. 

l 33. Hardnekkige of telkens terugkeorende ontsteking van hot regenboog
vlies van een of van beide oogen. 

134. Verstopping van een of van beide oogappels. 

135. Vergroeiing van hot regenboogvlies met het hoornvlies (synechia anterior, 
leucoma adhaerens) met vermindering van de gezichtsscherpte zooals 
inn°. 127 dezer kolom is omschreven en m et de bepaling omtrent brekings
afwij kingen onder dat nummer vermeld. 

hoornvlies, indien zondcr 
aanwending van glazen de 
gezichtsscherpte is godaald 
tot beneden de grenzen, 
in kolom In°. 127, sub 1°. 
vermeld, 001< al worclt aan 
hot bepaalde onder 1°. in 
de nos. 157, 158 en 159 
voldaan. 

Bereden k-Orpsen. Torpe
disten.Pontonniers. Militaire 
chauffeurs. 

10. Misvorming van het regen
boogvlies, indien zonder 
aanwending van gle.zen 
de gezichtsscherpte is 
gedaald tot beneden de 
grenzen, in kolom I n°. 
127, sub 1°. vermeld ook 
al wordt aan het bepaalde 
onder l O• in de nos. 157, 
158 en 159 voldaan. 
Bereden korpsen, TorJJ•· 
disten. Pontonniers. llf ihtai
re chafjeurs. 

11. Vergroeiing van het regen
boogvlies met het hoorn
vlies (synechia anterior, 
leucoma adhaerens) indien 
zonder aanwending van 
glazen de geziohtascherpte 

vhes, 10 1cn e gezic t.isc erp c 
zonder aanwending van glazen vol
doet aan de volgende bepalingen, 
welke als minim a der aan bet ge
zichtsvermogen te stellen eiscl:ien 
moeten worden beschouwcl : 

I 0 • voor de personen, in art. l 
onder de groepcn A 4, 5 en 6, B 2 
en 3 genoemd : een gezichtsscherpte 
van het ·rechteroo_g = ¾ en van 
het linkeroog = 1/s ; 

2°. voor de personcn, in a l't. l 
onder de groepen A 7 en 8 en B 4 
genoemd : een gezichtsscherpte 
van het eene oog = ¾ en van het 
andere = 1/a. 

Indien uit hoofdo van tevens be
staande brekingsafwijkingen door 
personen, in dit punt onder l en 2 
genoemd, met 1,itzondering van 
groep A 6 bovenstae.nde gezichts
scherpte niet kan worden bereikt, 
golden de bepalingen in de num
mers 20, 21B en 22 clezer kolom 
vermeld. 

15. Aangeboren splij ting van het 
regenboogvlies (coloboma iridis 
congenitum). 

16. Gedeeltelijk nagebleven pupilvlies 
(mem bran a pupilln.ris persistnns). 
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136. 

137. 
138. 

139. 

140. 
141. 

142. 

143. 
144. 

KoLOH I (vervolg). 

Belangrijke ve_rgroeiing van het regenboogvlies met de lenskapsel van 
een of van be1de oogen. 
Slepende ontsteking van den haarband van een of van beide oogen. 
Slepende ontsteking van het vaatvlies van een of van beide oogen of 
hare gevolgcn, indien deze een hinderlijken gra.ad hebben bereikt. 
'l'roebelheid van het glasvocht van een of van beide oogen in belang• 
rijken graad. 
Gemis van de lens van een of van beide oogen. 
Verduistering, verplaatsing of misvorming van de lens met verminde
ring van de gezichtsscherpte zooals in n°. 127 dezer kolom is omschreven 
en met de bepaling omtrent hrekingsafwijkingen, onder dat nummer 
vermeld. 

Slepende ontsteking of ontaarding van het netvlies van een of van beide 
oogen in hinderlijken graad. • . 
Loslatin~ van het netvlies van een of van beide oogen. 
Belangruke beperking van het. gezichtsveld. 

145. Blijvende verminderde netvliesgevoeligheid (hemeralopia chronica) in 
hinderlijken graad. 

145a. Onvolkomen kle_uronderscheidingsverm_ogen. . . 
N.B. Alleen die personen, voor w1e · voldoend kleurondersche1d1ngs
vermogen een vereischte is, kunnen voor dit gebrek ongeschikt verklaard 
worden . . 

146. Gez chtszwakte (amblyopia) met vermindering van de gezichtsscherpte 
zooals in n°. 127 dezer kolom is omschreven en met de bepaling omtrent 
hrekingsafwijkingen onder dat nummer vermeld. 

I 

KOLOM II (vervolg). 

is gedaald tot beneden de 
grenzen, in kolom I n°. 127, 
sub 1°., vermeld, ook al 
wordt aan het bepaalde 
onder 1 °. in de nos. 157, 
158 en 159 voldaan. 

Bereden korpsen. T orpe• 
disten.Pontonniers. Militaire 
chauffeur,. 

12. Verduistering, verplaatsing 
of misvorming van de lens, 
indien zonder aanwending 
van glazen de gez ·, hts
scherpte is · gedaald tot 
beneden de grenze n, in 
kolom I n°. 127, sub 10., 
vermeld ook al word ' aan 
het bepaalde ond-· r I '. in 
de nos. 157, 158 en 159 
voldaan. 

Bereden korpsen. 'T'orpe
disten. Pontonniers. Mili 1aire 
chauffeurs. 

12a. Beperking van bet g ,zichts
veld in dien graa.d, dat deze 
niet tot afkenring leiJt. 

I 13. 

Militaire chauffeurs. 

Onvolkomen kleuronder• 
scheidingsvermogen. 
Torpedisten.Pontonniers. Te
legraaf- en •poorwegcompag· 
niei!n. Topografische dienst. 
Militaire chauffeurs. 

14. Gezichtszwakte (am blvopia), 
indien ,onder a.amv'en .ing 
vnn glaze1;1 de ge , ichts-

17. 

18. 

KOLOM Ill (vervolg). 

Onvolkomen kleuronderscheidings
vermogen. 
N.B. Dib gebrek sluit evenwel de 
geschiktheid uit voor ofliciercn 
van gezondheid, studenten voor 
den geueeskundigen dienst der 
landmacht, militaire a.pothekers 
en militaire apothekersa.ssistenten. 
Gezichtszwakte (amblyopia) in die 
vormen, welke als stationnair be
schouwd mo en worden, in\lien 
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147. 

148. 
149. 

150. 
151: 
162. 
163. 

154. 
155. 

166. 

157. 

Slepende onusteking of ont&&rding van de geziohtszenuw van een of van 
beide oogen met neiging tot voortsohrijden. 
Gemis of verschrompeling van een of van beide oogbollen. 
Verhe.rding van een of van beide oogbollen (de verschillende vormen 
van glaucoma). 
Gezwellen of dierlijke parasieten van het oog of in de oogkas. 
Ontstekin~ van een of van beide oogbollen (panophtalmitis). 
Ooj!bolstu,pen (nyst&gmus) ;n hinderlijkr.n graa.d. 
Bl(Jvende volkomen of onvolkomen verlamming of andere belangrijke 
bewegingsstoornissen van een of meer oogbolspieren . 
Blijvende verlamming der ao. ommodatie van een of van beide oogen. 
Scheelzien op een van beide oogen in zoodanigen graa.d, dat het aan
leiding geeft tot belangrijke mismaaktheid, of op het recbteroog ook 
in minderen graad, indien daardoor het sohieten bemoeilijkt wordt. 
Uitpuiling of inzinking van een of van beide oogbollen in hinderlijken 
gre.ii.d , 
Bijziendheid (myopia) : 

1°. voor de personen, in art. l onder de groepen A 1, en 11, B 6, 6, 7, 
8 en 11 genoemd indien de g.s. met aanwending van een sfcrisch negatief 
glas van ten hoogste 4 dioptriecn lager is dan de grenswaarde : 

van het reohteroog = 3/ 4 en van bet linke roog = 1/4 tenzij de g.s. 
zonder aanwending van glazen gelijk is aan of grooter is dan de waarden, 
welke in n°. 127 dezer kolom voor hen zijn vastgesteld ; 

2°. voor de personen, in art. l onder de groepen A 2, 3, 9 en 12, B 9, 
10 en 12 genoemd : 

indien de g.s. met aanwending v&n een sferisch negatief glas van ten 
boogste 4 dioptriecn lager is dan de grenswaarde: 

van bet eene oog = •/4 en van het andere oog = I/4, tenzij de g.s. zonder 
ae.nwending van glazen gelijk is aan of grooter is dan de waarden, welke 
in n°. 127 dezer kolom voor hen 'zijn vastgesteld ; 

3°. voor de personen, in art. l onder groep B 15 genoerud ; als bepaald 
is voor de groepen A l of 2, al naar gelang de gewensohte verbintenis; 

4°. voor de personen, in art. 1, onder de groepen C l en 2 genoemd: 
lndien de g. s. met aanwending van een sferisch negatief glas van ten 
hoogste 4 dioptriecn lager is dan de grenswaarden, welke in n°. 127 dezer 
kolom voor hen zijn vastgesteld; 

5°. voor de f ersonen in art. 1, onder de groepen C 3, 4 en 6 genoemd : 
a. van 7 o meer dioptriecn van beide oogen ; 
b. van minder graden , indien d,. g.s. m et aanwending van sferische 

negatieve glazen van zoodanige brekmg, dat bun gebruik zonder nadeelige 
gevolgen op den duur kan worden toegestaan, gedaald is beneden de grens

w aarden, in n°. 127 deze kolom voor hen vastgesteld. 

ve .mem, ooK a1 wo at aan 
het bepaalle on ler l O • 

in de nus. 157, 158 en 159 
voldaan. 

Bereden korpsen. Torpedisten. 
Pontonniers. Militaire chauf
feurs. 

16. Bijziendheid (myopia) in. 
dien zonder aanwending 
van ghzen de ge-.iabts
scberpte is gedaald tot 
beneden de waarden, in 
kolom I n°. 127, sub 1°., 
vermeld. 

Bereden korpsen. Torpe
disten. l'ontonniers. M ilitaire 
chauffeurs. 

naar de ondersche1d1ng, daarblJ ge-
maakt en onder ine.chtneming van 
de toevoeging aan evengenoemd 
nummer betreffende het gestelde 
in de nos. 20, 21 B en 22 dezer 
kolom. 

19. Geringe graad van soheelzien, zon, 
dcr stoornis in de oogbewegingen. 

20. Bijziendheid (myopia ) ; 
l 0 • voor de personen, in art. l 

onder groep A, 6, genoemd : 
in zoodani(!en geringen graad, 

dat de gez1chtsscherpte zonder 
aanwending van glazen nog vol
doet aan het onder n•. 14, sub l•. , 
bepae.lde; 

2°. voor de personen, in art. l 
onder de groepen A 4 en 6, B 2 
en 3 genoemd : 

a. voor zoover zij den leeftijd 
van 20 jaren nog niet bereikt heb
ben, indien de gezichtsscherpte 
met een negatief sferisch glas van 
ten hoogste 1,5 dioptrie van het 
rechteroog = l en .van het linker
oog = ½ is; 

b. voo/- zoover zij den leeftijd 
van 20 jaren hebben bereikt, in
dien de gezicbtBBcherpte met een 
negatief sferisch glas van ten 
hoogste 2 dioptriecn van het rech
tero'!(! . = l en van het linkeroog 
= ½ lSj 

3°. voor de personen, in art. l 
onder groep A 7 gcnoemd : 

in denzcifden graad als onder 
2° I ermeld, naar de onderscheiding 
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KoLOM I (vervolg) 

168. Oververzlendheid (hypermetropia totalis): 
l 0 • voor de personen in art. 1, onder de groepeu A l en 11, B 6, 6, 7, 8 

en 11 genoemd: 
a. van meer dan 6 dioptrieen van hot rechter- of van rneer dan 8 diop

trieiin van het linkeroog ; 
b. in mindcren grand dan onder a vermcld indien de gczichtsscherpte 

net aanwending vnn een sferirnh positief glas van ten hoogste 4 dioptrieiin 
,ager is dan de grensw'aarde : 

van bet rechteroog = 3/~ en van het linkcroog = 1/4, tenzij do g. s. 
zonder aanwending van glazen gelijk is aan of grootor is dan do wnarden, 
in p 0 • 127 clezer kolom voor hen vermeld; 

2°. voor do personcn in art. 1 ender de groepcn A 2, 3, 9 en 12, B 9, 10 
on 12 genoemd : 

a. vnn meer dan 6 clioptrieen van bet betere oog en van mcer dan 8 diop
trieen van bet andere oog: 

b. in minderen grnad , an oncler a vermeld indien de g. s. met nan
wending va1i een sferisch positief glas van ten hoogste 4 dioptdoiin 
lager is dan de grenswaarde : van het eene oog = 3/4 en vnn het andere 
oog = 1(,, tenzij de g. s. zonder aanwending van glazen gelijk is aan of 
g_toeter ,s dan de waarden, in n°. 127 dezer kolom voor hen vermeld; 

- 3·0 • voor de personcn in art. 1 onder grocp B 16 genoemd: 
ale bepsald is voor de groepen A l of 2, al naar de gewenschte verbintenis; 

4°. voor de personen in art. l onder de groepen C 1 en 2 genoemd: 
indien de g.s. met aanwending van een positief gins van ten hoogste 

4 dioptrieiin gedaald is benedende grenswaarden die inn°. 127 clezer kolom 
voor hen zijn vastgesteld ; 

5°. voor de personen in art. l ender de groepen C 3, 4 on 5 genoemd: 
indien de g. s. met aanwending van sferische glazen van zoodanige 

l>reking, dat hnn gebruik zonder nadeelige gevolgon op den duur kan 
1 + • • • i I O 127 

16. 

KoLOM II (t1ervol9). 

I 
-I 

Oververziendheid(hyperme
tropia) indien zonder a£1n
wendi11g van glazen de 
gezichtsaohArpte is gedaald 
tot beneden de waarden 
in kolom In°. 127, sub 1°., 
verrneld. 

Bereden korpse11. Torp•
<listen.Pon/onniers. Militaire 
chauUeu,·s . 

21. 

KOLOlt Ill (t1ervolg). 

daarbij gemaakt, met dien ver
etande, dat een der oogen na cor~ 
reotie een geziohtsscherpte van l 
en bet anders van ½ moet bereikcn ; 

4°. voor de personen, in art. l, 
onder cle groepen A 8 en B 4 ge
noemd: 

a. voor zoover cle lceftijd van 
20 jaren nog niet is bereikt, in
di~n de gezichtssoherptc met con 
negatief sferisch glas van ten 
hoogste 3 dioptriccn van hct cone 
oog = l en van het andere 
½is; -

b. voor zoove,· de leeftijd van 
20 jaren is bereikt, indien cle ge
zichtsscherpte met cen negatief 
sferisch glas van ten hoogste 4 
dioptrieiin van hot ecne oog = 
I en van het andero = ½ is ; 
Oververziendheicl (hypoemetropia 
manifesta) zoowel voor elk oog 
afzonclerlijk als voor beide oogcn 
to zamen bepaald; 

A. indicn de gezichtsscherpte 
voldoet aan het onder n°. l4 dezer 
kolorn bcpnaldo : 

1. voor de personen in art. l 
onder grocp A 6 gcnoemd : 

a. ten hoogste van 1,5 clioptric 
van bet recliter oog on van 2,5 
dioptrie van het Iinkeroog, indien 
zij clen looftijd van 20 jarcn nog 
niet bcreikt hebben; 

b. ten hoogstc van 2 dioptrieon 
van bet reohteroog en van 3 diop
triciin van hot linkeroog, indien 
zij don leeftijd van 20 jaren bereikt 
hebben; 

2. voor de personen in art. 1 
onder de groopen A 4 en 6, B 2 
en 3 genoemd : 

a. ten hoogsto van 2 dioptrieiin 
van bet rechteroog en van 3 diop
triciin van het linkeroog, indien 
zij den loeftijd van 20 jarcn nog 
niet bereikt hebben ; 

b. ten hoogsto van 2,5 dioptrio 
van bet rechteroog on van 3,6 
dio trie vat!. het linke_roog, incl\en 
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159. Verschil van breking in twee tegenovergestelde meridianen: van het 
oog (astigmatismus): . . 

10. voor de personen in art. 1 onder de groepen A 1 en 11, B 5, 6, 7, 8 
en 11 genoemd: 

indien de gezichtsscherpte met aanwending van een s/erisch glas van 
ten hoogste 4 dipotriecn lager is dan de grenswaarde: van bet rec_hteroog 
= 3/4 en van het linkeroog = -1/4 tcnzij de g.s. zonder aanwendmg van 

glazen gelijk is aan of grooter is dan de waitrden, in n°. 127 dezer kolom 
voor hen vastgesteld, een en antler onder inachtneming van het bepaalde 
omt.rent den gmad van ovcrverzicndheid inn°. 158 dezcr kolom onder 1°, a 
aangegevcn ; 

2°. voor de personen in art. 1 onder;'de groepen A 2, 3. 9 en:il 2, B 9, 10 
en 12 gcnoemd: 

indien de g. s. met annwending van een sferisch glas van ten hoogste 
4 dioptrieen Jager is dan de grenswaarde : van het eene oog = ¼ en van 

17. Verschil van breking in 
tw,:>e tegenovereestc-.lde me• 
rirlinnen vnn bet oog (astig
mat-fam us), inclien zonder 
aanwending van glazen de 
gezichtsscherpte is ge .. aald 
tot bcneden de waarden, 
in kolom In•. 127, sub 1°. 
vermeld. 

Bered,n korpsen. Tnrpe
di•ten.Pon.tonniers. Militaire 
chauffeurs. 

22. 

ond~r" g~oep-A"7-ge-;,·o-;;md: - •. . 
a. ten hoogste van 2 dioptrieen 

van bet betere oog en van ~ diop
triecn van het andere, indien ZIJ 
den lccftijd van 20 jaren nog niet 
bereikt hebben ; 

b. ten hoogste van 2,5 dioptrie 
van bet betere oog en van 3,5 
dioptrie van bet andore, indiPn 
zij den leeftijd van 20 jaren bereikt 
hebben. 

4. voor de personen, in art. 1 
onder de groepen A 8 en B 4 
genocmd: 

a. ten hoogste van 3 dioptrieen 
van bet betere oog en van 4 diop
triecn van het andere, indien zij 
den leeftijd van 20 jaren nog niet 
bereikt bebbcn ; 

· b. ten hoogste van 3,5 dioptrie 
van het betere oog en van 4;5 
dioptrie van bet andere, indien zij 
den leeftijd van 20 jaren bereikt 
hebbcn; 

B. indien de gezichtsscherpte 
niet voldoet nan bet onder n°. 14 
bepaalde: voor de pe,sonen in 
art. I onder de groepen A 4, 5, 
7 en 8, B 2, 3 en 4 gcnoemd, in 
dezclfde graden als in dit nummer 
onder A voor elk dezer rubric ken 
is va.stgesteld, naar de onder
scheidingen, daarbij gcmaakt, mite 
in al deze gcvallen de gezichts
scherpte na correctie der brekings
afwijking van bet betere oog = 1 
en van bet andere = ½ is. 

N.B. Ondanks een in den zin 
van n°. 14 voldocnde gezichts
scherpte moet niettemin steeds 
naar de aanwezi«heid van het 
bovcngenocmde gebrek een onder• 
zock worden ingesteld, 
Verschil van breking in twee 
tegenovergestelde meridianen van_ 
het oog (astigmatismus): 

1. voor de personen, in art. l 
onder groep A 6 genoem d, in zoo 
geringen graad dat de gezichts
scherpte zonder aanwending van 
glazen nog voldoet aan het onder 
n°. 14 dezer kolom bepaalde, naar 
de onderscheiding, daar bij ge
maakt; 

2. voor de personen, in art. 1 
onder de groepen A 4 en 5, B 2 
en 3 genoem d, voor zoover do 
gezichtsscberpte zonder aanwen-
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KoLOM I (vervolg). 

het andere oog = I/4 tenzij de g.s. zonder aanwending van glazen gelijk 
is Mn of grooter is cfan de waarden in n°. 127 dezcr kolom voor hen vastge• 
steld, een en antler onder inachtnemingvan het bepaalde omtrent den graad 
van oververziendheid in n°. 1158 <lezer kolom onder 2°. a aangegeven ; 

3°. voor de personcn in art: 1 onder groep B 115 genoemd : 
als bepaald is voor de groepen A l of 2, al naar ge]ang de gewenschte 

verbintenis ; 
4°. voor de person en in art. l onder de groepen C 1 en 2 genoem d : 
indien de g. s . met aanwending van een s/erisch glas van ten hoogste 

4 __ dioptrie6n gedaald is beneden de grenswaarden, die in n°. 127 voo,· hen 
ztJn vastgesteld ; 

15°. voor de personcn in art. 1 onder groep C 3 genoemd: 
indien de g. s. met aanwend ing van s/erisclie glazen van zoodanigc 

breking, dat, hun gebruik zonder nadeelige gevolgen op den duur kan 
worden toegestaan, gedaald is beneden de grenswaarden,dic inn°. 127 voor 
hen zijn vastgesteld, een ~!1. ander _on~er inachtnemiug van het bepaalde 
omtrent dcP graad van buuendhc1d m n°. 157 dezer kolom onder 6°. a 
.,angegeven ; • 

6°. voor de personen in art. 1 onder de groepen C 4 en 6 genoemd: 
indien de g. s. met aanwending van sferi.sche en cylindrische glazen 

van zoodanige breking dat hun gebruik zonder nadeelige gevolgcn op 
rlen duur kan worden toegestaan, gedaald is beneden de grenswaardcn, 
die in n°. 127 voor hen zijn vastgcsteld, ecn en antler voor wat betreft d~ 
sferisehe glnzen, onder inachtnem ing van het bepaalde om trent den graad 
·, an bijziendhcid in n°. 167 dczer kolom onder 6°. a aangegeven. 

l60, Spoedig intredende vermoeidheid bij het zien Ide vcrsch illende vormcn 
van asthenopia ) indien ook met aanwending van de toegestane glazoo 
cen gezich tascherpte zooals die in het desbetreffende nummer is vastge• 
steld, slechts gedurende korten tijd kan wordcn bchouden en de gezichts
soberpte weldia in die mate afneemt, dat zij tot beneden de in dat nummer 
aangegeven waarde dnalt : of wel indien zij gepaard gaat met zoodanige 
ziekel ke stoornissen van de z""de van bet l(ezlcbts r a&n dat de di 

KoLOM II (vervolg). KoLOM !JI (vervolg) . 

ding van glazen niet voldoet aan 
bet onder n°. 14 gestelde ten 
boogste van 2 dioptrieon indien 
met bebulp van zoodanige ver· 
beterende glazen dat hun gebruik 
zonder nadeelige gevolgen op den 
duur kan worden toegestaan, een 
gezicbtsscberpte kan worden be· 
reikt, van het rechteroog = 1 en 
van bet linkcroog = ½, met dien 
verstandc, dat de bijziendheid of de 
oververziendhcid onderscbeidcnlijk 
in den metidiaan van sterkste en 
van zwakste breking ten hoogste 
2 dioptdccn zal mogen bedragen ; 

3. Your de personen, in art. l 
onder groep A 7 genoemd, in 
dezelfde gradcn als onder 2 ver• 
meld, met dien verstande, dat een 
der oogen na correctie een ge
ziohtsscberptc = 1 en bet andere 
= ½ moet bereiken; 

4. voor de personen, in art. 1 
onder de groepen A 8 en B 4 ge
noemd, voor zoover de gezichts
scberpte zonder aanwending van 
glazen niet voldoet aan het onder 
n°. 14 bepaalde, ten boogste van 
3 d10ptriei'n indien met behul p 
van zoodanige ver betcrende glazen, 
dat bun gebruik zonder nadee!ige 
gevolgen op den duur kan worden 
toegestaan, een gezicbtsscher!)te 
kan worden bereikt van het eene 
oog = 1 en van het andere = ½ ; 
met dicn verstande, dat indien ctit 
gebrek gepaard gaat met bijziend
lieid of oververziendhcid (astigma• 
tismus compositus) de afwijking 
in den meridiann van sterkste of 
van zwak.ste breking ten hoogste 
4 dioptriecn znl mogen bedragen 
en voor zoover bet no.a.at over• 
verziendbcid voorkom t dat de 
grrnswaarden genoemd in n°. 21 
dezer kolom niet wordon over• 
scbreden. 
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162. 
163. 
164. 
165. 
166. 
167. 

168. 
169. 

170. 
171. 
172. 
173. 
174 

Vergroeiing van halsw~rvels. 
Belangrijk verdraaide of Pcheeve stand van bet hoofd. 
Kropgezwel in belangrijken graad. 
Aangeboren halsoyste van be]angrijken omvang. 
l<'istel van bet strottenhoofd of van de luchtpijp. 
Hardnekkige ontsteking van bet kcelslijm vlies (pharyngitis) in 
liiken graad. 
Vergrooting der amandelen in hinderlijken graa.d. 
Woekeringen (ttdenoiede vegetnties) van hct neuskeelslijm vlies 
derlijken iiraad. 
H ardnekk,ge ontsteking van bet strottenhoofd. 
Blijvende heesohheid, stemmeloosheid of te zwakko stem. 
Organisohe vemauwing van den slokdarm. 
Flaatselijke verwijding van den slokdarm. 
Slokdarm fistel. 

176. Buitengewone ontwikkeling va,n een of van beide borstklieren. 

176. Belangrijke aangeboren splijting van bet borstbeen. 
i 77. Bela.ngrtjke misvorming der boretkas. 

hinder-

in hin-

178. 

179. 
180. 
181. 
182. 
183. 
184. 
185. 
186. 
187. 
188. 
189. 
190. 

Afplatting van de borstkas, gepaard met gering uitzettingsvermogen, 
ingezonken sleutelbecngroeven, abnormaal schuin loopende ribben, 
afstaande schouderbladen (de z.g. phtbisiscbe bouw). 
Slepende ontateking van do luchtprjptakkcn. 
Plaatselijke verwijding van de luchtpijptakken (bronchiiictaeis). 
Slepende ontsteking, verdikking of verschrompeling van longweefsel. 
Longtu berculose. 
im physeem der longen. 
Asthma. 
ilerhaalde bloedspuwing. 
J<'istel van de borethol te. 
Longbrouk (pneumocele). 
Slepende borstvliesontateking. 
Belangrijke vergroeiing van bet borstvliee van long en ribben. 
Vcrplaatsing van het hart met stoornis in de verrichtingen. 

191. Slepende ontstekin~ van bet hart of van zijn vliezen. 
192. Klapvliesgebreken van het hart of van de groote vaten . 
193. Bolangrijke vcrgrooting, verwijding of vetontaarding van Lt•L hart . 
194. H artvang (aneina pectoris) . 
195. 7.iekelijk gewijr.igde hartwerking in belangrijken graad. 
196. Aangeboren hartgcbreken. 

I 23 .• 

I 24. 

25. 

Ge
0

ringA misvorming van een of 
van beide sleutel beenderen, die 
geen hinder geeft bij het dragen 
van de uniform. 

Geringe afwijking van den nor• 
malen vorm der borstkas, indien 
daarvan geen hinder te verwach
ten is. 

Omgekeerde plaatsing der borsL
on buikingewanden (situs inver• 
sus visce,-um) mits niet gepaard 
gaa nde met stoornis in de ver• 
rwhtingen. 
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KoLOlll I ( tJUt>olg). KOLOlll II (veroolg) 

B ,,; k en bekken&treek. 
197. 
198. 
Hl'l. 
200. 
201. 
202. 
20:l. 
204. 

205. 
206. 
207. 
208. 
209. 
210. 
211. 
212. 
213. 
214. 
215. 
216. 
2li. 
218. 
219. 
220. 
221. 
222. 
223. 
224. 
225. 

2:!6. 
"1.27. 
228. 
229. 
230. 
231. 
232. 
233. 
234. 
235. 
236. 
237. 
2/18. 

Belangrijkd spijsverteringsstoornissen. 
SlepenJc ont•t.,kir~ van hct maagslijmvlies. 
R,du.r.~rijke ~Prwijding van de maag. 
SIPpendc mangzweer. 
Yer·zakking van buikingewandcn. 
Slcpcndc ontsteking van het darmslijm,lies. 
Slcpt•nde dnrm,wcer. 
SJ .. pendc of tt:lkens t.erugkeerende ontsteking van bet worm vormig 
aanhangscl {appendicitis). 
Sle[Jende pcraloop (<lyscnteria chronica). 
Indische spruw (AP.hthae tropicae). 
Slepcnde darmwindzucht in belangrijken graad {meteorismus). 
H ardnekkige stoelverst-0pping in bclo.ngrijken gra.ad. 
Plaatselijke vernauwinl'l' van het darmkanaal. 
Fistel v:1 n een dcr epi.Jsverteringsorganen. 
Navelsplijtinll {urachus apertus). 
Tegennatuurltjke of kunstmatig gevormde aars. 
Vedamm ing der sluitspier van den aars. 
Blijvcnde uitzakking van den endeldarm . 
Hardnekkige aarskloven. 
Aarsfistel. 
Belangrijke aam beien. 
Siepcndc buikvliesontsteking. 
Hind rlijke vergroeiing van buikingewanden. 

Slepende ziekten van de lever. 
Slepende ziekten vah de galblaas of van de galwegen. 
Herh1taldc galsteenkoliek. 
Bclnngrijke vergrooting: of andere slepende ziekten van de milt. 
S!epcnde ziekten van ae alvleeschkl ier. 
lngewandsbreukcn, indien de breuk door het dragen ·van een breuk
band niet voortdurend goed is in te houclen. 
Slepende zickten van nier of nierbekken. 
Herhaalde niersteenkoliok. 
Aangeboren splijting van den blaaswand {ectopia vesicae). 
Slepcnde zickten van de pisblaas. 
H erhaald bloedwateren. 
Blaassteen. 
Hardnekkige of telkens terugkeerende etterige ontsteking van den pisweg. 
Ucl r. ngrijke vornuuwing van den pisweg. • 
Piswegfistcl. 
Hin<lerl~ke vero/ooting van de voorstanderklier. 
Belani1rbke stoomia i11 de pisloozing. 
(Jnwil!ekeudge afvloed ·rnn do pis. 
Ae.ngeboren piswegsplijting {hypo- "t epispadie) in dien graad, dat de 
pisloqzing niet zonder ve,ontreiniging der kleederen kan plant• hebbcn. 

239_ Vitwendige tweeslachtigheid {hermaphroditismns). 
l.40. Gemis vau de rocdc . 

J ____ KoLOM ~ (vervolg). 

2{!. Zoogenaamde lieswandsd unh~-

27. Functioneelc albuminurie. 

28. Vernauwing vau de voorhuid l 
zonder stoornl s in de pisloozing. 

29. Aangeboren piswegsplijting {by . 
po et epispadie ) in lichten graad, 
waarbij de pisloozing zonder ver• 
ontreiniging der kleeren kan plaats 
hebben. 
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244. 
246. 

246. 

7.iekelijke ontaarding van een of van beide ballen of zaa.dstrengcn. 
Waterbreuk (bydror.cle) van een of van beide ballen of zao.dstrengen 
in belangrijken graad. 
Aderbreuk ~an de zaadstrcng (varicocele) in belangrijken gra,,,d. 

247. 1lal7.akvorslapping in belangrijken graacl. 

248. Slepende zao.dv'oed in belangrijken irao.cl. 

18. Balzakv~rslapping in dien 
gra.ad dat het !!ebrek niet 
tot afk,-urin~ le1dt. 
Bercd,,. korpsen. 

Rug en Ledematen. 

249. 

2r,o. 

261. 

262. 
263. 
264. 

255. 

256. 
267. 

268. 

260. 

261. 

262. 
263. 

Misstand van den schouder in d.ien graad, daL da J>rdoor bij den gckleeden 
man we,nstaltigheid duidclijk zichtl:iaM is. · 
Belangrijke vleugelvormige afwijking van een of van beide schouder
bladen. 

Aangehore-n~splijting van ruggewervels (bydrorbacbis spina bifida) in 
binderlijken graad. 
8Jcpende ontsteking van t.orst- of lendcnwervels of van bun gewricbtcn. 
Vergroeiing van borst- of lendenwervels. 
Verkromming '"an de r~ggegraat (scoliosis, kyphosis, lordMis) in dicn 
graad,. dat daardoor bij den geklccden man wanstaltigbeid duidelijk zicht
baa.r 1s . 
Misstand van de beup in dien grAad, dat daardoor bij den geklceden man 
wanstaltigbeid duideJijk zicbtoaar is. 

Oemis v11n ccn of van lieide banden of vocten. 
Belangrijke verkromming of mis'"orming van een of meor ledematen, 
voor wat de LovensLe ledematen betrdt met belnngrijke stoornis in de 
,-errichtingen in verband met bet verPcbil in functie tusacben rechter- en 
linkerarm. 

Miovorming van een of van beide banden met belangrijke stoornis in 
de verricbtingen, in verband met het verscbil in functio tusseben recbter
en Jinkerh,rnd. 
Verdubbeling of splijting van een of mecr vingers met bclangrijke 
stoornis in de verrichtingen, in verband met het verschil in functie tllS8chen 
recbter- co linkerhand. 
Aanceng oeiing van een of meer vingers met belangrijke stoornis in de 
verricbt ingen, in verband met het verschil in functie tusschen rechter
en linkerhand. 
Gemis, n.isstand of verstijving van een of meer vingers of vinl!'.erleden 
met belangrijkc stoornis in de ,-e rrichtiniren, in verband met het 'verscbil 
h functie tusschen rechter- en linkerhand. . 
Mank~aan. 
Bolangrijke afwijking van den norma.len stand van e"n of van beide knieiin. 

19. 

20. 

21. 

?11isstand van de beup, in 
dien l(raad, dat het gebrek 
niet tot afkenrins; leidt. 
InfanJ;erie. 

VerkromD' ing of misvor
ming van een of meer 
ledemo.ten in dien graad, 
dat bet g<'hrek niet tot 
afkeuring !eidt. 
lnfanterie. 

Afwijking van den norma• 
Jen stand van een of van 
beide knieiin in dien graad 
dat het gebrek niet tot 
afkeuring Jeidt. 
lnfanterit. 

31, Lichte graden van aderbreuk van 
de zaad.etreng (varicocele). 

32. 

33. 

Geringe afwijking van den nor 
malen stand van den schouder. 
Geringe afwijking van den nor
malen stand van een of van beidP 
sohouderbladen. 

34. Geringe afwijking van de normale 
kromming van de ruggegraat. 

35. Geringe afwijking van den nor
malen stand van de heup. 

36. Geringe alwijking van den nor
malen vorm en geringe verkrom
m iniz van een of meer lede
matcn indien daarvan geen stoor
n ·s in de verrichtingen te ver
wacbten is. 

Geringe afwijking van den nor
malen stand van een of van be ide 
kniecn, indien daarvan geen stoor
nis in de verricbtingen te ver
wachten is. 
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KoLOH I (vervolg). I 
-2-64- .- V- erpl aat;, ing of t,egennntuurlijka bewaeglijkhoid van ecn of van bcide_l_ 

knicschijven in hinderlijken graad. 
265. Misstand of misvorming van een of van beidc voPten, indion danrdoor 22 . 

hct gaan of hot dragen van hot schoaisal bemoeilijkt wordt. I 

266. Ean of mee,· overtolliga teenen, indien daardoor het gaan of hat dra.gan 
van hot schoaisel bemoeilijkt wordt. 

267. Aanecngroeiing van teenen, indien dnardoor het gaan of hat dragan van 
het achoeisa l bemoailijkt wordt. 

268. 

260. 

Geheel of gedeeltelijk gamis, verstijving of belangrijka misstand van 
een of meer teenen, indien daardoor het go.an of bet dragen van het schoeisel 
bomocilijkt wordt. 
Doorborcnde voattwccr (malum pPrforana pedis). 

270. Harclnckkigc eeltvorming, indien claardoor hct gaan bemoeilijkt wordt. 

2 1 I. H ardnekkig atinkend voetzweet. 

272. Aangeboren gemis van de nagals aan een of aan beide handen of vocten. 
273. Hinderlijke misvorming of onta.arding van een of meer nagels. 
274. Hardnekkige, telkens terugkearanda, nagelzwear. 

23. 

24. 

25. 

26 

27. 

KoLOH 11 (vervolg). -I 
Misstand of m isvorming 

van een of van beide voeten 
in dien graad dat hot gcbrek 
niet tot afkauring leidt. 
lnfanterie. 

Een of meer ovartolliga 
teenen, indien de afwijking 
niet tot afkeuring lai<lt. 
I nfanterie. 
Aanccngroeiing van teenen 
in dien graad dat hat gebrek 
niet tot afkeuring leidt. 
I nfanterie. 
Geheel of gedeeltelijk ge
mis, vcrstijving of misstand 
van oen of meer teenen 
inclien het gebrek niet tot 
afkeuring loidt. 
I nfanterie. 
Hardnekkigc aaltvorming 
in dien graa,l dat het gebrek 
uiet tot afkauriug laidt. 
I nfanterie. 
Voetzweet in dien graad, 
dat gebrek niat tot afkeu
ring Ieidt. 
l nfanterie. 

38. 

39, 

KoLOH Ill ( ver11olg). 

Geringo afwijkingen van den nor
malen stand of van den norm alen 
vorm van een of van beide voeten 
zonder inzakking van het voetge
welf. 

N.B. Met lichta graden van plat
voeten kunnen worden toegalaten 
de peraonen, in art. l onder de 
groapen A 6, 7, 8 en B 4 genoemd . 

Garinge afwijking van den nor
malen stand van een of mccr 
tecnen, indien daarvan g ,en stoor 
nis in het gaan of in het clrageu 
van het achoeisel to vcrwachten is. 
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26 A11,gu.•tU8 1921. Jl,fiss1vE van dea Minister 
van Binnenlandsche Zaken aan Gedepu
tetrde Staten van de onderschf'idene -pro
vincicn betreffende gemeentelijk bal- en 
winkelbedrijf. 

Het is mij gebleken, dat nog door verscbil
lende gemeenten door middel van hallen en 
gemeentewinkels handel wordt gedreven in 
allerlei goederen, blijkbaar met de bedoeling 
voor de ingezPtenen, wegens berekening van 
onredelijke prijzen door de handelaren inge
volge de bijzonrlere omstandigheden der laatste 
jaren als prijsregi,laar op te treden. 

Hoewel de e;emecntebesturen gebeel vrij in 
hun handelwiize met betrekking tot doze 
aangelegenheid blijven, hen ik met den Minister 
van Landbouw, Nijverheid en Handel en den Mid
denstandsraad van meen.ing, dat bet gemeente
winkelbcdrtif eerst dan bestaansreeht beAft, 
indien e.lle ko8ten welke op het hedrijf van den 
gewonen handelaar rusten, ook ten laste van 
het gemeentebedrijf komen. Eerst da.n is to!'h 
de concurrentie der gemeentelijkA winl{els met 
particulicre bedrijven op commercieel gczonde 
basis gegrond. 

Hieraan wordt veelal blijkbaar niet, voldaan, 
ar.ngezien door dt> gemeentewinkels groote voor
deelen warden genoten, als vrijdom van huur, 
belasting c. d. en niettemin tocb nog vaak 
verlies wordt gAleden. 

U gelieve de gemeentebesturen in Uwe pro
vincie welke daarvoor in aanmerking komen, 
met nadruk er op te wijzen, dat de gemeentf>
lijke winkels aan voormeld vereischte behooren 
te voldoen en anders redelijkerwijs dienen te 
warden opgeheven, zoowel in het belang van 
de gemeenten als ter becindiging van eene 
oneerlijke concurrentie met den handeldrijven-
den mjddenstand. (B. S.) 

27 AugU8tU8 1921. BESLUIT tot nadere wijzi
~ng van het Koninklijk besluit van 2 
JJecember 1918 (Staatsblad n°. 771), 
hondende reorganisatie van bet Provinciaal 
Ziekenhuis nabjj oant'[JO0Tt. S. 1033. 

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

Binnenlandsche Zaken van 24 Augustus 1921, 
n°. 5631, afdeeling Armwezen; 

Gelet op de wet van 27 April 1884 (Staatsblad 
n°. 96) laatstelijk gewijzigd bij de wet van 
27 November 1919 (Staatsblad n°. 784) ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 

Eenig artikel. 
In het tweede lid van art. 4 van On.a besluit 

van 2 December 1918 (Staatsblad n°. 771), 
gelijk dat artikel wordt gelezen ingevolge Ons 
besluit van 24 Januari 1921 (Staatsblad n°. 39), 
wordt in de plaats van ,,31 Augustus 1921" 
gelezen ,,31 Augustus 1922". 

Onze Mimster van BinnPnlandsche Zaken 
is belast met de uitvoering van dit besluit, dat 
in bet Staatsblad zal warden geplaatst. 

Het Loo, den 27sten Augustus 1921. 

27 A1igustu., 1921. BESLUIT tot nadere 
wijziging van bet Koninklijk besluit 
van 22 Maart 1904 '(Staatsblad n°. 65), 
waar bij aan bet bestuur der provincie 
Nooraholland vergunning is verleend, op 
een terrein in de gemeente Castricum 
een gesticbt voor krankzinnigen op te 
ricbten. S. 1034. 

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

Binnenlandscbe Zaken van 24 Augustus 1921, 
n°. 582/\, afd. Armwezen ; 

Gelot op de wet van 27 April 1884 (Staats
blad n°. 96),laatstelijk gewijzigd bij de wet van 
27 November 1919 (Staatsblad n°. 784); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
met intrekking van het bepaalde in art. II 

van Ons besluit van 21 Februari 1917 (Staats
blad n°. 222) en van Onze besluiten van 20 
Augustus 1920 (Staatsblad n°. 717) en van 
24 Januari 1921 (Staatsblad n°. 38), te bepalen: 

Eenig artikel. 
Aan bet eerste lid van art. 2 van Ons besluit 

van 22 Maart 1904 (Staatsblad n°. 65), gelijk 
dat lid wordt gelezen ingevolge Ons besluit 
van 16 October 1909 (Staatsblad n°. 340), wordt 
aan het slot, de volgende zinsnede toegevoegd : 

,,Bovendien mogen gedurende het tijdvak, 
eindigende 1 October 1931, in bet gesticht nog 
46 mannen en 46 vrouwen verpleegd warden". 

Onze Minister van Binnenlandscbe Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, dat 
in het Staatsblad zal warden geplaatst. 

Het Loo, den 27sten Augustus 1921. 
WILHELMINA. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
CR. Rt1YS DE BEERENBROUCK. 

( Uitgeg. 12 Oct. 1921.) 

27 AugustUB 1921. BESLUIT, houdende nadere 
bepalingen omtrent het vervoer en de 
nederlagen van zout op een gedeelte van 
bet terrein van toezicht langs de grenzen. 
s. 1035. 

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

Financien van 27 Juli 1921, n°. 153, Accijnzen; 
Gezien artikel 1 der wet van 4 April 1870 

(Staatsblad n°. 61), artikel 1 der wet van 
28 December 1879 (Staatsblad n°. 250) en de 
wet van 7 December 1896 (Staatsblad n°. 212), 
alsmede de wet van 7 December 1880 (Btaats
blad n°. 221) en artikel 100 der wet van 27 
September 1892 (Staatsblad n°. 227); 

Mede gezien artikel 49 der wet van 26 April 
1852 (Staatsblad n°. 93) en Ons besluit van 
19 Februari 1909 (Staatsblad n°. 54); 

Den Raad van State geboord (advies van 
9 Augustus 1921, n°. 27) ; 

Gelet op bet nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 24 Augustus 1921, 
n° .• 80, Accijnzen ; 

Hebben goedgevonden en verstaan te 
bepalen: 

WILHELMINA. 
De Minister van Binnenlandsche Zaken, Eenig artikel. 

CR. Ruys DE BEERENBROUCK. I Onze besluiten van 7 September 1909 
(Uitgeg. 12 Oct. 1921.) I (Staatsblad n°. 304) en van 18 April 1910 

(Staatsblad n°. 115) zijn ingetrokken. 
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O17ze M!nister van Fina!'loien i~ belast met I 0., dat Schoontje Woudstra, toen zij in 
de u1tv0ermg van d1t beslmt, <lat m bet Staats- November l!ll 7 van de gemeente Wcststellin -
blad zal worden g<"plaalst en waarvan nfscllrift, werf tijdelijk, tot herstel van haar gezondhei~, 
zal w0rden gezonclen aan den R aad van State. naar 's-Gravenhage vertrok, haar woonplaats 

Het Loo, den 27sten Augustus 1921. bchield te Weststellingwerf, waar zij bij haar 
WILHELMINA. vader inwoonde; 

De Minister van Financien, DE GEER. dat zij mitsdien haar woonplaats noch te 
( Uitgeg. 19 Sept. 1921.) s-Gravenhage, noch elders heeft gevestigd, 

- I 
29 Augustus 1921. BESLUIT, h~udende maoh

tiging tot uitgifte van sol:i,itkistbiljetten 
en sobatkistpromessen, volgens de wet 
van 4 April 1870 (Staatsblad no. 62), 
laatstelijk gewijzigd bij die van 26 Juli 
1918 (Staatsblad n°. 499) en de wet van 
5 December 1881 (Staatsblad no. 185). 
s. 1036. 

zoodat, toen op 2 April 1918 de reohterlijke 
machtiging om haar in een gesticht te plaatsen 
werd aangevraagd, de patiente nog te West
stellingwerf woonde ; 

Gezien de Armenwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

de gemeente Westste!Lingwerf aan te wijzen 
als de woonplaats van de armlastige krankzinni
ge Schoontje Woudstra. voor de toepa.ssing va.n 
art. 39 der Armenwet. 

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

29 Augustus 1921. KoNINKLIJK BESl,ULT. I 
1.,1111t11d die, tot berstd vun g,·wnubeid 

tijdelijk buiten zijn woonµlauts vertoevend, l Septemher 1921. BESLUIT tot aanvulling 
als zenuwpatient in ef'n inrichting wordt van het organisatiebesluit van het personeel 
opgennmen en daar verhlijft tot de rechter- I voor cl.en dienst der Justitiegebouwen 
lijke muchtiging tot plaatsing in een krnnk- (Koninklijk besluit van 23 Maart 1920 
zinnigengesticht wordt aangevraugd, blijft 

1 

(Staatsblad n°. 125). S. 1037. 
voor de toepassing van art. 3\/ zijn oor- u , 
spronkelijke woonplaats behnudPn, ook al nIJ WILHELMINA, ENZ. 
is hij tijdens zijn verblijf in de zenuwin - O:ll de voordracht van Onzen Minister van 
richting door de zorg van :7.ijne fumili" I Justitie van den 14den Juli 1921, n°. 843; 
overgPscbreven in de bevolkingsrng.isters I Den Raad van State gehoord (advies van 
der g-Pmeente, waarbeen bij tijdelijk was 2 Augustus 1921, n°. 16) ; 
vPrtrokkr>n Gezien het nader rapport van voornoemden 

WIJ WILHELJ\ITNA, ENZ. Minister van den 27sten Augustus 1921, no. 833· 
Beslissende het geschil over de woonl •laats Hebben goedgevonden en verstaan: ' 

van de armlastige krankzinnige S. Woudstra; te rekenen met ingang van 1 Januari 1921 
Den Raad van State, Afdeeling voor de te bepalen : ' 

Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van Eenig artikel 
10 Augustus 1921, n°. 165; . .. . · 

Op de voordracht van Onzen Minister van Het KomnkhJk besluit van ~3 ~aart 1920 
Binnenlandsche Zaken van 24 Augustus 1921 (Staatsblad n°. 125) tot orgamsat1e van het 
no. 3787, afd. Armwezen; ' personee! voor den dienst der Justitiegebouwen, 

0., dat Schoontje Woudstra, geboren te wordt aangevuld met ?n_derstaande bepal_i~gen: 
Noordwolde op 13 Jnni 1885, van hare geboorte Art. 4~. Onze Mrn1~~r .. van Just1t1e is 
af in de gemeente Weststellingwerf ten huize I gemac_ht1gd om, wa_a: t1JdehJk personeel v:.oor 
van h~ren _vader h~eft verblijf _\l,ehouden _; dat den d1enst der _Just1t1egebouwen nood1g blJJkt, 
toen z1ch b1J <le patiente geestehJke afw1jkmgen tot de aanstellmg daarvan onder de daarvoor 
vertoonden, zij in November 1917 naar 's-Gra - gewenschte benammg o_v~r te gaan. 
venhage vertrok om aldaar, door het verblijven Voor zoover de bezoldigmg van dat personeel 
in eene andere omgeving, verbetering van haar hooger mocbt wor<len gesteld dan tweehonderd 
~oestand te verkrijgen; dat zij tijdelijk kwam gulden per maand, zal eene voordracht daartoe 
mwonen bij haar brooder, maar niet in het aan Ons behooren te worden gedaan. 
bevolkingsregister van 's-Gravenha e werd Art. 4b. Ambtenaren in vasten dienst kun
ingeschreven; dat zij reeds sinds ovember n~n met een anderen titel dan in artikel 2 van 
~9~ 7 a\s zenuwpatiente werd opgenomen in de dit besluit :'erme~d worden werkzaam _g~steld. 
mnchtrng ,,Bethesda" te Haarlem ; dat haar De rang, dien ZIJ naar _de ondersche1ding in 
toestand ech ter z66zeer verergerde dat op genoemd art1kel zullen mnemen, wordt door 
2 April 1918, nadat de patiente inmiddels door Ons bepaald. 
de zorgen van hare familie was overgeschreven Onze voornoemde Minister is belast met de 
in het bevolkingsregister van 's-Gravenhage uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad 
de rechterlijke machtiging tot hare plaatsing zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
in het gesticht ,,]!ndegeest" te Oegstgeest W?rden ... gezonden aan Onzen Minister van 
werd a.angevraagd en zij dienzelfden dag in dit Financ1en, aan den Raad van State en aan de 
gesticht werd opgenomen ; I Algemeene Rekenkamer. 

dat_over de betaLing dcr verpleegkosten, 'tan Het Loo, den lsten September 1921. 
1 April 1921 af, een geschil is ontstaan tusschen WILHELMINA 
de gemeenten Weststellingwerf en 's-Graven- · 
hage • De Minister van Justitie, HEEMSKERK. 

· dat Gedeputeerde Staten van Friesland en (Uitgeg. 15 Sept. 1921.) 
van Zuid-Holland er niet in zijn geslaaad dit, 
geschil in cler minne bij te leggen ; " 
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3 September 1921. BESLUIT tot vaststelling 
van een algemeenen maatregel van bestuur, 
als bedoeld in artikel 105, <lerde lid, der 
Ongevallen·wet 1921. S. 1038. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Arbeid van 1 Augustus 1921, n°. 3192, afdee
ling Arbeidersverzekering ; 

Gezien artikel 105, derde lid, der Ongevallen
wet 1921; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
den 23 Augustus 1921, n°. 31); 

Gelet op bet nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 29 Augustus 1921, 
n°. 3672, afdeeling Arbeidersverzekering ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen als volgt : 
Art. 1. Voor de toepassing der Ongevallen

wet 1921 wordt het toezioht in de werkplaat-sen 
en fabrieken van den Staat, van eene provinoie 
of van eene gemeente uitgeoefend door de 
in art-ikel 88 dier wet bedoelde inspeoteurs der 
agenten en agenten der Rijksverzekeringsbank. 

2. Dit besluit treedt in werking op 1 Ooto her 
1921. 

Onze Minister van Arbeid is bela~t met de 
uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad 
zal worden geplaatst en waarvan afsohrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State. 

Het Loo, den 3den September 1921. 
, WILHELMINA. 

De M inister van Arbeid, A.il,BERSE. 

(Uitgeg. 19 Sept. 1921.) 

3 September 1921. BESLUIT tot vaststelling 
van een algemeenen maatregel van be
stuur, als bedoeld in artikel 77 der On
gevallenwet 1921. S. 1040. 

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

Arbeid, van 1 Augustus 1921, n°. 3192, afdeeling 
Arbeidersverzekering ; 

Gezien artikel 77 der Ongeva\lenwet 1921 ; 
Den Raad -van State gehoord (advies van 

den 23 Augustus 1921, n°. 31); 
Gelet op het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister van 29 Augustus 1921, 
I n°. 3672, afdeeling Arbeidersverzekering; 

I 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

te bepalen als volgt : 
Art. 1. Ingeval een persoon, die aanspraak 

heeft op een geldelijke sohadeloosstelling van
wege de Rijksverzekeringsbank, een wettelijken 
vertegenwoordiger heeft, gesohiedt de uitkee
ring der sohadeloosstelling aan dezen, tenzij 
het bestuur der Bank van oordeel is, dat er 
termen zijn om de uitkeering aan den bedoelden 
persoon zelven te doen. 

Ingeval een persoon, als bedoeld in het 
voorgaande lid, ingevolge het bepaalde bij de 
artikelen 374d, vijfde lid, 374/, 439, derde lid, 
of 439a van het Burgerlijk Wetboek, voor
loopig aan de zorg van den Voogdijraad is 
toevertrouwd, gesohiedt de uitkeering der 
sohadeloosstelling aan dien Raad. 

2. De afkoopsom, bedoeld in de artikelen 
22 en 80 der Ongevallenwet 1921 en de eerste 
termijn van tijdelijke uitkeeringen, als be
doeld in artikel 15 dier wet, worden zoo spoedig 
mogelijk, dooh uiterlijk binnen zes dagen na de 

3 September 1921. BESLUIT tot vaststelling toekenning der uitkeering betaalbaar gesteld. 
van een algemeenen maatregel van be- De verdere termijnen der in het eerste lid 
stuur, als bedoeld in artikel 80, eerste lid, bedoelde uitkeerin:gen worden betaalbaar ge-
der Ongevallenwet 1921. · S. 103J. steld op Donderdag van elke week, of, wanneer 

WIJ WILHELMINA ENZ. de b1:taal<;\ag een K erstd~g, Hemelvaartsdag ' I of Nieuwiaarsdag zou z1Jn, alsdan op den 
Op_ de voordra~ht van Onzen Minister ':an daaraan voorafgaanden werkdag. 

Arbe1<l van 1 Augustus 1921, n°. 3192, afdeehng 3. In een dienstbrief, als bedoeld in artikel 
Arbe1dersverzekermg; 74, eerste lid, der Ongevallenwet 1921, wordt 

Gezien art,ikel 80, eerste lid, der Ongevallen- den belanghebbende tevens medegedeeld, van 
wet 1921 ; . welken dag af en op welken dag of op welke 

Den Raad van State gehoord (advies van dagen van de weeK <le schadeloosstelling .kan 
den 23 Augustus 1921, n°. 31); worden ontvangen. 

Gelet op h~t. nader rapport van Onzen voor- Is de schadeloosstelling eene tij<lelijke uit-
noemden Minister van 29 Augustus 1921, keering, als bedoeld in artikel 15 der Ongeval-
n0. 3672, afdeeling Arbeidersverzekerin~; lenwet 1921, dan worden bij den dienstbrief 

Hebben goedgevonden en verstaan: tevens medegedeeld de voorwaarden, waar-
te bepalen als volgt: onder de uitbetalingen zullen plaats hebben. 
Art. 1. De land_streken, grenzend~ aan 4. Een geldelijke schadeloosstelling, welke 

Nederland, bedoeld m art1kel 80, l~te hd, der niet is ingevorderd op den vervaldag kan in 
~ngevallenwet 1921, zijn de Duitscbe en Bel- ontvangst worden genomen op een' daarop 
g1sche g_rensge~eenten.. . volgenden betaaldag, behoudens het bepaalde 

2. D1t beslu1t treedt m werkmg op 1 October in artikel 79 der Ongevallenwet 1921. 
1921. . . . . 5. A n den rentetrekker of diens wettelijken 

. Onze_ M1mster_ van A_rbe1d 1s belast met de vertegenwoordiger wordt door het bestuur der 
mtvoermg van d1t beslmt, dat m bet Staatsblarl Rijksverzekeringsbank voor het ontvangen 
zal worden geplaatst en waarvan afscbrift I der renten eene legitimatiekaart verstrekt. 
zal worden gezonden aan den Raad van Zoodanige ka.art kan door bet bestuur worden 
State. verstrekt aan dengene, die door den rente-

Het Loo, den 3den September 1921. trekker of diens wettelijken vertegenwoordiger 
WILHELMINA. doorloopend is gemachtigd om de renten te 

De Miniater van Arbeid, AALBERSE. 

( Uitgeg. 19 Sept. 1921.) 

ontvangen. 
De vorm en de inhoud der legitimatiekaarten, 

de voorschrilten, in aoht te nemen om eene 
1 kaart te bekomen, en de wijze van verstrekking 
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der kaarten worden vastgesteld door het 10. Door elk gemeentebestuur wordt eene 
bestuur der Rijksverzekeringsbank. lijst of een kaartregister gebouden van de 

6. De rentetrekker of diens wettelijke namen van hen, aan wie anders dan voorloopig 
vertegenwoordi~er, die eene renteuitkeering, eene rente ingevolge de Ongevallenwet 1901 
welke hij gerecht igd is te ontvangen, in ont- of de Ongevallenwet 1921 is toegekend, bene
vangst wenscht te nemen, is verplicht ten vens van hen, van wier in !even zijn het recht 
kantore der posterijen op aanvrage zijne legiti- op of het bedra~ van een rente ingevolge die 
matiekaart te vertoonen. Gelijke verplicht ing wet afhankelijk 1s ; een en ander voor zooveel 
rust op hun gemachtigde, indien dezen eene ~ -e personen binnen de gemeente woonachtig 
legitimatiekaart is verstrekt. j z1J n. 

Wordt de legitimatiekaart niet vertoond, Tweemaal in de maand doet bet gemeente-
dan kan de uitbet aling der rente worden ,

1 

bestuur aan bet bestuur der Rijksverzekerings
geweigerd. bank ten aanzien van de in het eerste lid be-

7. Ingeval een verzekerde tEm gevolge van doelde personen eene op$ave toekomen van de 
een ongeval, hem in verband met zijn dienst- gevallen van verandenng van woonplaats, 
betrekking overkomen, overlijdt en eene overlijden, huwelijk of bereiken van den zes
weduwe nalaat, die verklaart zwanger te zijn, t ienjarigen leeftijd. De opgaven geschieden 
da.n geschiedt de betaalbaarstelling van <le met zooveel mogelijk gelij ke tusschenruimten 
termijnen der rente, welke is toegekend aan bet en worden door het gemeentebestuur op de 
kind, waarvan de weduwe. zwanger is, niet lijRt of bet register aangeteekend. Indien 
v66r den tweeden betaaldag van renteuitkeerin- gedurende t wee kalendermaanden geen opgave, 
gen, nadat het bestuur der R ijksverzekerings- als in dit lid bedoeld, had behooren tegeschieden, 
bank van de geboorte heeft kennis gekregen. doet bet gemeentebestuur v66r den 5den der 

Op den betaaldag, bedoeld in bet eerste volgende maand daarvan mededeeling aan het 
lid, worden betaalbaar gesteld alle vervallen bestuur der Bank. 
termtinen der aan bet kind toegekende rente. H et bestuur der Bank geeft zoo spoedig 

Blijken de nagelaten betrekkingen van een mogelijk aan het bestuur der betrokken ge
verzekerde, als bedoeld in het eerste lid, nadat meente kennis van de namen der personen, 
bet aldaar bedoelde kind dood ter wereld is die op de lijst of bet kaart register moeten worden 
gekomen, t e weinig aan renten te hebben gebracht of van die lijst of dat register moeten 
ontvangen, dan wordt bet bedrag, dat zij v66r worden afgevoerd. 
de herziening hunner rente te weinig hebben 11. Wanneer een persoon, die aanspraak 
ontvangen, betaalbaar gesteld op den tweeden heeft op geldelijke schadeloosstelling vanwege 
betaaldag van ren teuitkeeringen na de her- de Rijksverzekeringsbank, niet in Nederland 
ziening. zij n woonplaats heeft , is hij verplicht in Neder-

Blijken de nagelaten betrekkingen van een land woonplaats te kiezen en van de gekozen 
verzekerde, als bedoeld in bet eerste lid, nadat woonplaats schriftelijk mededeeling te doen 
zijne weduwe twee of meer k inderen levend aan bet bestuur der Bank. Verder is hij ge
heeft ter wereld gebracht, te veel aan renten houden op de wijze, door bet bestuur te bepalen, 
te hebben vntvangen, dan wordt bet bedrag, aan het bestuur een gemachtigde op te geven, 
dat zij v66r de herziening hunner renten te wien de schadeloosstelling t en kantore der 
veel hebben ontvangen, op de wijze, door het posterijen van de gekozen woonplaats moet 
bestuur der Bank te bepalen, zoo mogelijk worden uitbetaald. 
ingehouden op de t ermijnen van hunne renten, Wanneer aan een persoon als in bet eerste 
welke vervallen na den eersten betaaldag van lid bedoeld, eene rente is toegekend, is deze 
renteuitkeeringen na de herziening der renten. bovenclien verplicht op de tijden en op de wijze 
De inhouding kan niet aldus bepaald worden, door het bestuur te bepalen, aan bet bestuur 
dat op eenigen termijn meer rum bet vierde aan te toonen, dat hij nog in !even is en, ingeval 
gedeelte van zijn bedrag zou wordeningehouden. bet recht op de rente eincligt met zijn hertrou-

8. Wanneer in een geval, als bedoeld in wen, ook dat hij niet hertrouwd is. 
a.rtikel 7, de zwangerschap der weduwe van den 12. Indien aan den schoonvader of de 
overledene eerst na de toekenning van de schoonmoeder van een overleden getroffene 
renten aan de nagelaten betrekk ingen ter een rente is toegekend, is deze verplicht om, 
kennis van bet bestuur der Rijksverzekerinp:s- wanneer noch de echtgenoot van denoverledene, 
bank komt, wordt met de vasts1;elling van de door wien de zwagerschap bestond, noch een 
rente der ongeborcn vrucht gewacht tot na de van de kinderen uit de huwelijksvereeniging 
geboorte. Wordt alsdan eene rente toegekend, van dien echtgenoot met den overledene ge
dan worden bij de betaalbaarstelling der eerste sproten, in Nederland woonplaats heeft, op 
renteuitkeering tevens betaalbaar gesteld alle de tijden en op de wijze door bet bestuur der 
vervallen t ermijnen der rente. R ijksverzekeringsbank te bepalen, aan bet 

Blijken de nagelaten betrekkingen tengevolge bestuur a.an te toonen, dat e n van die per
van de omstandigheid, dat bij de toekenning sonen nog in \even is. 
hunner rente met de zwangerschap der weduwe 13. Wanneer een persoon, die aanspraak 
geene rekening is gehouden, te veel aan renten heeft ov. geldelijke schadeloosstelling vanwege 
te hebben ontvangen, dan is het laatste lid de RiJksverzekerinp:sbank, een wettelijken 
van artikel 7 van toepassing. vertegenwoorcliger heeft en ingevolge de be

. 9. De gemeentebesturen verstrekken de slissing van bet bestuur der Bank de uitkeering 
inlichtingen, welke door bet bestuur der Rijks- der schadeloosstelling aan dezen moet plaats 
verzekeringsbank worden gevraagd in verband hebben, zijn de voorschriften van bet eerste 
met de vaststelling, t oekenning of betaal- lid van artikel 11 van toepassing ten aanzien 
baarstelling van schadeloosstellingen, inge- van dien verte!?ienwoordiger, inclien deze nie 
volge de Ongevallenwet 1921. in Nederland z1jn woonplaats heeft. 
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14. Wanneer een persoon, als bedoeld in ' 
het tweede lid van artikel 11 of in den aanhef 
van artikel 12, eenwettelijken vertegenwoordiger 
beeft en ingevolge de besiissing van bet be
stuur der Rijksverzekeringsbank de uitkeeriog 
der schadeloosstelling aan dezen moet plaats 
hebben, moeten de verplichtingen, in genoemde 
bepalingen aan dien persoon opgelegd, door 
diens wettelijken vertegenwoordiger worden 
vervuld. 

15. Indien en zoolang door of ten aanzien 
van een persoon, als bedoeld in een van de 
voorgaande vier artikelen, de aldaar gestelde 
voorschriften niet worden nagekomen, is het 
bestuur der Rijksverzekeringsbank hevoegd 
de uitkeering der door de Bank verschuldigde 
schadeloosstellingen te weigeren. 

16. Dit besluit treedt in werking op 1 Oc
tober 1921. 

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 3den September 1921. 
WILHELMINA. 

De Jl,finister van Arbeid, AALBERSE. 
(Uitgeg. 19 Sept. 1921.) 

-3 September 1!)21. BESLUIT tot vaststeliing 
van een a]g,,.meenen maatregel van be
stuur, als bedoeld in artikel 66, derde lid 
der Ongevallenwet 1921. S. 1041. 

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

Arbeid van 1 Augustus 1921, n°. 3192, afdeeling 
Arbeicl.ersverzekering ; 

Gezien artikel 66, derde lid, der Ongevallen
wet 1921 ; 

Den Raad vau State gehoord (advies van 
den 23 Augustus 1921, n°. 31); 

Gelet op bet nader rapport van Onzen 
voornoemden Minister van 29 Augustus 1921, 
n°. 3672, afdeeling Arbeidersverzekering ; 1 

Hebben goedgevonden en verstaan: I 
te bepalen als · volgt : 
Art. 1. Wanneer aan een ingevolge de I 

Ongevallenwet 1921 verzekerde in het buiten
land een ongeval in verband met zijne dienst
betrekking is ovcrkomen, wordt het in artikel 
66, tweede lid, dier wet bedoelde formulier 
ingeleverd aan een kantoor der Posterijen in 
Nederland, ter keuze van den aangever, of 
rechtstreeks aan de Rijksverzekeringsbank 
toegezooden. 

W anneer de aangifte niet op de in bet eerste 
lid eerstbedoelde wijze plaats heeft, wordt bij 
gemis van een forrnulier aan de Bank een 
scbriftelijke opgave toegezonden, vermeldende : 

a. den naam, de voornamen, den leeftijd, bet 
geslacht en de woonplaats van den getroffene ; 
ingeval den getroffene het ongeval is overkomen 
in een plaats, waar hij tijdelijk verblijft, tevens 
de tijdelijke verblijfplaats van den getroffene; 

d. den datum en het uur van het ongeval en 
de plaats, waar het is voorgevallen ; 

c. de werkzaamheden, waarmede de getrof
fene bezig was; 

f. de oorzaak van bet ongeval en de wijze, 
waarop het zich toedroeg ; 

g. of, en zoo ja, wanneer de getroffene den 
arbeid heeft gestaakt (met vermelding van 
datum en uur) ; 

h. den naam en de woonplaats van den 
geneeskundige, die de eerste hulp verleende 
(met vermelding van datum en uur); 

i. of de geneesknndige behandeling wordt 
voortgezet, en zoo ja, door wien; 

j. waar de getroffene verpleegd wordt ; 
k. het oordeel van den geneeskundige 

over den aard van het door den getroffene 
bekomen letsel (met vermelding van lichaams
deel of orgaan, hetwelk is gekwetst of getroffen) 
over de vraag, of het ongeval den dood van 
den getroffene tengevolge heeft gehad of 
vermoedelijk zal hebben, of het letsel nit me
disch oogpunt den getroffene reden gaf den 
arbeid te staken terstond na het ongeval, of 
wel eenigen tijd na bet ongeval, in het laatste 
geval wanneer (met vermelding van datum 
en uur) en over den tijd, gedurende welken 
de getroffeoe vermoedelijk gedeeltelijk of geheel 
ongescbikt tot werken zal zijn ; 

l. de namen en woonplaatsen van oogge
tuigen van het ongeval, indien mogelijk, van 
ten minste een tweetal. 

2. ·w anneer aan een verzekerde in dienst 
van een werkgever, die uitoefent bet bedrijf 
van personen- of goederenvervoer met scbepeo, 
niet bedoeld in artikel 12 der Ongevallenwet 
1921, bier te lande een ongeval in verband met 
zijne dienstbetrekking is overkomen, wordt 
bet in artikel 66, t-weede lid, dier wet bedoelde 
for: .mlier ingeleverd aan een kantoor der Pos
terijen, ter keuze van den aangever. 

3. W'anneer aan een verzekerde in verband 
met zijne dienstbetrekking een 011geval is over
komen: 

a. in dienst van een werkgever, die uit
oefent het bedrijf van personen- of goederen
vervocr met schepen, niet bedoeld in artikel 
12 der Oogevallenwet 1921, of 

b. in het buitenland, 
geschiedt, indien ter plaatse van het ongeval 

geen vertegenwoordiger van den werkgever 
is, die aangifte van het gebeurde zou kunnen 
doen, de aaogifte door den werkgever binnen 
24 uren, nadat het ongeval te zijner kennis 
is gekomen. · 

4. Dit besluit treedt in werkjng op 1 October 
1921. 

Onze Minister van Arheid is belast met de 
uitvoering van dit besluit, dat in het 8taats
blad zal worden geplaatst en waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan den Raad van State. 

Het Loo, den 3den September 1921. 
• WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, AALBERSE . 

(Uitgeg. 19 Sept. 1921.) b. den naam, de voornamen en de woonplaats 
van den werkgever ; 

c. ingeval de werkgever niet zelf de aan- I 
gifte doet, den naam, de voornamen en de 3 
woonplaats van hem, die als vertegenwoordiger 

1 van den werkgever de aangifte doet en de 
betrekking van dien persoon bij den werkgever; 

Septem.ber 1921. BESLUIT tot vaststelling 
van een algemeenen maatregel van bestuur, 
als bedoeld in artikel 64, sub 5, der On
gevallenwet 1921. S. 1042. 
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W1J WILHELMINA, ENZ. berekend met behulp der grondslagen, waarop 
Op de voordracht van Onzen Minister van de balans berust; voor zoover die schadeloos

Arbeid van 1 Augustus 1921, n°. 3192, afdeeling stellingen komen ten laste van den betrokken 
Arbeidersverzekering; werkgever of het betrokken risicodragende 

Gezien artikel 64, sub 5, der Ongevallenwet lichaam, met als minimum f 100; 
1921 ; de letter b : de contante waarde van alle 

Den Raad van State gehoord (advies van schadeloosstellingen, toegekend of nog toe te 
den 23 Augustus 1921, n°. 31); kennen ter zake van ongevallen, voorgekomen 

Gelet op bet nader rapport van Onzen in het jaar, waarover de afrekening plaats 
voornoemden Minister van 29 Augustus 1921, I vindt, herekend met hehulp der grondslagen, 
n°. 3672, afdeeling Arbeidersverzekering; I waarop de balans berust; 

Hehhen goedgevonden en verstaan: , de letter V: de voorloopige bijdrage, bedoeld 
te bepalen als volgt : in artikel 2. 
Art. 1. Het in de artikelen 57, eerste lid, I De slotbijdrage moet zijn voldaan binnen 

sub 1, en 58, eerste lid, sub 1, der Ongevallenwet eene week, nadat de in artikel 6 bedoelde mede-
1921 bedoelde aandeel in de administratiekos- . deeling is verzonden,doch niet v66rl Novembe~. 
ten der Rijksverzekeringsbank, to betalen door 4. Inclien de toepassing der formule, be
een werkgever, die is toegelaten tot bet dragen doeld in artikel 3, tot eene negatieve uitkomst 
yan bet in artikel 54 dier wet bedoelde risico, leidt, wordt bet gevonden bedrag aan den be
en door eene naamlooze vennootschap of eene trokken werkgever of het betrokken risico
vereeniging, waarop dat risico is overgedragen, dragende licbaam terugbetaald. 
wordt onderscheiden in · eene voorloopige I 5. De berekening van het aandeel in _de 
bijdrage en in eene slotbijdrage. , administratiekosten naar de in de vonge 

2. De voorloopige bijdrage wordt vastge• I artikelen aangegeven regelen zal voor het 
steld op bet bedrag, laatstelijk als aandeel in de eerst worden toegepast op de administratie
administratiekosten voor den betrokkene be- I kosten over het boekjaar 1921. 
rekend, en wordt voldaan tegelijk met de ' 6. De mededeeling door bet bestuur der 
slotbijdrage over bet voorafgaande jaar. Rijksverzekeringsbank aan een werkgeve~, 

Zoolang ten aanzien van een werkgever, eene naamlooze vennootschap of eene vereeq.1• 
geen publiekrecbtelijk lichaam zijnde, of eene ging, als hedoeld in artikel 1, van het ingevolge 
na-amlooze vennootschap of verceniging, be- artikel 57, eerste lid, sub 1 , of 58, eerste hd, 
doeld in artikel l, geen aandeel in de admi- sub 1, der Ongevallenwet 1921 te betalen aandeel 
nistratiekosten is berekend, wordt als voodoo- in de administratiekosten der Bank gaat, voor 
pige bijdrage betaald een door bet hestuur der zooveel betreft de slothijdrage van bet aan
Rijksverzekerings bank te bepalen bedrag, dat dee], vergezeld van de berekening, waarop bet 
echter niet meer mag bedragen dan 2 pet. door bet bestuur opgegeven bedrag steunt. 
van bet loonbedrag, dat de betrokken werk- Indien na de vaststelling der slotbijdrage 
gever of de werkgevers der ondernemingen, blijkt, dat de grootbeid b1, bedoeld ir, artikel 3, 
welker risico door de betrokken vennootschap nog wijzigin~ moet ondergaan, wordt de 
of vereeniging wordt gedragen, naar bet oor• slotbijdrage ruet herzien. 
deel van bet Bankbestuur vermoedelijk op de 7, Dit besluit treedt in werking op 1 Oc-
loonlijsten zullen vermelden over bet jaar, I tober 1921. 
waarop de berekening betrekking heeft. Onze Minister van Arheid is belast met de 

3. De slotbijdrage, bedoeld in artikel 1, / uitvoering van dit besluit, dat in bet S tantsblad 
wordt vastgesteld door de volgende formule : I zal warden gepla-atst en waarvan afschrift zal 

_ ( 4r ) q b1_ ( r ) warden gezonden aan den Raad van State. 
S - 1 + 300 b 1 + 100 V. H et Loo, den 3den September 1921. 

WILHELMINA. 
In de formule stellen S, r, q, b1 , b en V voor: 
de letter S : de slotbijdrage ; 

De Minister van Arbeid, AALBERSE. 
(Uitgeg. 19 Sept. 192 1. ) 

de letter r : een getal, te hepalen door Onzen 
Minister, met de uitvoering van dit besluit 1 3 Septemher 1921. BESLUIT tot vaststelling 
helast, en aanduidende den rentevoet irl van een algemeenen maatregel van bestuur, 
percenten, die als grondslag voor de bereke- als bedoeld in artikel 14, eerste lid. der 
ningen moet warden aangenomen ; · Ongevallenwet 1921. S. 1043. 

de letter q: ~l;lt bedrag van de administratie- , WIJ WILHELMINA, ENZ. 
kosten ~!"r R1Jksverzeke~!ngsbank n_a aftrek / Op de voordracbt van Onzen Minister van 
van de b1Jdr_age van het R1Jk, hlldoeld ill art1kel Arbeid van 1 Augustus 1921, no. 3192, afdeeling 
19, tweede hd, der wet op de RIJksverzekermgs- Arbeidersverzekering . 
~ank, StaaU!?lad 1920, ~0

- 780, over bet boek· Gezien artikel 14, e'erste lid, der Ongevallen-
~aar der R\jksverzekermgsbank, waarov:er de wet 1921; 
ill bet voorgaande hd hedoelde slotb1Jdrage Den Raad van Stat,e gehoord (advies van 
moet warden vastgesteld,.met d1en verstande, den 23 Augustus 1921, no. 31); 
~at onkosten, vallende op bet genoemde _boek- GPlet op hot nader rapport van Onzen voor
Jaa~, docb waarvan he~_ bedtag eerst na illV0r· noemden Minister van 29 Augustus 1921, 
dermg van de slotb1J_drage bekend wordt, no. 3672, afdeeling Arheidersverzekering : 
g~_acht warden bet boekiaar te belasten, waarm Hebben goedgevonden en verstaan : 
ZIJ bekend warden ; I t e bepalen als volgt : 
· de letter b1 : de contante waarde d.er schade- . 

loosstellingen, toegekend of nog toe te kennen I § 1. Algemeene bepaling. 
ter zake van ongevallen , voorgekomen in bet Art. 1. De Rijksverzekeringsbank verleent 
jaar, waarover de afrekening plaats vindt, I den door een ongeval getroffen verzekerde, 
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die aa.nspraa.k heeft op schadt>loosst.elling i ning der Bank uit te oefenen, zulks uit zijne 
va.nwegc de Bank, de genees- en heelkundige a.angifte blijkt. 
behnndcling ter za.ke van het ongeval, voor Ta.rieven, als bedocld in het eerstA lid, kunncn 
zoover zij niet bestaa.t in verschaffing van ge- voor ver~chillende gedeelten van het Rijk 
nees-, heel- of verba.ndmiddelen, of zolve, of versohi!lend worden vastgesteld. 
door tusschenkomst hetzij van den workgever, 3. Het bestuur doet de na.men van de 
in wiens clienst den getroffene het ongcval is deskundigen, die bi ijki:ns de toezen<ling van 
overkomen, hetzij van de naamlooze vennoot- een door hi-n ingevuld on ondertoekend formu
schap of voreeniging, voor wier risico de ge- lier bercicl. zijn de in a.rtikAI 2 bedoelclEI geneea
troffene volgens artikel 5,. der Ongevallenwet o{ heelkundige hulp te vcrleenen, inschrijven 
1921 mocht zijn verzeknd gew('eSt•, of zij geeft op een daartoe bestemd register: was de 
den vi>rzekerde voor de behandeling, welke dC'skuncl.ige door den rechtcr van de uitoe£e
'hij zich heeft verscha.ft, ver$oecling. ning van zijn beroep ontzct, da.n wordt zijn 

De Bank verleent, de bchandi-lmg zelve door: naam niet op het regist,er ingi-~chreven zonder 
a. den gPtroffene te doen beha.ndclen door den toestemming van Onzen Minister, met de 

deskunclige, die ingevolge artikel 6(i, eerste uitvoering van clit besluit belast. Jn dat 
lid, der genoemde wet bij den getroffene is register wordt aantei-kening gehouden van 
geroepen door den werkgever of dengene, a.lie bc-slissingen van het l>estuur dor Rijks
die den werkgever ter plaa.t,se van bet ongeval verzekerin!!sbank en van alle uitsprakPn van 
vertegenwoordigde ; Onzen voomoemdcn Minister. krarMens dit 

b. den getroffene te doen behandelen door besluit ~enomen of gedaan ten annzien van op 
een door hem gekozen deskundige, die is inge- het register ingescl.reven cleRkund:gen. · 
schreven op het in artikel 3 bedo!'lde regist,er WMr in dezen nli;emeonen m,10tregel van 
en zich heeft bereid verklaard de in .artikr.l 2 bestuur de uitdrukkinq ,,ingoschreven rles
bedoeldP. hulp te verleenen binnen de gemeente kun .ligo" voorkomt, wordt <laaron<ler verstaan 
of het ~edeelte der gemeente, waar de ~ctrof- een dcskunclige, wiens naam op bPt register, 
fene ziJne woonplaats heeft of waar h1j zich bedoeld in bet eerste lid, is ingescbrewn. 
bevindt; 4. Het bestuur der Rijksverzekeringsbank 

c. onder ·bepaalde voorwaarden s}en ge- draagt zorg, dat in elke gemecnte aan bet 
troffene te doen bebandelen door een door kantoor der Posterijen een of mPer I ijsten 
hem gekozen deskundige, die niet is in~eschre- worden toegezonden, bevattende de namen van 
ven op het in artikel 3 bedoolde register; de ing<'sohreven deskundigen, clie zich bereid 

d. den getroffene te doen behandolen door hebben verkln,a,rd de in artil:el 2 bedoelde 
een door het bestuur der Bank aangewezen genees- of heelkund.ige hulp tEI verleenen in de 
deskunclige, of gemeente of in een gedeelte der gemeente. 

e. den getroffene genees- of beelkundige Jn gemeenten, waar moerdere kantoren der 
behandeling te verscbaffen in een inrichting Posterijen zijn gevest,igd, worden de lijsten 
voor ziekenvcrpleging. toe~ezonden aa.n alle in de gemeente gevE1st igrie 

Kostlln van vervoer van een getroffene kantoren cler Posterijen. De lijsten worden 
behooren, inclien en voor zoove.r zij naar het · volgens de opgaven van bet hestuur der Bank 
oorcleel van bet bestuur der Rijksverzckcrings- bij(l'ehouden; a.an iedereen wordt gelegenbeid 
bank, den roeclisch-adviseur der Bank gehoord, gegeven danrvan ten kantoro der Posterijen 
noodznkel ijk waren, tot de kosten der genees- kPnnis te nemen. 
kunclige behandeling. Nadat de naam van een deskunclige op het 

Kosten van verplep:ing, verleend Plders dan register, bedoeld in het eerste lid van art.ikel 3, 
in een inrichting voor ziekenvcrple>ging, be- ingeschreven of opnicuw ingeschreven is, zorgt 
hooren tot de kosten der geneeskuncl.ige be- het bestuur ten spoedigste, dat de naaro wQrdt 
han<l111ing, indien en voor zoover daarvoor geplaatst op de lijst of op de lijsten, toegezonden 
naar h>t oordoel van het bestuur der Rijks- aan het kantoor of de kantoren dcr Posterijcn, 
verzekeringsbank, den meclisch-adviseur der geve~tigd in de gemeentc; waarin clie desknndige 
Bank geboord, noodzaak bestond. zich bereicl hee{t verklaard, de in artikol 2 

bedoelde genees- of heelkundigo hulp te ver
§ 2. Van het register voor de genees- en leenen. 

heeTkundige hulp. Het bestuur doet uiterl~jk in de we<'k, vol-
2. Het bestuur der Rijksverzekeringsbank gentle op die, waarin de naam van een deskun

zorgt, dat aan een deskundige, hetzij op diens dige op het register in~escltreven of opnieuw 
verzoek, of wcl a.mbtshalve, wanneer a.an ingeschreven is, a.ankondiging in de S!a.rrts
genoerod bestuur bekend is geworden, <lat een cottmn.t van den naam en van de woonplaats 
deskundige zich heeft gevPstigd, wordt toege- van dien deskundige, zoomede van de gememte 
zonden cen exemplaar van bet door het be~tuur of !!:Cmeenten of van bet gedPelte der g£1meente 
vastgestelde aangift.e-formulier voor deskun- of gemeenten, waarin die ,Jeskundige zich l:>ereid 
digen, die bereid zijn binnen Mn ot meer hecft verklaard, de in artikr.12 bedoelde genees
gemeenten of binnen een gedeelte eener go- of heelkundige hulp t-e verleen<'n. 
meente voor rekening der Bank tegen cen door Ten aanzien van de deskundigen. die zieh 
het bestuur der Bank vastgesteld tarief en I bereid hebben verklnard sleehts een bijzonder 
onder de door het bestuur gesteldo voorwaarden gedePlte der gE1ne.es- of heelkuncle uit te oefenen, 
genees- of beP-lkundigi, hulp te vi-rleenon aan wordt hiervRn melding gemaakt op do in het 
verzekcrden, die door een ongeval zijn gi,troffPI:. I eerste lid bc-doolde lij~ten en in de in het derde 

Het in het eerste lid bedoelde formulier 
I 

Ed bedoelde aankonrligin~. 
wordt zoodanig vastgesteld, dat, ingeval een 5. De nR.am van ecn mgoschreven deskun
deskundige slechts bereid is een bijzonder dige wordt, hetzij op dienR s<'briftel ijk verzoek, 
gedeelto der genees- of heelkunde voor rekEI- 1 hetzij ambtshalve, wegens vertrek naar elders, 
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staking van praktijk of overlijden of op grond te rekenen van dfl dagteekening dezer besli~sing, 
van t egen hem best1111n,,e bPzwa1·en vnn het in beroep komen bij Onzen Minister, met de 
in artikel 3, eerste lid. bedoelde rei:ist er af~e- uitvoering van dit_ be@luit belast. die omtrent 
voerc . Word t een ingeschreven deskun,'. ige het ingestelde ben,ep binnen drie maande~ 
door den rechter van ue uitPefcning van zijn uitspraak doet. Bij diP uitspraak kan de be
beroep ontzet , dan "ordt zijn naam, zoodra slis•ing van het bestuur O()k ten nadee1e van 
de veroordeeling onherroepelijk' is geworden, den des.b.7111dige wnrden gewijzigd, met inacht
ambtshalve van het register afgevoerd, indicn neming van hetgeen in artikel 5, 7ierde lid , 
dit ruet reeds op zijn verzoek is geRchied. is bepaald. De uitspraak is met redenen om-

Wanneflr het bestuur der Rijksverzekerings- kleed. 
bank, den medisch-adviseur :for Bank gehoord, Van een uitspraak, als bedoeld in bet eerste 
van oordeel is, dat de na!l,m van een ingeschre- lid, zend t Onze voornoemde 1\firuster t en s,:,oe
ven deskundige ambtshalve op grond van tegcn digste afschrift aan den deskundige, zoomecte 
hem b<'-Staande bezwaren van het r"'gister aan het bestuur. 
behoort te worden afgevoerd, noodigt het dezen Wordt in beroep een beslissing, als bedoeld 
bij dienstbrief nit, zich schrifteli;k t e verant- in a.rt.ikel 5, vierde lid, geheel of gedeeltel ijk 
woorden omt rent die bezwaren , waarvan bij bevestigd, dan doet het bestuur den naam van 
den dienstbrief mededeeling geschiedt. Die den deskundige, wanneer die nog ruet van het 
uitnoodiging vervalt niet, wanneer na het tijd- in artikel 3, eerste lid, bedoelde register is 
stip, waarop zij i8 gedaan, de naam v'.l.n den afgevoerd, terstond van bet register afvoeren. 
deskundige anders dan wegens overlijden van Wordt in beroep een beslissing. als bedoeld 
het re~ister wordt af~evoerd. in art,ikel 5, vierde lid, sub a, !7eheel of gedeel-

De m het vorige lid hedoelde uitnoodigmg t el jjk verruetigd, dan doet het bestuur, wanneer 
kan eveneens worden gedaan bim1en zes maan- aan die beelissing reeds uitvoerin~ is gegeven , 
den na de afvoering van den naam van den in het eerste geval den naam van den deskun
deskundige van het, register. dige terstond weder op het register inschrijven 

Reeh binnen een maand of, is die t ermijn en brengt bet in het tweede geval de aanteeke
door het best uur op verzoek van den deskundige ning in het register achtcr den naam van den 
verlengd, binnen den gestelden termijn, te deskundige in overeenstemming met de uit
rekenen van de dagteekening van den dienst · spraa.k in beroep. 
brief, de deskundige zich niet of naar bet or.r- Indien de deskundige v66r den afloop der 
dee! van het bestuur der Bank, den medisrh- zaak overlijdt, wordt de behandeling gestaakt. 
adviseur der Bank geboord, niet voldoende Was door het bestuur der Bank reeds een he
ver .,nt,woord, dan kan het bestuur beslissen : 

1

, slissing genomen, dan vervalt deze van rechts-
a. indien de naam van den deskundige niet wege door het overlijden, ook indien daaraan 

reeds van het register is a fgevoerd , dat diens voorloopig uitvoering was gegeven; in laatst
naam daarvan zal worden afgevoerd, onder bedoeld geval wordt op het register, bedoeld 
bepaling, dat de deskundige, betzij niet binnen . in het eerst e lid van artikel 3 en op de lijsten , 
vijf jaren na de afvoering en niet, zonder t oest em . I bedoeld in het eerste lid van art,ikel 4, aangetee
ming van Onzen Minister, met de uitvoering kend en in de S taatscourant bekend gemaakt, 
van d it besluit belast, hetzij eerst na verloop dat de beslissing verve.lien is. Overlijdt de 
van den door het bestuur b'lpaalden tijd na de deskundige, nadat door Onzen voornoemden 
afvoering, welke t en minst e twee en t en hoogste Minister uitspraak is gedaan of na het verstrij
vijf jaren bedraagt, zijn · naam weder op het I ken van den termijn, waarbinnen tegen de 
register zal kunnen doen plaatsen ; beslissing van het bestuur der Bank beroep kan 

b. indien de naam van den deskundige reeds worden ingesteld , doch voordat aan de uitspraak 
van het regist,er is afgevoerd, dat de deskundige, van Onzen voornoemden Minist er of aan de 
hetzij niet hinnen vijf jaren na. de dagteekening beslissing van het bestuur uitvoering is gege
der beslise,ing en nint zonder t oestemrning van ven, dan wordt de naam van den deskundige 
Onzen voornoemden Minister, hetzjjeerst na ver- ambtshalve wegens overlijden van bet register 
loop van den door het bestuur bepaalden tijd afgevoerd. 
na de dagteekening der beslissing, welke t en 7. Wanneer de naam van een deskundige 
minste twee en t en hoogste vijf jaren bedraagt, van het in artikel 3, eerste lid, bedoelde register 
zijn naam weder op het register zal kunnen is afgevoerd, zorgt het bestuur der Rijksver
doen plaatsen. zekeringsbank, dat die naam ook van de in 

Aan een beslissing, als bedoeld in het voor- artikel 4, eerste lid, bedoelde lijsten wordt 
gaande lid, sub a, wordt binnen den in artikel 6, afgevoerd. VaJ;). de afvoering van den naam 
eerste lid, eerstbepaalden termijn en in geval van het register doet bet bestuur t evens 
van beroep v66r de uitspraak in beroep geen uiterlijk in de week, volgende op die, waarin 
uitvoering gegeven, tenzij het bestuur der Bank de afvoering is geschied, aankondiging in de 
zulks in het belang van de verzekerden dringend Staa.tscouraru. 
noodig acht en dit in de beslissing vermeldt. I Is de naam van een deskundige op zijn ver
Het bestuur zendt van de beslissing ten spoe- · zoek of wegens vertrek naar elders, staking 
digste afsch rift aan den deskundige en aan van praktijk, overl ijden of omdat hij door den 
Oozen voornoemden Minist er. Aan Onzen recbt er van de uitoeferung van zijn beroep is 
voornoemden Minister worden tegelijkertijd ontzet, ambtshalve van het register afgevoerd , 
t oegezonden de adviezen van den medisch- dan wordt achter de doorhaling van den naam 
adviseur der Bank en de verant woording van op de in artikel· 4, eerste lid, bedoelde lijsten 
den deskundige. ! en in de aankondiging in de Staatscourant, 

6. Van een beslissing van bet bestuur der bedoeld in het vorige lid, vermeld, dat de 
Rijksverzekeringsbank, al~ bedoeld in artikel 5, afvoering is geschied op eigen verzoek of ambts
vierde lid, kan de het,rokkene binnen een maand, I halve wegens vertrek naa,r elders, staking va 
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praktijk, overlijden of omdat hij door den I gever geroepen deskundige over te nemen, 
recht.er van de uitoefoning van zijn beroep is niet langer de genees- en heelkundigc behande
ontzet. Is beslist, dat de deskund.ige zijn I ling op de in artikel 1, sub a, bepaalde wijze. 
naam niet dadelijk weder op het register, 9. De door een ongeval getroffen verzekerde, 
bedoeld in artikel 3, eerste lid, zal kunnen die de genees- en heelkundige behandeling, 
doen plaatsen, dan wordt achter de doorhaling bedoeld in artikel 1, wenscht te bekomen, 
van den naam op de in artikel 4, eerste lid, waarop hij ingevolge de Ongevallenwet 1921 
bedoelde I ijsten aangeteekend, dat de afvoe- aanspraak heeft, is, behoudens het bepaa!de 
rin~ van den naam van den deskundige is ge- in de artikelen 10, 11 en 12, verplicht de hulp 
schied ambtshalve wegens tegen hem bestaande in te roepen van een door hem gekozen inge
bezwaren, zoomede de datum, waarna de schreven deskundige, die zich bereid verklaard 
deskundige zijn naam weder op bedoeld re- heeft de bedoelde hulp te verleenen binnen de 
gister zal kunnen doen plaatsen, eventueel gemeente of het gedeelte der gemeente, waar 
met vermelding, dat d.it niet zonder toestem- de getroffene ziju woonplaats heeft of waar hij 
ming van Onzen Minister, met, de uitvoering zich bevindt. 
van <lit besluit be!ast, zal kunnen geschieden ; 10. De ingevolge de Ongevallenwet 1921 
tevens maakt het bestuur der Bank uiterlijk verzekerde is bevoegd, · aan het bestuur der 
in de week, volgende op .die, waarin de naam Rijksverzekeringsbank machtiging te vragen 
van het register is afgevoerd, een en antler om zich, mocht hij door een ongeval worden 
bekend door aankondigmg in de Staatscourant. getroffen, waaraan hij aanspraak op schade
Ten aanzien van een beslissing, als bedoeld loosstelling van wege de Bank zou ontleenen, 
in artikel 5, vierde lid, sub b, geschieden de voor rekening der Bank te doen behandelen 
aanteekening achter de doorha!ing van den door een niet-ingeschreven deskundige, die 
naam op de vorenbedoelde lijsten en de aan- bevoe~d is zijn naam te doen inschrijven op het 
kond.iging in de Staatscourant niet, zoolang de in art1kel 3 bedoeld register. 
termijn van beroep nog niet is verstreken of, Een machtiging, als bedoeld in het eerste lid, 
is beroep ingesteld, zoolang niet door Onzen kan ook worden gevraagd door den door een 
voornoemde Minister uit,spraak is gedaan. ongeval getroffen verzekerde, die aanspraak 

Wordt in beroep een beslissing, als bedoeld heeft op schadeloossteUing vanwege de Bank. 
in artikel 5, vierde lid, sub a, gedeeltelijk Een verzoek om machtiging, als bedoeld 
vernietigd, dan zorgt het bestuur der Bank, in het eerste en tweede l,d, wordt door of 
wanneer aan die beslissing reeds uitvoering namens den verzekerde sch.itftelijk gedaan. 
is gegeven, ten spoedigste, dat de aanteekening In het verzoekschrift worden de redenen ver
achter de doorhaling van den naam van den meld, welke daartoe aanleiding geven, zoomede 
deskundige op de lijsten, bedoeld in het eerst e de naam en de woonplaats van den deskundige, 
lid van artikel 4, in overeenstemming met de door wien de getroffene zich wenscbt te doen 
uitspraak in beroep wordt gebracht. Tevens behandelen. Bij het verzoekschrift wordt 
doet het bestuur van de wijziging der aanteeke- gevoegd een onderteekende schriftelijke ver
ning uiterlijk in de week, volgende op die, klaring van den deskundige, dat hij bereid is 
waarin door Onzen voornoemden Minister de in het eerste of tweede lid bedoelde behande
uitspraak is gedaan, aankondiging in de Starits- ling voor rekening der Bank te doen tegen 
courant. Wordt in beroep een 1'esliRsing, als het t arief en onder de voorwaarden, in artikel 2 
vorenbedoeld, geheel vernietigd, dan wordt bedoeld. 
de vernietiging in de Staatscourant bekend Het bestuur verleent de gevraagde machti-
gemaakt. ging, tenzij het van oordeel is, dat het belang 

van den verzekerde of het belang der Rijksver• 
zekeringsbank dit niet toelaat. De beslis
sing van het bestuur is in geval van weigering 
met redenen omkleed. 

§ 3. Van r1e genees- en heelkundige behandeling 
8. De Rijksverzekeringsbank verleent de 

genees- en heelkundige behandeling, bedoeld 
in artikel · 1, waarop de door een ongeval ge• 
troffen verzekerde ingevolge de Ongevallenwet 
1921 a.anspraak heeft, op de in genoemd artikel, 
sub a, bepaalde wijze, 

of A. totdat de verleening van eerste 
hulp aan den getro.ffene is afgeloopen ; 

of B. wanneer de getroffene na het ont
vangen der eerste hulp niet in staat is den 
deskund.ige t e kiezen, door wien hij wenscht 
behandeld te worden, totdat de getro.ffene we! 
tot het doen van die keuze in staat is. 

Wanneer in een geval, als bedoeld in het 
eerste lid, sub B, do verzekerde van te voren : 

a. schriftelijk aa.n het bestuur der Bank 
had medegedeeld, door welken ingeschreven 
deskundige hij, mocht hij door een ongeval 
worden getroffen, zou willen behandeld worden, 
of 

b. een machtiging had bekomen, als bedoeld 
in artikel 10, eerste lid, 

dan verleoot de Bank, zoodra de door den 
getroffene gekozen deskundige aanwezig is 
om de behandeling van den door den werk-

I-let bestuur zendt ten spoedigst e aan den 
verzoeker en, ingeval van weigering, tcvens 
aan Onzen Minister, met de uitvoering van dit 
besluit belast, afscbrift van zijne beslissing. 

Van eene beslis8ing van het bcstuur, waarbij 
de gevraagde macht.iging is 00eweigerd, kan de 
verzoeker binnen eP-n maand, te rekenen van 
de dal(teekening dezer beslissing, in beroep 
komen bij Onzen voornoemden Minister, die 
omtrent het ingestelde beroep binnen een 
maand uitspraak doet. De uitspraak is in 
geval van weigering der machtiging met 
redenen omkleed. Onze voornoemde Minister 
z ndt van de uitspraak ten spoedigste afschrift 
aan den verzoeker en aan het bestuur der Bank. 

11. Indien het bestuur der Rijksverzeke
rings bank met een werkgever, een vennootsch.ap 
of een vereeniging een overeenkomst, als be
doeld in artikel 28, heeft gesloten , verleent de 
Bank de genees- en heelkund.ige behandeling, 
bedoeld in artikel 1, welke zij aan een door 

I 
een ongeval getroffen verzekerde moet verstrek
ken, mits onder <liens toestemming, door 
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tusschenkomst van den werkgever, in wiens 
dienst den getroffene het ongeval is overkomen, § 4. Van net ngister voor de lever·ing vangenees-, 
of van de naamlooze vennootschap of vereeni- heel- en verbandmiddelen. 
ging, voor wier risico de getroffene volgens 15. De Rijksverzekeringsbank verstrekt den 
artikel 54 der Ongevallenwet; 1921 mocht zijn door een ongeval getroffen verzekerde de ge
verzekerd geweest. nees-, heel- en verbandmiddelen, welke hem ter 

12. Het bestuur der Rijksverzekerings- zake van het ongeval door den deskundige, 
bank kan te alien tijde, indien naar zijn oordeel die hem inaevnlge artikel 1 behandelt, blijkens 
daaryoor een gegronde reden bestaat, de ge- <liens schriftelijke en onderteekende verklarin~ 
nees- en hcelkundige behandeling, bedoeld in zijn voorgeschreven, mits de getroffene zich b.tj 
artikel 1, waarop de door een ongeval getroffen de aanschaffing der bedoelde iniddelen gedraagt 
verzekerde aanspraak heeft, verleenen op de naar de voorschriften, vervat in artikel 24. 
in artikel l, sub d of e, bepaalde wijze. 16. De Rijksverzekeringsbank verstrekt de 

13. Wanneer de !;lenees: of heelkundige genees-, heel- en verbandmiddelen, welke zij 
behandeling, bedoeld m artikel l, welke een ingevolge het bepaalde in het vorige artikel 
door een ongeval getroffen verzekerde, die aan een door een ongeval getroffen verzekerde · 
aanspraak heeft op schndeloosstelling vanwege verschuldigd is: 
de Rijksverzekeringsbank, heeft ontvangen, a. ingeval de middelen zijn voorgeschreven 
met op een der in artikel l, eerste lid, vermelde door een deskundige, die den getroffene inge
wijzen is verleend, vergoedt de Bank, indien volge het bepaalde in artikel 1, tweede lid, sub 
het bestuur van oordeel is, dat er in de gegeven a, b, c of d behandelt, door bemiddeling van 
omstandigheden genoegzame grond was om een apotheker, geneeskundige of handelaar 
de hulp van den niet-ingeschreven d,eskundige in heel- of verbandmiddelen, wiens naam is 
in te roepen, aan den getroffene de kosten der ingeschreven in het in artikel 18, tweede lid, 
behandeling. bedoelde register en die de middelen voor re-

Wanneer het bestuur der Ba.nk, den medisch- kening der l3ank levert; . 
adviseur der Bank gehoord, van oordeel is, b. ingeval de middelen zijn voorgeschreven 
dat kosten van behandeling, als bedoeld in het door een deskundige, die den getr9ffene van
eerste lid, onnoodig zijn gemaakt, dan wordt wege de Bank voor rekemng van den werk
deswege geen vergoeding verleend. gever, van de _ vennootscbap of vereeniging of 

Een vergoeding, als bedoeld in het eerste van eene inrichting, als bedoeld in artikel 1, 
lid, wordt niet verleend dan na overlegging tweede lid, sub e, behandelt, door bemiddeling 
door d en verzekerde van een voldane rekening van den werkgever van de vennootschap of 
van den deskundize betreffende de verleende vereeniging of van de inrichting, die den 
genees- of heelkund1ge behandeling; zij geschiedt getroffene de middelen verschaft. 
naar het tarief, in artikel 2 bedoeld, maar 17. Het bestuur der R~jksverzekeringsbank 
bedraagt in geen geval meer dan de kosten der zorgt, dat aan een apotheker of handelaar in 
behandeling hebben bedragen. heel- en verbandmiddelen, hetzij op zijn ver-

Bij m et-overlegging der voldane rekening zoek, of we! ambtshalve, wanneer aan genoemd 
wordt de in het eerste lid bedoelde vergoeding bestuur bekend is geworden, dat eenapotheker 
alleen dan uitgekeerd, indien zulks het gevolg of handelaar in heel- en verbandmiddelen zich 
is van de omstandigheid, dat, den getroffene heeft gevestigd, wordt toegezonden een exem
de middelen ontbreken om de rekening te plaar van het door het bestuur vastgestelde 
voldoen. aangifte-formulier voor apothekers en hande-

De aanspraak op een vergoeding, als bedoeld laars in heel- en verbandmiddelen, die bereid 
in het eerste lid, vervalt, wanneer deze m et bij zijn voor rekening der Bank t egen een door het 
het bestuur der Bank is aangevraagd binnen bestuur der Bank vastgesteld tarief en onder 
zes maanden, ten aanzien van elke hulpver- de door hot bestuur gestelde voorwaarden, 
leening van den deskundige, te rekenen van genees-, heel- en verbandmiddelen te leveren 
den dag, waarop die hulpverleening heeft aan verzekerden, die door een ongeval zijn 
plaats gehad. Het bestuur bi ijft in bijzondC1re getroffen. 
gevallen bevoegd om, ook wanneer de aanvrage 18. Ten aanzien van elken a_potheker en 
om vergoedina met binnen den bepaalden handelnar in bC1el- of verbandm.Jddelcn, die 
termijn is geschied, de vergoeding te verleenen. blijkens de toe1.ending van ecn door hem inge-

14. Het bestuur der Rijksverzekeringsbank vuld en onclerteeken<l formulier bereid is tot 
kan door middel van controleerend-genees- de in artikel 17 bedoelde leveringen, gaat het 
kundigen der Bank, bedoeld in artikel 88 der bestuur der Rijksverzekeringsbank na of het 
Ongevallenwet 1921, en door middel van wenschelijk schijnt, zoodanige leveringen door 
assistent-controleerend-geneeskundigcn , be- hem te doen geschieden. 
-doeld in den ter uitvoering van dat artikel '-chijnt dit aan het bestuur wenscbelijk toe, 
vastgestelden algemeenen mnatregel van be- dan doet het bestuur den naam van rlPn apothe
stuur, toezicht uitoefenen op de $enees- en heel- ker of handelaar in heel- of verbandmiddelen 
kundige behandeling, welke ziJ aan de door inscbrijven op ePn daartoe bestemd register; 
een ongeval getroffen verzekerde zelve of door was de betrokkene door den rechter van de 
tusschenkomst van den werkgever, van een uitoefening van zijn beroep ontzet, clan wordt 
naamlooze vennootschap of van een vereem- zijn nnam niet op het register ingeschreven 
ging verleent. zonder toest.emming van On?en Minister, 

Het bestuur kan, onder goedkeuring van met de uitvoering van <lit beij]uit belast. 
Onzen Minister, met de uitvoering van dit Scbijut dit aan het bestuur niet wenschelck 
besluit belast, ten behoeve der hedoelde controle toe, dan besl;•t het bestuur, rlat -de naam van 
voor rekening der Bank daartoe- bestemde den apotheker of handc)aar in heel- of verband
inrichtin~en vestigen en daartoe de noodige I mirlclelen niet op het register zal worden 
hulpmide1elen aanschaffen . m geschreven. 



769 3 S E P T E M B E R. 1921 

H.,t bestuur doet op het reg1Ster, bedoeld ambtshalve wegens vertrek naar elders, op
in bet tweede Ed, de namen van .-le ingeschreven heffing der zaak of overlijden of op grond van 
deskundigen, die bevoegd zijn de artsenij- tegen hem bestaande bezwaren, van bet in 
bereidkunst uit te oefenen, ook inschrijvcn, artikel 18, tweede lid, bedoelde register afge
indien zij bereid zijn tot de in artikel 17 be- voerd. Wordt een ingeschreven apotheker 
doelde leveringen. In dat register wordt aan- of handelaar door den recbter van de uitoefening 
teekeuing gehouden van alle beslissingen van van zijn beroep ontzet,, dan wordt zijn naam, 
bet bestuur der Rijksverzekeringsbank en van zoodra de veroordeeling onherroepelijk is ge
alle uitspraken van Onzen voornoemden worden, ambt.shalve van ];let register afgevoerd, 
Minister, krachtens dit besluit genomen of indien dit niet reeds op zijn verzoek is geschied. 
gedaan ten aanzien van op J,et register inge- De naam van een deskundige, W"llke op het, 
schreven personen. in artikel 18, tweede lid, bedoelde register is 

Alvorens eene besli~sing, als bedoeld in bet ingeschreven, wordt mede ambtshalve van het 
rlerde lid, te nemen, wint het bestuur door register afgevoerd, ingeval hij van het in artikel 3 
tusschenkomst van dPn Minister, met de uit- bedoelde register is afgevoerd of aan het hestuur 
voering van dit besluit belast, omtrent de der Rijksverzekeringsbank blijkt, dat de des
wenschPlijkbeid van zoodanige beslissing het kundige niet meer bevoegd is de artsenij
gevoelen in van den Directeur-Generaal van de bereidkunst uit te oefenen. 
Volksgezondheid. Wanneer het bestuur van oordeel is, dat de 

Deze algemeene maatregel van bestuur naam van een inge~chreven apotheker of 
verstaat onder de uitdrukking ,.ingeschreven hande1aar in heel- of verbandmiddelen, ambts
apotheker" een apotheker, wiens naam op bet halve op grond van tegen hem bestaande 
register, bedoeld in bet tweede lid, is inge- bezwaren van bet register behoort te worden 
schreven en een deskundige, krachtens bet afgevoerd, noodigt het dezen bij dienstbrief 
vierde lid op bedoeld register ingeschreven, uit, zich schriftelijk te verantwoorden omtrent 
en onder denitdrukking,,ingeschrevenhandelaar die bezwaren., waarvan bij den dienstbrief 
in heel- of verbandmiddelen" een handelaar in mededeeling geschiedt. Die uitnoodiging 
heel- of verbandmirldelen, wiens naam op dat vervalt niet, wanneer na het tijdstip, waarop 
register is ingeschreven. zij is gedaan, de naam van den betrokkene 

19. Wanneer het bestuur der RijksvPr• anders dan wegens overlijden van het register 
zekeringsbank heeft be~list, dat de naam van wordt afgevoerd. 
een apotheker of handelaar in heel- of verband- De in het vorige lid bedoelde uitnoodiging 
middelen, die een formulier, als bedoeld in kan eveneens worden gedaan binncn zes 
artikel 18, eerste lid, heeft toegezonden, nict maanden na de afvoering van den naam van 
op het register, bedoeld in het tweede lid van den betrokkene van bet register. 
ge:ioemd artikel, zal worden mgescbreven, Heeft binnen eene maand of, is die termiin 
geeft bet van die beslissing ten spoedigete door bet bestum op verzoek van den betrokkene 
kennis aan den betrokkene. verlengd, binnen den gestelden termijn, te 

20. Hct bestuur der Rijksverzekeringsbank rekenen van de dagteekening van den d.ienst
draagt 7org, dat in elke gemeente aan het brief, de betrokkene zich niet of naar het oordeel 
kantoor der posterijen een of meer lijsten worden van het bestuur der Bank niet voldoende 
toegezonden, bevattenrle de namen van de verantwoord, dan kan bet bestuur beslissen : 

, ingeschreven apothekers en h;1ndelaars in heel- a. indien de naam van den betrokkene 
of verbandmiddelen, die in de gemeente hun niet reeds van het register is afgevoerd, dat 
bedrijf uitoefenen. In gemeenten, waar meerdere <liens naam daarvan zal worden afgevoerd, 
kantoren der posterijen zijn gevestigd, worden onder bepaling, dat de betrokkene, hetzij niet 
de lijsten toegezonden aan alle in de gemeente binnen vijf jaren na de afvoerinll en niet zonder 
gevestigde ka,ntoren der post.erjjen. De lijsten toestemming van Omen Minister, mPt de uit
worden volgens de opgaven van bet bestuur voering van dit besluit belast, betzij eerst na 
der Bank bijgehouden ; aan ienereen wordt verloop van den door bet bestuur bepaalden 
gelegenheid gegeven daarva.n ten kantore tijd na de afvoering, welke ten minste twee en 
der posterijen kennis te nemen. t en hoogste vijf jaren bedraagt, zijn naam 

Nadat <le naam van een apot heker, handelaar weder op bet register zal kunnen doen 
in heel- of verbandmiddP-len of deskundige op plaatsen; 
het register, bedoeld in artikel 18, tweede lid, b. indien de naam van den betrokkene 
ingeschrcven of opnieuw ingeschreven is, reeds van het· register is afgevoerd, dat de 
zorgt bet bestuur ten spoedigste, dat de naam betrokkene, hetzij niet binnen vijf jaren na de 
wordt geplaatst op de lijst, of op de lijsten, dagteekening der beslissing en niet zonder 
toegezonden aan het kantoor of de kantoren toestemming van Onzen voornoemden Minister, 
der posterijen, gevestigd in de gemeente, waarin hetzij eerst na verloop van den door het bestuur 
de betrokkene zijn bedrijf uitoefent. bepa.alden tijd na de dagteekening der be-

Het hestuur doet ui terlijk in de week, volgende slissing, welke ten minste twee en ten hoogste 
op die, waarin de naam van den betrokkene vijf jaren bedraagt, zijn naam weder op het 
op het re~ister ingeschreven of opnieuw inge - register zal kunnen doen plaatsen. 
schreven 1s, aankondiging in de Staatscourant Aan een beslissing, als bedoeld in het voor
van den naam van den betrokkene, zoomede gaande lid, sub a, wordt binnen den in artikel 22, 
van de gemeente of gemeenten, waarin de eerste lid, eerstbepaalden termijn {'.n, in geval 
betrokkene zijn bedrijf uitoefent in eene daartoe van bernep, v66r de uitspraak in beroep, geene 
bestemde inricht.ing. uitvoering gegeven, tenzij het bestuur der 

21. De naam van een ingeschreven apotheker Bank zulks in het belang van de verzekerden 
-0f handelaar in heel- of verbandmiddelen wordt, j dringend noodig acht en dit in de beslissing 
hetzij op diens schriftelijk verzoek, hetzij vermeldt. Het bestuur zendt van de beslissing 

1921. 49 
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ten spoedigste afschrift aan den betrokkene en verzoek of wegens vertrek naar elders, op
aan Onzen voornoemden Minister. Aan dezen heffing der zaak, overEjden of omdat hij door 
Minister wordt toegezonden de verantwoording den rechter van de uitoefening van zijn beroep 
van den betrokkene. is ontzet, ambtshalve van het register afgevoerd, 

22. Van een beslissing van het bestuur ner dan wornt acbter de doorhaEng van den naam 
Rijksverzekeringsbank, als bedoeld in artikel 21, op de in artikel 20, eerste lid , bedoelde lijsten 
vijfde lid, kan de apotheker, haudelaar in heel- en in de aankondigin~ in de Staatscourant, 
of verbandmiddelen of deskundige binnen een bedoeld in bet vorige hd, vermeld, dat de af
maand, te rekenen van de dagteekening dezer voering is geschied op eigen verzoek of ambts
beslissing, in beroep komen bij Onzen Minister, halve wegens vertrek naar elrlers, opbeffing 
met de uitvoering van dit besluit be last, die der zaak, overlijden of omdat hij door den rechter 
omtrent het ingestelde beroep binnen drie van de uitoefening van zijn beroep is ontzet. 
maanden uitspraak doet. Bij die uitspraak Is de naam van een deskundige van het in artikel 
kan de beslissing van het beatuur ook ten 18 bedoelde register ambtshalve afgevoerd, 
nadeele ,van den betrokkene worden gewijzigd, omdat zijn naam is afgevoerd van het register, 
met inachtneming van hetgeen in artikel 21, bedoeld in het eerste lid van artikel 3, of omdat 
vijfde lid, is bepaald. hij niet meer bevoegd is de artsenijbereidkunst 

De uitspraak is met redenen omkleed. uit te oefenen, dan wordt achter de doorhaling 
Van een uitspraak, als bedoeld in het eerste van den naam op de in artikel 20, eerste lid, 

lid, zendt Ooze voornoemd& Minister ten spoe- bedoelde lijsten en in de aankondiging in de 
digste afschrift aan Jen betrokkene, womede Staatscourant, bedoeld in het eerste lid, vermeld, 
aan het bestuur. dat de afvoering ambtshalve is geschied, omdat 

Wordt. in heroep eene besEssing, als hedoeld zijn naam is afgevoerd van het register, bedoeld 
in artikPl 21, vijfde lid, geheel cif gecdeeltelijk in het eerste lid van artikel 3, of omdat hjj niet 
bevestigd, dan doet bet bestnur don naa.m meer bevoegd is de artsenijbereidkunst uit te 
van den betrokkene, wanneer die nog niet oefenen. Is beslist, dat de apotheker, handelaar 
van het in art.ikel 18, tweede lid, beiloelde in heel- of verbandmiddelen of deskundige zijn 
register is afgevoerd, terstond van het register naam niet dadelijk weder op bet register, be
a.fvoeffln. doeld in artikel 18, zal kunnen doen plaatsen, 

Wordt in beroep eene beslissing, als bedoeld dan wordt achter de doorhaling van den naam 
in arUkel 21, vijfde lid, sub a, geheel of gedeelte- op de in artikel 20, eerste lid, bedoelde lijsten 
lijk vernietigd, dan doet het bestuur, wanneer aangeteekend, dat de afvoering van den naam 
aan de beslissing reeds uitvoering is gegeven, van den betrokkene is geschied ambtshalve 
in het eerste geval den naam van den betrokkene wegens tegen hem bestaande bezwaren, zoomede 
terstond weder op het register inschrijven en de datum, waarna de betrokkene zijn naam 
brengt het in het tweede geval de aanteekening weder op bedoeld register zal kunnen doen 
in het re~ister achter den naam van den he- plaatsen, eventueel met vermelding, dat cl.it 
trokkene m overeenstemming met de uitspraak niet zonder toestemming van Onzen Minister, 
in beroep. met de uitvoering van dit besluit belast, zal 

Indien de betrokkene voor den afloop der kunnen geschieden ; tevens maakt het bestuur 
zaak overEjdt, wordt de behandeling gestaakt. der Bank uiterlijk in de week, volgende op die, 
Waq door het bestuur der Bank reeds eene waarin de naam van het register is afgevoerd, 
beslissing genomen, dan vervalt deze van een en antler bekend door aankondiging in de 
rechffiwege door het overEjden, ook indion Staatscourant. Ten aanzien van eene beslissing, 
daaraan voorloopig uitvoering was gegeven; als bedoeld in artikel 21, vijfde lid, sub b, ge
in laatstbedoeld geval wordt op het re~ister, schieden de aanteekening achter de doorhaling 
bedoeld in artikel 18, tweede lid, en op de hjsten, van den naam op de vorenbedoelde lijsten en de 
bedoeld in artikel 20, eerste lid, aangeteekend aankondjging in de Staatscourant niet, zoolang 
en in de Staatscourant bekend gemaakt, dat de termijn van beroep nog niet is verstreken of, 
de beslissing vervallen is. Overlijdt de betrok- is beroep ingesteld, zoolang niet door Onzen 
kene, nadat door Onzen voornoernden Minister voornoemden Minister uitspraak is gedaan. 
uitspraak is gedaan of na het vorstrijken van Wordt in beroep een beslissing, als bedoeld 
den termijn, waarbinnen tegen de beslissing in artikel 21, vijfde lid, sub a, gedeelteliik 
van het bestuur der Bank beroep kan worden vernietigd, dan zorgt het bestuur der Bank, 
ingesteld, doch voordat aan de uitspraak van wanneer aan die beslissing reeds ujtvoering 
Onzen voornoemden Minister of a.an de be- is gegeven, ten spoedigste, dat de aanteekening 
slissing van het be,;tuur uitvoering is gegever,, achter de doorhaEng van den naam van den 
rlan wordt de naam van den betrokkene ambts- betrokkene op de lijsten, bedoeld in artikel 20, 
halve wegens overlijden van het register af. eerste lid, in overeenstemming met de uitspraak 
gevoerd. in beroep wordt gebracht. Tevens doet het 

23. Wanneer de naam van een apotheker, bestuur van de wijziging der aanteekening 
handelaar in heel- of verbandmiddelen of uiterlijk in de week, volgende op die, waarin 
deskundige van het in artikel 18 bedoelde door Onzen voornoemden Minister uitspraak 
register is afgevoerd, zorgt het bestuur der is gedaan, aankondigmg in de Staatscourant. 
Rijksverzekeringsbank, dat <lie naam ook van Wordt in beroep een beslissing als vorenbed(?eld 
de in artikel 20, eerste lid, bedoekle lijsten wordt I geheel vernietigd, dan wordt de vernietiging 
afgevoerd. Van de afvoering van den naam I in de Staatscourant bekend gemaakt. 
van het register doet het bestuur tevens uiter- § 
lijk in de week, volgende op die, waarin de I 5. Van de verstreklring van genees-, heel- en 
afvoering is geschied, aankondiging in de verbandmiddelen. 
Staatscourant. / 24. De door een ongeval getroffen verze-

Is de naam van den betrokkene op zijn kerdt>, die de genees-, heel - en verbandmidclelen 
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wenscht te bnkomen, welke hij vsmwege de J wordt de in het eerste lid bedoelde vergoeding 
Rijksverzekeringsbank volgens het bepaalde in alleen dan uitgekeerd, indien zulks het gevolg i! 
artikel 15, lrnn ontvangen, is in het in artikel 16, van de omstandigheid, dat den getroffene de 
sub a. bedoelde geval verplicht de bedoelde middelen ontbreken om de rekening te voldoen. 
middelen te ontbieden van een door hem ge- De aanspraak op eene vergoeding, als be
kozen apotheker, geneeskundige of handelaar doeld in de artikelen 25 of 26, vervalt, wanneer 
in heel- of verbandmiddelen, wiens naam op het deze niet is aangevraagd binnen zes maanden, 
in artikel 18 bedoelde register is ingeschreven. ten aanzien van ieder geleverd middel, te 

In het geval, bedoeld in artikel 16, sub b, rekenen van den gag, waarop het is geleverd. 
kan de getroffene voor de verstrekking der Het bestuur blijft in bijzondere gevallen be
genees-, heel- of verbandmiddelen zich zoo voegd, om, ook wanneer de aanvrage om 
noodig wenden tot den werkgever, tot het be- vergoeding niet binnen den bepaalden termijn 
stuur der vennootschap of vereeniging of tot is geschied, de vergoeding te verleenen. 
dengene, die de inrichting exploiteert. . 

25. Wanneer de genees- of heelkundige § 6. Slotbepalingen. 
behandeling van een door een ongeval getroffen 28. H et bestuur der Rijksverzekcringsbnk 
verzekerde niet op eene der in artikel 1 vermelde is bevoegd, na goedkeuring van Onzen Minister, 
wijzen is verleend, maa,r de Bank hem volgens met de uitvoering van dit besluit bela£t, over
het bepaalde in artikel 13 deswege vergoeding eenkomsten aan te gaan met werkgevers, 
geeft, dan vergoedt de Bank den getroffene met vennootschappen en vereenigingen, als 
de kosten der genees-, heel-en verbandmiddelen, bedoeld in artikel I, eerste lid. en met hen, 
welke hij zich blijkens eene aan het best-uur der die eene inrichting, als bedoeld in het tweede 
Bank overgelegde schriftelijke en ondertee- lid van genoemd artikel. exploiteeren, be
kende verklaring van den deskundige, die hem treffende de i11 dat artikel bedoelde behandelin,:? 
heeft behandeld, op diens voorschrift heeft van door een ongev:11 getroffen verzekerde 
aangeschaft, mits de getroffene de bedoelde en bet-reffende de ve-strekking aan deze van 
middelen heeft ontboden van een apotheker, genees-, heel- en verbandmiddelen. 
een geneeskundige of een handelaar in heel- of 2!l. Indien de door een . ongeval getroffe,i 
verbandmiddelen, wiens naam op het in artikel verzekerde, die aanspraak heeft op schade-
18, tweede lid, bedoelde register is ingeschreven. loosstelling van wege de Rijksverzekeringsbank, 
De Bank is bevoegd gelijke vergoeding te ver- in het buitenland ter zake van het ongeval 
leenen, indien zij voor de genees- of heelkundige genees- of heelkundige behandeling of genees-, 
behandeling geen vergoeding geeft volgens het heel- of verbandmiddelen heeft ontvano-en, 
bepaalde in artikel 13. Is het bestuur der Bank, is, zoolang het claarvoor verschuldigde tl'oor 
den medisch-adviseur der Bank gehoord, van den 11:etroffene uiet is voldaan, het bestuur 
oordeel, dat een of meer der middelen onnoodig der R]jksverzeker;ngsbank bevoegd om in 
Z\jn voorgeschreven, dan is het bevoegd des- plaats van den getroffene de vergoe:ling voor 
wege vergoeding te weigeren. de kosten der behandeling en der middelen w 

26. Wanneer in een geval, als bedoeld in geven, waarop hij ingevolge de voorgaP,nde 
artikel 16, sub a, de getroffene de geneeA-, artikelen zou aanspraak hebben, met het bedrag 
heel- of verband.middelen heeft bekomen van dier vergoeding zooveel mogelijk de vorderingen 
een apotheker, geneeskundige of handelaar te voldoen van degenen, die de bedoelde be
in heel- of verbandmiddelen, 1viens naam niet handeling en middelen hebben verleend, 
op het in artikel 18, tweede lid, bedoelde register verscbaft of · bekostigd. 
is ingeschreven, dan vergoedt de Rijksver- 30. Het bestuur der Rijksverzekeringsbank 
zekeringsbank de kosten der aangeschafte is bevoegd de lijsten of een gedeelte der lijsten, 
middelen, voor zooveel het bestuur der Bank bedoeld in het eerste lid van artikel 4 en in het 
van oordeel is, dat in de gegeven omstandig- eerste lid van artikel 20, te vervangen door 
heden voor de aanschaffing va,n de middelen nieuwe lijsten. Op de nieuwe lijsten worden 
bij zoodanigen apotheker, geneeskundige of niet overgenomen de doorgehaa!de namen, 
handelaar in heel- of verbandmiddelen genoeg- tenz\i de betrokkene nog de genees- of heel
zame grond bestond. kundige praktijk uitoefent of apotheker of 

Wanneer in een der gevallen, bedoeld in handelaar in heel- of verband.middelen is in de 
artikel 25, de getroffene de genees-, heel- of betrokken gemeente en op grond van een 
verbandmiddelen heeft bekomen van een beslissing van het bestuur der Bank of van 
apotheker, geneeskundige of handelaar in een uitspraak van Onzen Minister, met de 
heel- of verbandmiddelen, ,viens naam niet op uitvoering van dit besluit belRst, zijn naam 
het in artikel 18, tweede lid, bedoelde register nog niet of niet zonder toestemming van Onzen 
voorkomt, dan is de bepaling van het voorgaande voornoemden Minister weder op het betrokken 
lid van toepassing, met dien verstande, dat, register kan doen plaatsen. 
indien het bestuur, den medisch-adviseur 31. De b\j dit besluit voorgeschreven aan
der Bank gehoord, van oordeel is, dat een of kondigingen in de Staa/scourant worden koste
meer der middelen onnoodig zijn voorgeschreven, loos geplaatst. 
het bevoegd is deswege vergoeding te weigeren. 32. Dit bes!uit treedt in werking op 1 October 

27. Eene vergoeding, als bedoeld in de 1921. 
artikelen 25 of 26, wordt niet verleend dan na Onze Minister van Arbeid is belast met de 
overlegging door den verzekerde van een uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad 
voldane rekening van den$ene, die de middelen zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
heeft geleverd ; zij gescb1edt naar het tarief, worden gezonden aan den Raad van State. 
in artikel 17 bedoeld, maar bedraagt in geen Het Loo, den 3den September 1921. 
geval meer dan de kosten der geleverde middelen WILHELM:JN A. 
hebben bedragen. De Minister van Arbeid, AALBERSE. 

Bij niet-overlegging der voldane rekening I (Uitgeg. 19 Sept. 1921.) 
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3 September 1921. BESLUIT tot pepaling van der wet van 9 October 1920 tot regeling van het 
den datum van in werking treden van de ,;,lgemeen vormend lager onderwijs." 
Warenwet 1919 (Staatsblad n°. 581) voor de I Onze Minister van Arbeid is belast met de 
keuringsgebieden Arnhem en Enschede. ujtvoering van dit besluit, dat in het S taatsblad 
S. 1044. zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal 

WIJ WILHELMINA, ENZ. worden gezonden aan den Raad van State. 
Op de voordracht van Onzen Minister van I H et Loo, den 3den September 1921. 

Arbeid van 27 Augustus 1921, n°. 1608 D, WILHELMINA. 
afdeeling Volksgezondheid; De Jlinister van A rbeid, AALBERSE. 

Gelet op artikel 36 der Warenwet (Staatsblad I (Ui tgeg. 19 S ept. 1921.) 
1919, n°. 581 ) ; _ _ 

Hebben goedgevonden en verstaan te 
bepalen: \ 3 S eptember 1921. BESLUIT tot wijziging van 

Eenig arti kel. 

1 

het Koninklijk besluit van• l 7 Ma.art 1921 
De artikelen der Warenwet (Staatsblad 1919 (Staatsblad n~. 538), tot herziening va~ 

n°. 581) v oor zoover d eze n og n iet bij eenig het Koninkh;k beshnt van 30 __ J an u3:~1 
vorig besluit in werking zijn gesteld, en Ons I 1920 (~!aatsblad _n°. 47), . laatsteliJk geW1J· 
besluit van 5 Januari 1921 (Staatsblad no. 5) z1gd b1J KoninkliJk besluit van 15 Novem· 
treden voor de keuringsgebieden Arnhem en ber . 1920 (Staatsblad n°. 817), tot vast • 
Enschede in werking op 15 September 1921. stelbng van een algeme!lnen m~atregel van 

Onze Miruster van Arbeid is belast met de bestuur, als bedoeld b1J de artikelen 5, 18, 
uitvoering van dit besluit dat in het S taatsblad \ tweede lid, 20, tweede lid, 21, vierde lid, 
zal worden geplaatst ' 22, tweede lid, 23, vierde lid, en 25, tweede 

Het Loo, den 3de~ September 1921. lid, der Ouderdomswet 1919. S. 1046. 
WILHELMINA. WIJ WILHELMINA, E N Z. 

De Minister van Arbeid, AALBERSE. 

(Uitgeg. 16 Sept. 1921.) 

3 S eptember 1921. BESLUIT tot nadere wijziging 
van het K oninklijk besluit van 10 Mei 1907 
(Staatsblad n°. 98), t ot vaBtstelling van 
een algemeenen maat regel van bestuur, 
als bedoeld bij art ikel 5, laatste lid, der 
wet op de Rijksverzekeringsbank (S taatsblad 
1920, n°. 780), gewjjzigd bij K oninklijk be
sluit van 26 Mei 1920 (Staatsblad n°. 257). 
N. 1045. 

\VTJ WILHEL)IINA, ENZ. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Arbeid van 18 Juli 1921, n°. 2785, afdeeling 
Arbeidersverzekering ; 

Gezien artikel 5, laatste Hd, der wet op de 
Rijksverzekeringsbank (S taatsbla,d 1920, n°. 
780); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
16 Augustus 1921, n°. 34) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 23 Augustus 1921, 
n°. 3610, afdeeling Arbeidersverzekering ; 

H ebben goedgevonden en vorstaan : 
Ons besluit van 10 Mei 1907 (Staatsblad n°. 98), 

gewij zigd bij Ons besluit van 26 Mei 1920 (Staats 
blad no. 257), te wijzigen en te bepnlen als volgt : 

Eenig artik·el. 
Df' tweede volzin van artikel 2 van Ons besluit 

van 10 Mei 1907 (Staatsblad n°. 98), gewijzigd 
bij Ons besluit van 26 Mei 1920 (Staatsblad 
n°. 257), wordt als volgt gelezen : 

,,Zonder afleggin u van het bovenbedoelde 
examen zijn benoembaar zij. rue in het bezit zijn 
van een einddiploma Gymnasium, H oogere 
burgerschool met 5-jarigen cursus, H andels
school met 5-jarigen cursus, H oogere Han.dels
school, Middelbaar Techrusche school, de 
H oofdonderwijzersakte, verkregen na Kweek
schoolopleirung of de akte . van bekwaamheid 
als onderwijzer of de akte van bekwaamheid 
B als onderwijzeres, verkregen volgens artikel / 
134, a rt,ikel 147 of artikel 156, eerste lid, onder a, 

Op de voordracht van On.zen Minister van 
Arbeid van 27 Juli 1921, n°. 3136, afdeeling 
Arbeidsverzekering ; 

Gezien de artikelen 5, 18, tweede lid, 2(}, 
tweede Hd, 21, vierde lid, 22, tweede lid, 
23, vierde Hd, en 25, t weede lid, der Ouderdoms
wet 1919; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
23 Augustus 1921, n°. 29) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Mmister van 29 Augustus 1921, 
n°. 3697, afdeeling Arbeidsverzekering; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
t e wijzigen Ons besluit van 17 Maart 1921 

(Staatsblad n°. 538) en te bepalen. als volgt : 
Art. I. In hoofdstuk I van Ons besluit van 

17 Maart 1921 (Staatsblad n°. 538) wordt na 
artikel 1 ingevoegd een artikel luidende : 

,,Art. la. De voorschriften van dit besluit 
zijn van toepassing op ongewjjzigde verze• 
keringen. Zij worden op verhoogde, verlaagde 
en meermalen gewijzigde verzekeringen toege• 
past, met inachtnemmg van de wij zigingen, 
welke de aard van het onderwerp vordert ." 

II. In het voorlaatste Hd van artikel 17 van 
Ons besluit van 17 Maart 1921 (Staatsblad
n0. 538) wordt het woord: ,,premie" vervangen · 
tloor het woord: ,,jaarpremie". 

III. In het tweede lid van artikel 50 van 
Ons besluit van. 17 Maart 1921 (Staatsblad 

10.000 C 
no. 538), wordt het quotient 

52 
dx x 

Cx 
vervangen door het quotient - . 

52 dx 
Onze Miruster van Arbeid is belast met de 

uit voering van rut besluit, hetwelk in het 
Blaatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

Het Loo, den 3den eptember 1921. 
WILHELMINA. 

De 1Ylinister van Arbeid, AALBE RSE. 
(Uitgeg. 22 Sept. 1921.) 
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3 September 1921. BESLUIT tot intrekking van 
het Koninklijk besluit van 16 September 
1918 (Staatsblad n°. 548) en tot vaststelling 
van een nieuw reglement voor den land
meterscursus te Wageningen. S. 1047. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de gemeenschappelijke voordracht van 

Onze Ministers van Landbomv, Nijverheid en 
Handel en van Financien van 1 Juli 1921, 
Directie van den Landbouw, n°. 3035, Eerste 
Afdeeling, en van 6 Juli 1921, n°. 169, Afdeeling 
Hypotheken en Kadaster ; 

Gezien Ons besluit van 16 eptember 1918 
(Staatsblad n°. 548) ; 

Overwegende, dat het wenschel~jk is de bij 
Ons voornoemd besluit vastgestelde regeling 
van de opleiding van landmeters te wijzigen : 

Den Raad van State gehoord (advies van 
26 Juli 1921, n°. 12); 

Gelet op het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 2 Augustus 1921, Directie 
van den Landbouw, n°. 11980 I, Eerste Af. 
deeling, en van 30 Augustus 1921, n°. 140, 
Afdeeling Hypotheken en Kadaster ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
I. In te trekken de bij Ons besluit van 

16 September 1918 (Staatsblad n°. 548) vastge
stelde regeling van de opleiding van landmeters ; 

II. vast te stellen het bij dit besluit behoorend 
reglement voor den landmeterscursus te Wage
ningen. 

Onze Minister van Landbouw, Nijverheid en 
Handel is belast met de uitvoering van dit 
besluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden 
geplaat,st en waarvan afschrift zal worden 
gezonden aan den Raad van State. 

Handel stelt de bcvoegdheden en verplichtingen 
van dit college vast. 

4. Het leerplan voor den cursus wordt 
jaarlijks door Onzen Minister van Landbouw, 
Nijverheid en Handel, in overleg met Onzen 
Minister van Financien, vastgesteld, op voorstel 
van het College van Bestuur. 

5. De aanvang en het einde van de eerste 
studieperiode vallen samen met die der propae
deutische studie aan de Landbouwboogeschool ; 
van de tweede studieperiode met de candidaats
stndie der Landbouwhoogeschool. Ook de 
vacanties vallen samen met die der Lan<lbouw
hoogeschool. 

6. De lessen, in het leerplan aangewezen, 
zijn, behoudens de bepalingen in het volgendP 
lid, die welke in de overeenkomstige studie
periode der Landbouwhoogeschool worden 
gegeven. 

Voor zoover de lessen aan den landmeters
cursus te geven afwijken van die in de overeen
komstige periode der Landbouwboogeschool, 
wordt het onderwijs gegeven door de docenten 
in de betrokken leervakken der Landbouw
hoogeschool of door bijzondere leerkrachten, 
aan den landmeterscursus verbonden. 

Deze bijzondere leerkrachten worden door 
Ons benoemd, geschorst en ontslagen. 

Het verdere personeel van den cursus wordt 
door Onzen Minister van Landbouw, N~jverheid 
en Handel benoemd, geschorst en ontslagen. 

7. Voor het volgen van het onderwijs 
aan den cursus, moet men voor volledig onder
wijs aan de Landbogwhoogeschool bij den 
Rector-Magnificus dier Hoogeschool zijn inge
schreven. 

R et Loo, den 3den September 1921. 
WILHELMINA. 

De Minister van Landbouw, Nijverheid en 
Handel kan aan hen, die slechts enkele lessen, 

, bedoeld in artikel 6, 2de lid, wenschen te volgen, 
De M'inister van Landbouw, Nijverheid en Handel , na ingewonnen ad vies van het College van 

H. A. VAN IJSSELSTEIJN. Bestuur, daartoe verlof verleenen. In dat geval 
De .Minister -van Financii!n, DE GEER. is ter zake van dit onderwijs een bedra~ ver-

( Uitgeg. 22 Sept. 1921.) 1 schuldigd, als genoemd in artikel 30 van cte wet 
van 15 December 1917 (Staatsblad n°. 700), 

REGLEMENT voor den Landmeterscuraus te welk bedrag,v66r de vergunning wordt verleend, 
Wageningen, vastge~teld b~j Koninklijk besluit , in 's Rijks schatkist moet wordon gestort. 
van 3 September 1921 (Staatsblad n°. 1047). I 8. Na afloop van iedere studieperiode is er 
Art. 1. Er bestaat te Wageningen een cursus een examen. 

tot het verkrijgen van het diploma van land- , Het examen na de eerste studieperiode loopt 
meter, omvattende 2 studieperioden. over de navolgende ·vakken of onderdeelen 

2. De stndie aan dezen cnrsus omvat de I van vakken : 
volgende vakken : I Wiskunde. Differentiaal- en integraal-

1 °. Theoretische en toegepaste wiskunde ; rekening, analystische meetkunde van het 
2°. Lagere en hoogere geodesie en kadastrale platte vlak en van de ruimte, hoofdstukken 

techniek ; I uit de hoogere algebra en de beschrijvende 
3°. Hydraulica ; 1 meetkunde. Leer der foutenvereffening ; 
4°. atuurkunde ; · Toegepast rekenen ; 
5°. Cultuurtechniek ; Hydraulica : 
6°. Agrogeologie; Natuurkunde; 
7°. Houtteelt en boschrenterekening ; Staathuishoudkunde ; 
8°. Akker- en weidebouw; Burgerlijkrechtenhypothecaireadministratie; 
9°. Staathuishoudkunde en statistiek ; Geschiedenis en inrichting van het kadaster. 

10°. Landhuishoudkunde ; Tot dit examen wordt ieder toegelaten, die 
11°. Nederlandsch agrarisch recht; bevoegd is tot het afleggen van het propaedeu-
120. Burgerlijk administratief en fiscaal recht : I tisoh examen aan de Landbouwhoogeschool. 
13°. Kadastrale en hypothecaire administratie. Het examen na de tweede studieperiode 

3. Voor het bestuur van den landmeters- loopt over de navolgende vakken of onder
cursus is een College van Bestuur, daartoe I deelen van vakken : 
benoemd door Onzen Minister van Land- Waarschijnlijkheidsrekening; 
bouw, Nijverheid en Handel uit de docenten Lagere en hoogere geodesic : 
der in artikel 2 genoemde vakken. Kadastrale tecbniek en techniek der rui[ . 

Onze Minister van Landbouw, Nijverheid en verkaveling; 
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Kartografie ; 
Cultuurtechniek ; 
Agrogeologie ; 
H outteelt en boschrenterekening ; 
Akker- en weidebouw; 
Sociale statistiek ; 
Landhuishoudkunde ; 
Nederlandsch a~rarisch recht; 
Burgerlijk, admmistratief en fiscaal recht. 
Tot dit examen wordt ieder toegelat en, die 

het examen na de eerste periode met goed 
gevolg heeft afgelegd. 

9. Het College van Bestuur benoemt de 
examencommissies voor den duur van ieder 
studiejaar, volgens de vakken, waarover het 
examen loopt uit de betrokken docenten en, 
zoo noodig, uit andere deskundigen. 

Voorzitter en secretaris van het College 
van Bestuur zijn lid en respectievelijk voorzitter 
en secretaris der examencommissies. 

10. De examens worden afgenomen volgens 
de regelen, laatstelijk vastgesteld voor de 
examens der Landbouwhoogesc:hool. 

11. Onze Minister van Landbouw, Nijverheid 
en Handel is bevoegd, op voorstel van het 
College __ van Bestuur, te bepalen, dat de examens 
in gedeelten worden afgelegd, overeenkomstig 
een door hem vast te stellen verdeeling der 
examenvakken in groepen. 

12. De examens worden a-fgenomen gelijktijdig 
met de propaedeutische- en candidaatsexamens 
der Landbouwhoogeschool. 

13. Aan een afgewezen candidaa-t wordt 
gelegenheid gegeven zijq. examen te herhalen na 
een door de examencommissie te bepalen tijd. 
Afwijzing geschiedt voor ten hoogate een jaa-r. 

14. Ten bewijze, dat eenig examen met 
gunstig gevolg is afgelegd, wordt een in de 
Nederlandsche taal gesteld getuigschrift ver
strekt. Heeft de geexamineerde zich door meer 
da-n gewone bekwaamheid onderacheiden, dan 
wordt dit op het ~etuigschrift vermeld met de 
woorden ,,met !of'. 

Staken de stemmen over deze bijvoeging, 
dan blijft zij achterweae. 

Het getuigschrift in het vorig artikel bedoe!d, 
wordt uitgereikt door den voorzitter van het 
College van Bestuur. 

15. Het getuigschrift, afgegeven op grond 
van gunstig afgelegd ei,::amen na de tweede 
studieperiode is het diploma va-n landmeter. 

16. Voorzitter en secreta-ris van het College 
va-n Bestuur genieten voor de waarneming van 
hunne betrekkingen een toelage, door Onzen 
l\finister va-n Landbouw, Nijverheid en Handel 
te bepalen. 

17. In het geldelijk beheer van den la-nd
meterscursus wordt door Onzen Minister van 
Landbouw, Nijverheid en Handel voorzien. 

Behoort bij Koninklijk besluit van 3 Septem
ber 1921 (Staatsblad n°. 1047). 

Mij bekend, 
De Min. van Landbouw, Nijverhefd en Handel, 

H . A. VAN IJSSELSTEIJN. 

6 September 1921. BESLUIT, houdende aan
wijzin~ va-n overschotten op de begrooting 
van mtgaven van de Postertien, de Tele
grafie en Telefonie voor het dienstja-ar 
1920, welke worden toegevoegd aan de 
begrooting van uitgaven voor het dienst
jaar 1921. S. 1048. 

I 6 September 1921. BESLUIT, houdende de be
kendmaking in het Staatsblad van het te 
Geneve geteekend Protocol, opgemaa-kt 
overeenkomstig het besluit van de Ver
gadering van den Volkenbond va-n 13 
December 1920, betreffende het Sta-tuut 
van het Permanente H of van Internatio
nale Justitie. S. 1049. 

WrJ WILHELMINA, ENZ. 
Gezien het te Genive namens Nederland en 

andere Staten, leden van den Volkenbond, 
geteekend Protocol, opgemaakt overeenkom
stig het besluit der Vergadering van den Volken
bond van 13 December 1920 en betreffende 
het Statuut van bet Permanente Hof van 
Internationale Justitite, van welk Protocol en 
Statuut een a-fdruk in Fr,i,nschen en Engelschen 
tekst en eene Nederlandsche vertaling bij dit 
Besluit zijn gevoegd ; 

Overwe1>,ende dat bedoeld Protocol, goed
gekeurd b1j de wet van 30 Juni 1921 (Staatsblad 
n°. 826) door Ons is bekrachtigd en dat Onze 
akte van bekrachtiging den 6den Augustus 
1921 in de archieven van het Secreta-riaat van 
den Volkenbond is nedergelegd ; 

Overwegende dat daarbij de verklaring is 
afgelegd, bedoeld in artikel 2 der bovenge
noemde wet, va-n welke verklaring de Fransche 
tekst en eene Nederlandsche vertaling mede 
hi.er bij zijn gevoegd ; 1 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken van 30 Augustus 1921, 
n°. 16605, Directie van het Protocol; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
voorzegd Protocol en Statuut met de boven

bedoelde verklaring te doen bekend maken 
door de plaatsing van dit besluit in het Staats
blad. 

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

Het Loe, den 6den September 1921. 
WILHELMINA. 

De M iniilter van Buitenlandsche Zaken, 
VAN KARNEBEEK. 

(Uitgeg. 21 Sept. 1921.) 
VERTALING. 

PROTOKOL VAN ONDERTEEKENING. 
De Leden van den Volkenbond, vertegen

woordigd door de ondergeteekenden, behoor
lijk gevolmachtigd, verkl/1,ren het hierbij ge
voegde Statuut van het Permanente Hof van 
Internationale Justitie van den Volkenbond, 
dat met algemeene stemmen door de Ver
gadering van den Bond op 13 December 1920 
te Geneve is goedgekeurd, te aanvaarden. 

Derhalve verklaren zij de rechtspraak van 
het Hof volgens de beJJalingen en op de voor
waarden neergelegd m het bovengenoemde 
Statuut te aanva-arden. 

Dit Protokol, opgemaakt overeenkomstig 
het besluit van de Vergadering van den Vol• 
kenbond van 13 December 1920, zal worden 
bekrachtigd. Iedere Staat zal zijn akte van 
bekrachtiging zenden aan het Secretariaat
Generaal van den Volkenbond, dat hiervan 

1 Hierna is alleen de Nederlandsche vertaling 
opgenomen. (Zie de wet van 30 Juni 1921, S. 
826. ) 
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mededeeling zal doen aan alle andere Staten, 
die het Protokol he b ben geteekend. De akten I 
van bekrachtiging zullen neergelegd worden 
in de archieven van het Secretariaat van den 
Volkenbond. 

(w.g.) 

(w.g.) 
(w.g.) 
(w.g.) 

Yoor Costa-Rica, 
MANUEL i\L DE PERALTA. 

Voor Venezuela, 
MANUEL DIAZ RODRIGUEZ. 
SANTIAGO KEY-AYALA. 
DIOGENES ESCALANTE. Dit Protokol zal open blijven ter teekening 

door de Leden van den Volkenbond en door de 
Staten vermeld in het Aanhangsel van het 
Volkenbondverdrag. 

H et St-atuut van het Hof zal van kracht 
worden op de wijze als voorzien in bovenge
noemd besluit. 

Gedaan te Geneve in Mn enkel exemplaar, 
waarvan zoowel de Fransche als de Engelsche 
tekst authentiek zullen zijn. 

16 December 1920. 
V oor Portugal, 

(w.g.) MFONSO COSTA. 
Voor (hiekenland, 

(w.g.) POLITIS. 
Voor Paraguay, 

(w.g.) H. VELASQUEZ. 
Voor Uruguay, 

(w.g.) J. C. BLANCO. 
(w.g.) B . FERNANDEZ Y MEDINA. 

Voor Siam, 
(w.g.) CHAROON, 

V oor Zweden, 
HJ. BRANTING. (w.g.) 

(w.g.) 
Voor Zwitserland, 

MOTTA. 
Voor Salvador, 

(w.g.) J. GUSTAVO GUERRERO. 
(w.g.) ARTURO R. AVILA. 

Voor Zuid-Afrika, behoudens de goedkeur·ing 
van de Regeering van Zuid-Afrika, 
(w.g.) R. A . BLANKENBERG. 

Voor China, 
(w.g.) V. K. WELLINGTON Koo. 
(w.g.) M. F. TANG. 

Voor Polen, 
(w.g.) J. J. PADEREWSKI. 

Voor Brazilie, 
(w.g. RODRIGO OCTAVIO. 
(w.g.) GASTAO DA CUNHA. 
(w.g.) RAUL FERNANDES. 

Voor Cuba, 
(w.g.) 
(w.g.) 
(w.g.) 

ARISTIDES DE AGiiERO. 
RAPHAEL i\URTINEZ ORTIZ. 
EZEQUIEL GARCIA. 

Voor Coloinbie, 
(w.g.) FRANCISCO JosE URRUTIA. 
(w.g.) A. J. RESTREPO. 

Voor Japan, 
(w.g.) HAYASHI. 

Voor Nieuw-Zeeland, 
(w.g. J. ALLEN. 

V oor N oorwegen, 
(w.g.) F. HAGERUP. 

Voor Denemarken, 
(w.g.) HERLUF ZAHLE. 

V oor N ederland, 
(w.g.) J. LOUDON. 

Voor lndie, 
(w.g.) W. MEIJER. 

Voor I talie, 
(w.g.) CARLO ScHANZER. 

Voor Frankrijk, 
(w.g.) LEON BOURGEOIS. 

Voor (hoot-Brittannie, 
(w.g.) ARTHUR JAMES BALFOUR. 

V oor Panama, 
(w.g.) HARMODIO ARIAS. 

(w.g.) 
Voor Luxemburg, 

LEFORT. 

STATUUT van het Permanente Hof van lnter
nationale J ustitie bedoeld in artikel 14 van 
het Volkenhondverdrag. 

Art. 1. Onafhankelijk van het Hof van 
Ar):iitrage, ingest.eld door de Verdragen van den 
Haag van 1899 en 1907, en van de bijzondere 
scheidsgerechten, waaraan de Staten altijd vrij 
blijven de oplossing van hun geschillen toe t e 
vertrouwen, wordt, overeenkomstig artikel 14 
van het Volkenbondverdrag, een Permanent 
Hof van Internationale Justitie ingesteld. 

EERSTE HOOFDSTUK. 

Organisatie van het Hof. 
2. Het Permanente Hof van Internationale 

Justitie is een college van onafhankelijke 
magistraten, die, ongeacht hun . nationaliteit, 
worden verkozen onder de personen die het 
hoogst zedelijk aanzien genieten, en die in 
zich vereenigen de voorwaarden, welke ver
eischt worden om in hun respectievelijke landen 
de hoogste rechterlijke ambten te bekleeden, 
of we! die rechtsgeleerden zijn van bekende 
bekwaamheid op bet gebied van bet inter
nationale recbt. 

3. Het Hof bestaat uit vijftien leden, elf 
rechters en vier plaatsvervangende recbters. 
Het aantal van de recbters en van de plaatsver
vangende rechters kan door de Vergadering, 
op voorstel van den Raad van den Volkenbond, 
worden uitgebreid tot totaal vijftien recbters 
en zes plaatsvervangende rechters. 

4. De leden van bet Hof worden verkozen 
door de Vergadering en door den Raad uit een 
lijst van personen candidaat gesteld door de 
nationale groepen van bet Hof van Arbitrage, 
overeenkomstig de volgende bepalingen. 

I 

Wat betreft de Leden van den Volkenbond, 
die niet vertegenwoordigd zijn in bet Perma
nente Hof van Arbitrage, zullen de lijsten van 
candidaten aangeboden worden door nationale 
groepen, welke te dien einde door baar Regee-
ringen worden aangewezen op dezelfde wijze 
als die voor de leden van het Hof van Arbitrage 
vastgesteld in artikel 44 van bet H aagscbe 
Verdrag van 1907 betreffende de vreedzame 
beslecbting van internationale ~eschillen. 

5. Minstens drie maanden vo6r den datum 
van de verkiezing ricbt de Secretaris-Generaal 
van den Volkenbond schriftelijk een uitnoodi
ging tot de leden van bet Hof van Arbitrage, 
welke behooren tot de Staten vermeld in bet 
Aanhangsel van bet Volkenbondverdrag of 
welke later tot den Volkenbond zijn toegetreden, 
evenals tot de personen, welke overeenkomstig 
artikel 4 lid 2 zijn aangewezen, om binnen een 
bepaalden termijn in natiimale groepen over 
te gaan tot bet candidaat stellen van personen 
in staat om de functie van lid van bet Hof te 
vervullen. 

6. Aan iedere nationale groep wordt aan
bevolen, om, alvorens tot deze aanwijzing over 
te gaan, advies in te winnen van bet boogste 
gerecbtshof, de faculteiten van recbtsgeleerd-
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heid en imichtingen, waar bet rocbt wordt 
onderwezen, van de nationale academies en 
de nationale afdeelingen van internationale 
academies, welke gewijd zijn aan de studie van 
bet recbt. 

7. De Secretaris-Generaal van den Volken
bond stelt een lijst op in alpbabet,iscbe volg
orde van alle aldus aangewezen personen. I 

Alleen dezen zijn verkiesbaar, behoud~ns bet 
geval, bedoeld in artikel 12 lid 2. 

De Secretais-Generaal brengt deze lijst ter 
kennis van de Vergadering en van den Raad. 

8. De Vergadering en de Raad gaan, onaf
bankehjk van elkander, over tot de verkiezing 
eerst van de recbters en daarna van de plaats
vervangende recbters. 

9. Bij iedere verkiezing zullen de kiezers 
in bet oog bouden, dat de personen geroepen 
om dee! uit te maken van bet Hof niet alleen 
individueel aan de vereiscbte voorwaarden 
moeten voldoen, maar ook dat zij gezamenlijk 
de groote vormen der bescbaving en de voor
naamste rechtssystemen van de wereld moeten 
vertegen woordigen. 

10. Verkozen zijn zij, die zoowel in de Ver
gadering als in den Raad een volstrekte meer
derbeid van stemmen bebben verkregen. 

Ingeval de tweevoudige stemming van de 
Vergadering en van den Raad meer dan een 
onderdaan van betzelfde Lid van den Volken
bond mocbt aanwijzen, wordt alleen de oudste 
van deze personen geacbt te zijn verkozen. 

11. Indien na de eerste verkiezingszitting 
nog zetels onvervuld blijven, wordt op dezelfde 
wijze tot een tweede en, indien noodig, tot 
een derde zitting overgegaan. 

12. Indien na de derde verkiezingszitting 
nog zetels onvervuld blijven, kan ten alien 
tijde op verzoek hetzij van de Vergadering betzij 
van den Raad een bemiddelings-commissie 
van ze leden worden gevormd, waarvan drie 
leden door de Vergadering en drie door den Raad 
worden benoemd, met het doe! om voor elken 
nog opengebleven zetel een naam te kiezen 
ter voorle()'ging aan de Vergadering en den 
Raad, opdat deze ieder afzonclerlijk dien 
zullen lnmnen aanvaarden. 

Op deze lijst kan met algemeene stemmen 
ieder persoon geplaatst worden, die aan de ver
eischte voorwaarden voldoet, ook zelfs zonder 
dat bij vermeld is geweest op de candidaten
lijst bedoeld in de artikelen 4 en 5. 

Indien de bemiddelings-commissie vaststelt, 
dat zij er niet in kan slagen de verkiezing te 
verzekeren, voorzien de reeds benoemde leden 
van het Hof in de opengebleven zetels binnen 
een door den Raad vast te stellen termijn, 
waarbij zij een keuze moeten doen uit de per
sonen, die betzij in de Vergadering hetzij in 
den Raad stemmen hebben verkregen. 

Indien onder de rechters de stemmen staken, 
geeft de stem van den oudste in jaren den door
slag. 

13. De leden van het Hof worclen verkozen 
voor negen jaren. 

Zij zijn herkiesbaar. 
Zij blijven in functie tot hun vervanging. 

Na hun vervanging, gaan zij voort kennis te 
nemen van de zaken, waarvan zij de bebande
ling reeds begonnen zijn. 

14. In de zetels, welke open vallen, wordt 
voorzien volgens de metbode gevolgd bij de 

eerste verkiezing. Het lid van bet Hof, dat 
verkozen wordt ter vervanging van een lid 
,viens mandaat niet afgeloopen is, brengt den 
termijn van het mandaat van zijn voorganger 
ten einde. 

15. De plaatsvervangende rechters worden 
opgeroepen in de volgorde van een lijst. 

Deze lijst wordt opgesteld door het Hof, 
dat daarbij rekening houdt ten eerste met het 
tijdstip der verkiezing, en vervolgens met den 
leeftijd. 

16. De leden van het Hof mogen geen poli
tieke of administratieve functie vervullen. 
Deze bepaling is niet van toepassing op de 
plaatsvervangende rcchters, behalve wanneer 
zij bun functie bij het Hof uitoefenen. 

In geval van t,vijfel beslist bet Hof. 
17. De leden van het Hof mogen in geen 

zaak van internationalen aard de functie van 
agent, raadsman of advocaat vervullen. Dit 
voorschrift is ten aanzien van de plaatsver
vangende rechters alleen van toepassing voor 
die zaken, waarin zij geroepen worden hun 
functie bij het Hof uit te oefenen. 

Zij mogen niet deelnemen aan de berechting 
van eenige zaak, waarin zij vroeger opgetreden 
als agent, raadsman of advocaat van een van 
beide partijen, als lid van een nationaal of 
internationaal gerechtsbof, als lid van een com
missie van onderzoek of in eenige andere functie. 

In geval van twijfel beslist het Hof. 
18. De leden van het Hof kunnen niet van 

hun funct,ie ontbeven worden dan wanneer 
zij naar het eenstemmig oordeel van de andere 
leden hebben opgehouden aan de vereischte 
voorwaarden te voldoen. 

De Secretaris-Generaal van den Volkenbond 
wordt hiervan oflicieel door den Griflier in 
kennis gesteld. Deze kennisgeving heeft ten 
gevolge, dat de zetel openvalt. 

19. De leden van het Hof genieten in de 
uitoefening van hun functie de diplomatieke 
voorrechten en onschendbaarheid. 

20. Ieder lid van het Hof moet, alvorens 
in functie te treden, in openbare zitting de 
plechtige verklaring afleggen, dat hij zijn taak 
zal uitoefenen in volkomen onpartijdigheid 
en geheel overeenkomstig zijn geweten. 

21. Het Hof kiest voor den tijd van drie 
jaren zijn Voorzitter en zijn Vice-Voorzitter; 
zij zijn herkiesbaar. 

Het benoemt zijn Griflier. 
De functie van Griflier van het Hof is niet 

onvereenigbaar met die van Secretaris-Generaal 
van het Permanente Hof van Arbritage. 

22. De zetel van bet Hof is gevestigd te 
's-Gravenhage. 

De Voorzitter en de Griflier houden hun ver
blijf in de plaats, waar het Hof is gevestigd. 

23. Het Hof houdt ieder jaar een zitting. 
Behoudens afwijkende bepaling in het Regle

ment van het Hof begint deze zitting op 15 
Juni en duurt de zitting voort zoolang de rol 
niet is beeindigd. 

De_ Voorzitter roept het Hof bijeen in buiten
gewone zitting, wanneer de omstandigheden het 
vereischen. 

24. Indien om een bijzondere reden een van 
de leden van het Hof meent niet te moeten 
deelnemen aan de berechting van een bepaalde 
zaak, deelt hij dit aan den Voorzitter mede. 

Indien de Voorzitter meent, dat een van de 



777 6 S E P T E M B E R . 1921 

leden van het Hof om een bijzondere reden in j verdragen zal het Hof op de volgende wijze 
een be:r.aalde zaak niet moet zitting nemen, J rechtspreken: 
geeft h1j dit lid hiervan kennis. H et Hof zal voor iedere periode van drie 

Indien in een dergelijk ~eval meeningsver- jaren een bijzondere kamer instellen bestaande 
schil bestaat tusschen het hd van het Hof en uit vijf rechters, bij de aanwijzing waarvan 
den Voorzitter, beslist het Hof. zooveel mogelijk rekening zal worden 

25. Behoudens wanneer nadrukkelijk het I gehouden met de voorschriften van artikel 9. 
tegendeel is bepaald oefent het Hof zijn be- Bovendien zullen twee recbters worden aange
voegdheden uit in voltallige zitting. wezen ter vervanging van een rechter, die ver-

Indien de tegenwoordigbeid van elf rechters I hinderd mocht zijn zitting te nemen. Op 
niet verzekerd is, wordt het aantal rechters verzoek van de partijen zal deze kamer recht
tot elf aangevuld door bet in functie treden spreken. Bij gebreke van een zoodanig ver
van plaatsvervangende rechters. zoek zal het Hof recht doen met het aantal 

Indien echter geen elf recbters beschikbaar rechters bepaald in artikel 25. Indien de par
zijn, is een quorum van negen voldoende om tijen het wenschen, of indien het Hof aldus 
het Hof te vormen. beslist, zullen de rechters worden bijgestaan 

26. In zaken betreffende den Arbeid en door vier technische bijzitters, die met raad
in het bijzonder in zaken beoogd in Deel XIII gevende stem naast hen zitting nemen. 
(Arbeid) van het Vredesverdrag van Versailles Indien slechts een van de partijen een van 
en in de overeenkomstige Deelen van de andere zijn onderdanen als rechter heeft zitten in de 
Vredesverdragen zal het Hof op de volgende kamer bedoeld in het voorafgaande id, zal 
wijze rechtspreken: de Voorzitter een anderen rechter verzoeken 

Het Hof zal voor ieder tijdperk van drie zijn plaats af te staan aan een rechter ver
jaar een bijzondere kamer instellen samenge- kozen door de andere partij, in overeenstem
steld uit vijf rechters, bij de aanwijzing waarvan ming met artikel 31. 
zooveel mogelijk rekening zal worden ge- De technische bijzitters zullen in ieder bij
houden met de voorschriften van artikel 9. zonder geval worden gekozen volgens het regle
Bovendien zullen twee rechters worden aange- ment bedoeld in artikel 30, uit een lijst van 
wezen ter vervanging van een rechter, die ,,Bijzitters voor geschillen inzake doorvoer 
verhinderd mocht zijn zitting te nemen. Op en verkeer", samengesteld uit namen, die ten 
verzoek van de partijen zal deze kamer recht- getale van twee door ieder Lid van den Volken
spreken. Bij gebreke van een zoodanig ver- bond worden voorgesteld. 
zoek zal het Hof recht doen met het aantal 28. De bijzondere kamers bedoeld in de 
rechters bepaald in artikel 25. In ieder geval artikelen 26 en 27 kunnen, met toestemming 
worden de rechters bijgestaan door vier tech- van de betrokken partijen, zitting nemen in 
nische bijzitters, die met raadgevende stem een andere plaats dan 's-Gravenhage. 
naast hem zitting nemen en een waarborg zijn, 29. Teneinde een spoedige behandeling 
dat de belangen welke op het spel staan vol- van de zaken te bevorderen stelt het Hof ieder 
doende worden vertegenwoordigd. jaar een kamer van drie rechters in, die geroepen 

Indien slechts een van de partijen een van zal zijn in kort geding recht te spreken,wanneer 
zijn onderdanen als rechter heeft zitten in de de partijen bet wenschen. 
kamer bedoeld in het voorafgaande lid, zal de 30. Het H of stelt in een reglement de wijze 
Voorzitter een anderen rechter verzoeken zijn vast, waarop het zijn bevoegdheden uitoefent. 
plaats af te staan aan een rechter verkozen Met name regelt het het kort geding. 
door de andere partij, in overeenstemming 31. De rechters van de nationaliteit van 
met artikel 31. ieder der in het geding betrokken partijen be-

De technische bijzitters worden in ieder houden het recht zitting te nemen in de zaak, 
bijzonder geval gekozen, volgens het reglement die voor het Hof wordt gebracht. . 
bedoeld in artikel 30, uit een lijst van ,,Bij- Indien onder de rechters, die zullen zitting 
zitters voor arbeidsgeschillen", samengesteld nem(ln, een rechter is van de nationaliteit van 
uit namen die ten getale van twee worden voor- slechts Mm van de partijen, mag de andere 
gesteld door ieder Lid van den Volkenbond en partij een plaatsvervangend rechter aanwijzen, 
verder uit een gelijk aantal voorgesteld door wan.neer er zich onder de plaatsvervangende 
den Raad van Beheer van bet Internationaal rechters een van zijn nationaliteit bevindt. 
Arbeidsbureau. De Raad zal als zoodanig Indien dit niet het geval' is, mag zij een rechter 
voor de helft aanwijzen vertegenwoordigers kiezen, bij voorkeur te nemen uit de personen, 
van werknemers en voor de helft vertegen- die overeenkomstig artikel 4 en 5 candidaat 
woordigers van werkgevers voorkomende op zijn gesteld. 
de lijst bedoeld in artikel 412 van het Verdrag Als onder de rechters, die zullen zitting 
van Versailles en de overeenkomstige artikelen nemen geen enkele rechter is van de nationali
van de andere Vredesverdragen. teit van de partijen, mag iedere partij over-

In zaken betreffende den Arbeid zal het gaan tot de aanwijzing of tot de keuze van 
Internationale Arbeidsbureau de bevoegdheid een rechter op de wijze als aangegeven in het 
hebhen aan het Hof alle noodige inlichtingen voorgaande lid. · 
te verschaffen en met het oog hierop zal de W anneer verschillende partijen een zaak 
Directeur van dit Bureau afschrift ontvangen gemeenschappelijk hebben voorgebracht, gelden 
van alle schriftelijke processtukken. zij voor de toepassing van de vrnrafgaande be-

27. In zaken betreffende den doorvoer en palingen slechts als een enkele. In geval van 
het verkeer en in het bijzonder in zaken be- twijfel beslist het Hof. 
oogd in Deel XII (havens, waterwegen, spoor- De rechters aangewezen of gekozen, over
wegen) van het Verdrag van Versailles en de eenkomstig lid 2 en 3 van dit artikel, moeten 
overeenkomstige Deelen van de andere Vredes- voldoen aan de bepalingen van de artikelen 
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2, 16, 17, 20, 24 van dit Statuut. Zij spreken , a. de uitlegging van een verdrag; 
recht op voet van gelijkheid met hun ambtge- b. ieder punt van internationaa1 recht; 
nooten. c. het bestaan van ieder feit, dat, wanneer 

32. De rechters ontvangen een jaarlijkschc het werd vastgesteld, zou inhouden de schen
vergoeding, welke zal worden vastgesteld door ding van een internationale verbintenis ; 
de Yergadering van den Volkenbond op voor- d. den aard of den omvang van de vergoe
stel van den Raad. Deze vergoedin~ kan niet ding verschuldigd voor de schending van een 
worden verminderd gedurende den t,jd, waarin internationale verbint.enis. 
de rechter zijn functie vervult. De bovenbedoelde verklaring zal kunnen 

De Voorzitter ontvangt voor den duur van worden afgelegd onvoorwaardelijk of op voor
zijn functie een bijzondere vergoeding, die op waarde van wederkeerigheid ten aanzien van 
dezelfde wijze wordt vastgeste!d. verscheidene of bepaal<le leden of Staten, of 

De Vice-Voorzitter, de rechters en de plaats- voor een bepaalden termijn. 
vervangende rechters ontvangen in de uit- In geval van meeningsversci1il over de vraag, 
oefening van hun functies een vergoeding, die of het Hof bevoegd is, beslist het Hof. 
op dezelfde wijze wordt vastp.;esteld. 37. Wanneer een van kracht zijnd verdrag 

Aan de rechters en plaatsve·rvangende rech-
1 

of overeenkomst een gesohil verwijst naar een 
ters, die niet wonen in de stad, waar de zetel rechtsprekend college in te stellen door den 
van het H of is gevest-igd, worden de reiskosten, Volkenbond, zal het Hof als zoodanig optreden. 
die de vervulling van hun functies medebrengt, 38. Het Hof past toe: 
terugbetaald. 1°. De internationale overeenkomsten, zoo-

De vergoedingen te betalen aan de rechters, wel die van algemeenen als die van bijzonderen 
die aangewezen of gekozen zijn overeenkomstig aard, welke regelen va t tellen, die uitdrukke
artikel 31, warden op dezelfde wijze geregeld. lijk door de b1j het geschil betrokken Staten 

De bezoldiging van den Griffier wordt vast- zijn erkend ; 
gesteld door den Raad op voorstel van het I 2°. Het internationale gewoonterecht als 
Hof. I uiting van een algemeene praktijk die als recht 

De Vergadering van den Volkenbond zal op I wordt erkend; 
voorstel van den Raad een bijzondere regeling 3°. De algemeene door de beschaafde 
aannemen, waarin vastgesteld warden de voor- volken erkende rechtsbeginselen; 
waarden, waarop aan het personeel van het 4°. Onder voorbehoud van de bepaling van 
Hof pensioenen zullen warden toegekend. artikel 59 de rechterlijke beslissingen en de 

33. De kosten van het Hof worden gedragen i leerstellingen van de meest bevoegde schrijvers 
door den Volkenbond op de wijze als de Ver- · als hulpmiddel ter bepaling van rechtsregelen. 
gader;ng op voorstel van den Raad vaststelt. Dit voorschrift maakt geen inbreuk op de 

TWEEDE ROOFDSTUK. bevoegdheid van het Hof, om, als de partijen 
hiermede instemmen, recht te spreken ex 

Bevoegdheid van het Hof. oe,quo et bono. 

DERDE ROOFDSTUK. 
34. Alleen Staten of Leden van den Volken

bond zijn bevoegd voor het Hof te verschijnen. 
35. Het Hof is toegankelijk voor de Leden Procedure. 

van den Volkenbond evenals voor de Staten 39. De officieele talen van het Hof zijn 
vermeld in het Aanhangsel van het Volken- Fransch en Engelsch. Als de partijen beide 
bondverdrag. verlangen, dat de geheele procedure zal plaats 

De voorwaarden, waarop het Hof toeganke- hebben in het Fransch, zal het vonnis in deze 
lijk is voor de andere Staten, worden, onver- taal worden uitgesproken. Als partijen beide 
minderd de bijzondere bepalingen der van verlangen, dat de geheele procedure zal plaats 
kracht t.ijnde verdragen, vastgesteld door den hebben in het Engelsch, zal het vonnis in deze 
Raad, maar in geen geval zullen daardoor de taal worden uitgesproken. 
partijen in een ongeliJke positie voor het Hof Bij gebreke van een overeenkomst, waarbij 
mogen komen. I vastgesteld wordt, welke taal gebruikt zal 

Wanneer een Staat, die niet lid van den worden, zullen de partijen voor de pleidooien 
Volken bond is, in een zaak partij is, zal · het naar verkiezing een van deze beide talen 
Hof vaststellen, welk bedrag deze partij in kunnen ge bruiken, en het vonnis van het Hoi 
de kosten van het Hof zal moeten bijdragen. zal zoowel in het Fransch als in het Engelsch 

36. De bevoegdheid van het Hof strekt warden uitgesproken. In dit geval zal het 
zich uit over alle zaken, die de partijen daaraan Hof tegelijkertijd aangeven, welke van deze 
zullen onderwerpen, evenals over alle gevallen, twee teksteo, als authentiek zal worden be
die met name wordeu genoemd in de van kracht sohouwd. 
zijnde verdragen en overeenkomsten. Het Hof zal op verzoek van de partijen het 

De Leden van den Volkenbond en de Staten gebruik van een andere taal dan Fransch of 
vermeld in het Aanhangsel van het Volken- ; Engelsch kunnen toestaan. 
bondverdrag zullen, hetziJ bij de onderteekening I 40. De zaken warden naar gelang van de 
hetzij bij de bekrnchtiging van het Protokol, i omstandigheden voor het H of gebracht hetzti 
waaraan dit Statuut is toegevoegd, hetzij I in den vorm van een kennisgeving van het 
later, kunnen verklaren, dat zij van dit oogen- compromis hetzij in den vorm van een rekest 
blik af rechten en zonder bijzondere overeen- gericht tot de Griffie; in beide gevallen moeten 
komst, tegenover ieder antler lid of Staat, , het onderwerp van het gesohil en de bij het 
die dezelfde verplichting aanvaardt, de recht- 1

1 

geschil betrokken partijen worden aangegeven. 
spraak van het Hof als verplicht aanvaarden De Griffie brengt het verzoek onmiddellijk 
voor alle of eenige van de oategorieiin van ter kennis van alle betrokkenen. 
rechtsgeschillen betrekking hebbende op: De Griffie stelt door tusschenkomst van den 
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ecretaris-Generaal eveneens de Leden van 52. Wanneer het Hof binnen de door het-
den Volkenbond er mede in kennis. zelve vastgestelde termijnen de bewijsstukken 

41. Het Hof heeft de bevoegdheid om, in- en getuigenverklaringen in ontvangst heeft 
<lien het van oordeel is, dat de omstandigheden genomen, kan het alle nieuwe getuigenver
dit vereischen, aan te geven, welke voorloopige klaringen en documenten, die een der partijen 
maatregelen tot behoud der rechten van ieder zonder toestemming van de andere aan het 
der partijen genomen moeten warden. Hof zou willen voorleggen, ter zijde leggen. 

In afwachting van het definitieve vonnis 53. Wanneer een der partijen niet verschijnt 
wordt de aanwijzing dezer maatregelen on- of er zich van onthoudt haar middelen t 3 doen 
middellijk ter kennis gebracht van de partijen gelden, kan de andere partij het Hof verzoeken 
.an van den Raad_ haar hare vordering toe te wijzen. 

42. De partijen warden vertegenwoordigd Het Hof moet, alvorens recht te doen, zich 
door vertegenwoordigers. er van verzekeren niet alleen dat hct bevoegd 

Zij kunnen zich voor het Hof doen bijstaan is ingevolge de bepalingen van de artikelen 
door raadslieden of advocaten. 36 en 37, maar eveneens dat de vordering 

43. De procedure bestaat uit twee gedeelten: feitelijk en rechtens gegrond is. 
de sch.riftelijke en de mondelinge. 54. Wanneer de vertegenwoordigers, advo-

De sch.riftelijke procedure omvat het over- eaten en raadslieden antler toezicht van het 
leggen aan de rechters en aan de tegenpartij Hof alle middelen, die zij nuttig achten, hebben 
van de memorien, van de contra-memorien, doen gelden, verklaart de Voorzitter de de
en eventueel van de replieken, evenals van batten voor gesloten. 
alle bewijsstukken ter ondersteuning. Het Hof trekt zich daarna in de Raadkamer · 

Het overleggen geschiedt door de tusschen- terug om te beraadslagen. 
komst van de Griffie in de volgorde en binnen De beraadslagingen van het Hof zijn en 
de termijnen als door het Hof bepaald. blijven geheim. 

Ieder stuk, dat door een der partijen wordt 55. De bes~ssingen van het Hof warden 
overgelegd, moet in gewaarmerkt afsch.rift ter genomen bij meerderheid van de aanwezige 
kennis van de andere partij warden gebracht. rech.ters. 

De mondelinge procedure bestaat in het Wanneer de stemmen staken, geeft de stem • 
h.ooren door het Hof van getuigen, deskundigen, van den Voorzitt.er of van hem, die den Voor
vertegenwoordigers, raadslieden en advocaten. zitter vervangt, den doorslag. 

44. Voor het doen van eenige beteekening 56. Het vonnis is met redenen omkleed. 
aan an<lere personen dan de vertegenwoordi- Het vonnis vermeldt de namen van de 
gers, raadslieden en advocaten richt h.et Hof rechters, die er aan hebben deelgenomen. 
zich rechtstreeks tot de Regeering van den 57. Indien het vonnis in zijn geheel of ge
Staat op wiens grondgebied de beteekening deeltelijk niet de eenstemmige meening van de 
effect moet sorteeren. rechters weergeeft hebben de rechters, die een 

Dezelfde regel geldt, wanneer men ter plaatse afwijkende meening h.uldigen, het rech.t aan het 
bewijsmiddelen wil vaststellen. vnnnis een uiteenzetting van hun individueele 

45. De debatten warden geleid door den meening toe te voegen. 
Voorzitter en bij ontstentenis van deze door 58. Het vonnis wordt geteekend door den 
den Vice-Voorzitter; in geval van verhindering Voorzitter en door den Griffier. Het wordt in 
van den Vice-Voorzitter door den oudste van openbare zitting voorgelezen, nadat de ver
de aanwezige rechters. tegenwoordigers behoorlijk hiervan zijn ver-

46. De zitting is openbaar, tenzij het Hof wittigd. . 
anders beslist of tenzij beide partijen vragen, 59. De beslissing van het Hof is slechts 
dat geen publiek zal warden toegelaten. I verbindend voor de in het geschil betrokken 

47. Van iedere zitting wordt een proces- partijen en voor de zaak, wal!,rvoor de beslissing 
verbaal opgemaakt, geteeli:end door den Grif- is gegeven. 
fier en den Voorzitter. 60. Het vonnis is besl issend en niet vatbaar 

Alleen dit proces-verbaal is authentiek. voor beroep. In geval van meeningsverschil 
48. Het Hof geeft voorsch.riften voor de over de beteekenis en de draagwijdte van het 

regeling van het proces, de vaststelling van de vonnis, is het Hof bevoegd, op verzoek van 
vormen waarin en de termijnen waarbinnen elk der partijen, een uitlegging van h.et vonnis 
iedere fartij haar slotconclusie moet nemen ; te geven. 
h.et Ho neemt alle maatregelen noodig voor de 61. Herziening van het vonnis kan eventu-
bewijslevering. eel alleen aan het H of warden gevraagd op 

49. Het Hof is bevoegd, zelfs voordat eenig grand van de ontdekking van een feit, dat een 
debat is begomien, aan de vertegenwoordigers beslissenden invloed zou kunnen oefenen en 
te vragen een of antler bewijsstuk of inlich- dat, voordat het vonnis werd uitgesproken, on
ting te verschaffen. In geval dit geweigerd bekend was aan het Hof en aan de partij die 
wordt, neemt h.et Hof hiervan akte. de herziening vraagt, zonder dat men deze 

50. Ten alum tijde is het Hof bevoegd een partij van deze onbekendheid een verwijt kan 
gerechtelijk o'l: deskundig onderzoek op te I maken. 
dragen aan een of antler persoon, lichaam, De herzieningsprocedure begint met een uit
bureau, commissie of orgaan naar zijn spraak van h.et Hof, waarin uitdrukkelijk h.et 
keuze. bestaan van h.et nieuwe feit wordt vastgesteld, 

51. In den loop van de debatten warden waarin wordt erkend, dat dit nieuwe feit van 
alle wenschelijk geoordeelde vragen gericht tot dien aard is dat herziening mogelijk is en waarin 
de getuigen en de deskundigen op de wijze, op grand h.iervan de aanvrage ontvankelijk 
welke het H of in het in artikel 30 bedoelde wordt verklaard. 
reglement zal bepalen. Het Hof kan de toelating van de herzienings-
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procedure afhankelijk stellen van de vooraf- 1 
gaande uitvoering van het vonnis. 

De aanvrage tot herziening zal moeten ge
schieden uiterlijk binnen den termijn van zes 
maanden na de ontdekking van het nieuwe 
feit. 

Voor amandelen en vijgen : 
in matten (~eroenen) of korfjes . . . 

Voor andere niet onder een dezer 
t ariefposten vallende goederen: 

in mat ten (seroenen) . 

5% 

Geen aanvrage tot herziening zal kunnen 
worden gedaan na verloop v a n een termijn 
van tien jaren na de dagteekening van het 
vonnis. 

62. \Vanneer een Staat van oordeel is, dat 
in een geschil een rechtsbelang voor hem be
trokken is, kan hij tot het H of een verzoek 
richten om te mogen tusschenbeide komen. 

Het Hof beslist over dit verzoek. 
63. Wanneer het bet reft de interpret atie 

van een overeenkomst. waaraan andere Staten 
dan de partijen in het geschil betrokken hebben 
deelgenomen, stelt de griffie zonder verwijl 
deze Staten hiermede in kennis. 

Ieder van hen heeft het recht in het proces 
. tusschenbeide t e komen, en indien hij van deze 
bevoegdheid gebruik maakt, is de in het vonnis 
gegeven uitlegging eveneens te zijnen opzichte 
verbindend. 

64. Tenzij het H of anders beslist, draagt 
iedere partij haar eigen proceskosten. 

VERKLAR1NG AFGELEGD BIJ DE BEKRACHTIGING 
VAN HET PROTOCOL. 

In naam van de Nederlandsche Regeering 
verklaar ik als verplicht te erkennen, rechtens 
en zonder bijzondere overeenkomst, de recht
spraak van het Permanente H of van Inter
nationale Justitie overeenkomstig artikel 36, 
lid 2, van het Statuut van het Hof, op voet 
van wederkeerigheid , voor den t ijd van vijf 
jaar, voor toekomstige geschillen ten aanzien 
waarvan part ijen niet nopens een andere wij ze 
van vreedzame beslechting zijn overeenge
komen 

l\iOSSELMANS, 
W aarne1nend zaakgelastigde van N ederland. 

8 S eptember 1921. BESLUIT tot nadere rege
ling van den aftrek voor t arra bij de toe
passing van het tarief van invoerrechten. 
s. 1050. 

Wn WILHE LMINA, ENZ. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Financien van 11 Augustus 1921, n°. 187 
(Invoerrechten) ; 

Gelet op artikel 10 der wet van 15 Augustus 
1862 (Staatsblad n°. 170), zooals dit is gewijzigd 
en aangevuld bij artikel II der wet van 6 Mei 
1921 (Staatsblad n°. 719) ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
23 Augustus 1921, n°. 26) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 3 September 1921, 
n°. 119 (Invoerrechten) ; 

Hebben goedgevonden en verstaan t e be
palen: 

Eenig artikel. 
Behoudens de bevoegdheid van den aangever 

om het invoerrecht te voldoen naar het t e zijnen 
koste am btelijk op te nemen netto gewicht wordt 
ter berekening van dit recht , voor zoover de 
goederen naar het gewicht zijn belast en ver
pakt als hier vermeld, op het bruto gewicht 
de volgende aftrek voor tarra t oegepast : 

Voor kaas: 
in kuipen of vaten . . 

Voor krenten en rozijnen: 
in vaten 
in kisten . . . . . . 

Voor olie : 

3 % 

12 % 

10 o/c 
12 % 

in ijzeren vaten . . . . 22 % 
in blikken welke in kisten zijn verpakt 22 % 

Voor pruimen : 
in kisten . . . . . . . . . . . . . 10 % 

Voor t hee: 
in metalen kisten . . . . . . . . . 15 % 
in gewone theekisten van gewoon bout, 

bruto per kist wegende : 
minder dan 40 kilogram . 
40 kilogram en daarboven, docb 

minder dan 58 kilogram . 
58 kilogram en daarboven . . . 

24 % 

20 % 
18 % 

in gewone theekisten van geperst, uit 
twee of meer op elkaar gehechte lagen 
bestaand hout, bruto per kist wegende : 
minder dan 58 kilogram 16 % 
58 kilogram en daarboven . . . . 14 % 
Onze Minister van Financien is belast met 

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

Het Loo, den 8sten September 1921. 
WILH ELMINA. 

De llfinister van Financien , DE GEER. 
( Uitgeg. 23 S ept. 192.1.) 

8 S eptember 1921. KONINKLIJK BESLUIT. 
De omstandigbeid dat belanghebbende met, 

het aanvragen van pensioen gewacht heeft 
in verband met de mogelijkheid dat hij in 
Rijksdienst zou overgaan, t engevolge waar
van de aanvrage niet binnen een jaar na 
bet t ijclstip waarop het recht op pensioen 
verkregen werd , is ingediend, kan er niet 
toe leiden dat aan de bepalingen der wet 
wordt gederogeerd. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Beschikkencle op de aanvrage om pensioen 

van J . M. Roomer, gewezen t-elefoonkant oor
' houder t e Dinteloord ; 

Gezien het ad vies van den Pensioenraad 
voor de gern. -ambtenaren van 9 April 1921, 
no. 47, La. G; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
17 Augustus 1921, n°. 180 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financien van 2 Sept. 1921, n°. 101, Afd. 
P ensioenen ; 

0., dat de Pensioenraad voor de gemeente
ambtenaren in zijn voormeld ltdvies Ons in 
overweging heeft gegeven den belanghebbende 
te rekenen van 1 April 1921 een jaarlijksch 
pensioen toe t e kennen van f 392, aanvoerende 
dat h ij bij besluit van Burg. en Wethouders 
van Dinteloord c. a . van 22 October 1919 
n°. 27/381, met ingang van 1 J anuari 1920 
eervol is ontsla~n ; dat zijn diensttijd bedoeld 
in art. 15a der .t'ensioenwet ,-oor de gemeente-
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ambtenaren 1913 van 6 jaren en 3 maanden, I wacht heeft in verband met de mogelijkheid, 
vereenigd met den overigen, volgens art. 15b dat hij in Rijksdienst zou overgaan, doch dat 
dier wet in aanmerking komenden dienst van deze omstandigheid er niet toe kan leiden dat 
25 jaren, 3 maanden en 22 dagen, een tijdvak / aan de bepalingen der wet wordt gederogeerd ; 
uitmaakt van 31 . jaren, 6 maanden en 22 Gezien genoemde wet ; 
dagen ; dat zijn ontslag een gevo1g is van de Hebben goedgevonden en verstaan : 
nieuwe organisatie van het dienstvak waartoe aan J. M. Roomer, gewezen telefoonkantror-
hij behoort en hem geen wachtgeld is toege- houder te Dinteloord, te rekenen van 1 April 
legd ; dat zijn pensioensgrondslag van 1 Janu- 1921 een jaarlijksch pensioen toe te kennen 
ari 1915 tot en met 31 December 1915 f 425, van f 392. 
van 1 Januari 1916 tot en met 31 December Onze Minister van Financien is belast, enz. 
1917 f 600, van 1 Januari 1918 tot en met- (A. B.) 
31 December 1918 f 1000, van 1 Januari 1919 I 
tot en met 31 December 1919 f HOO, heeft 
bedragen, zoodat l /60e deel van de middelen, 9 
bedoeld in art. 8, 1e lid, der wet ten bedrage 
van f 745, bedraagt f 12.41 2/3; dat de aan
vrage is ingediend na een jaar, doch binnen 

September 1921. WET tot het nemen van 
maatregelen ter voorkoming van de in
lijving der voorloopig vrijgestelde dienst
plichtigen der lichting 1921. S. 1051. 

5 jaren na het tijdstip waarop het recht op 
pensioen werd verkregen ; weshalve de Pensioen
raad van oordeel is dat hij volgens de artt. 3c 
en 15a en b der Pensioenwet voor de gemeente
ambtenaren 1913 recht heeft op pensioen van 
f 391.88 ½ ingevolge het bepaalde bij art. 25, 
1 e lid, in te gaan met he.t kwartaal volgende op 
dat waarin de aanvrage bij het Departement 
van Financien is ingekomen ; 

dat nadat het advies van den Pensioenraad 

WrJ WILHELMINA, E •z ... doen tc weten : 

· Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 
dat het wenschelijk is maatregelen te nemen 
ter voorkoming van de inlijving der voorloopig 
vrijgestelde dienstplichtigen der lichting 1921 . 

Zoo is het, dat Wij, den Ra~d van State, enz'. 

Eenig artikel. 
Uit de wet van den 16den Februari 1921, 

houdende tijdelijke afwijkingen van de Militie
wet (Staatsblad n°. 60), vervalt bet tweede 
lid van art. 2. 

De voor de laatste twee leden geplaatste 
cijfers 3 en 4 worden vervangen onderscheiden
lijk door de cijfers 2. en 3. 

Lasten en bevelen, enz. 

in afschrift aan den belanghebbende was 
medegedeeld, hij zijn verlangen heeft te kennen 
~egeven dat het gevoelen van den Raad van 
.:state, Afdoeling voor de Geschillen van Bestuur 
moge worden ingewonnen op grond dat hij 
sedert 1 Januari 1920, op welken datum zijn 
ontslag als kantoorbediende in gemeentedienst 
inging, steeds wachtende was op eene benoeming 
als kantoorhouder in Rijksdienst en eerst naar 
aanleiding van eene missive van 10 November 
1920, door den Directeur-Generaal der Poste- I 
rijen en Telegrafie gericht tot den Directeur De 
van het Post- en Telegraafkantoor te Steen
bergen, bij monde van dezen laatste mocht 
vernemen dat hij niet als kantoorhouder in J 

aanmerking kwam omdat de vestiging van een 1 

post- een telegraafkantoor te Dinteloord in 

Gegeven ten Paleize het Loo, den 9den 
September 1921. 

bet voornemen lag, maar hij toch t,e zijner , 
tijd a.ls kantoorbediende ten post- en tele
graafkantore te Dinteloord werkzaam zou 
worden gesteld; dat hij als tijdelijk ambtenaar 

WILHELMINA. 
De Minister van O(}r/,og, VAN DrJK. 

Minister van Marine a. i., VAN DIJK. 
De .Minister van Binnenlandsche Zaken, 

On. RUYS DE BEERENBROUCK. 
(Uitgeg. 19 Sept. 1921.) 

9 Septernber 1921. BESCRIKKING van den Mi
nister van Landbouw, Nijverheid en Han
del, tot v3,ststelling van een letterteeken, 
dat door zee- of kustvisschersvaartuigen 
moet worden gevo11rd. in Rijksdienst is overge$aan ; dat hij door deze 

bijzondere omstandighe1d niet eerder pensioen 
heeft kunnen aanvragen dan nadat hem b~j 
Koninklijk besluit van 12 Januari 1921, n°. 23 
recht op pensioen is verleend ; dat door hem, 
zoodra hij met den inhoud van dit Koninklijk 
besluit in kennis is gesteld, eene aanvrage om 
pensioen heeft ingediend ; 

0., dat de belanghebbende met ingang van 
1 Januari 1920 eervol is ontslagen; 

dat hij ingevolge art. 3, 1e lid , onder c der 
Pensioenwet voor de gemeente-ambtenaren 
1913 recht heeft op pensioen; 

dat zijne aanvrage om pensioen eerst op 
2 Maart 1921 derhalve niet binnen een jaar 
na het tijdstip waarop het recht op pensioen 
verkregen werd, bij bet Departement van 1!1-
nancien is ingekomen, en bet pensioen alzoo 
ingevolge art. 25, 1e lid der voormelde wet 
ingaat met bet vierendeeljaars, volgende op I 
dat, waarin de aanvrage is ingekomen; 

dat de belanghebbende wel is waar aanvoert, 
dat hij met het aanvragen van pensioen ge- , 

De Minister van Landbouw, Nijverheid en 
Handel; 

Gelet op artikel 7 der Visscherijwet, wet van 
6 October 1908 (Staatsblad n°. 311), laatstelijk 
gewijzigd bij de wet van 29 Juli 1916 (Staats
blad n°. 345) en op artikel 8 van het Konink
lijk besluit van 12 Juni 1911 (Staatsblad n°. 
144), betreffende de registers voor de zee- en 
kustvisschersvaartuigen en het voeren van 
let,terteekens en nummers door de kustvis
schersvaartuigen, gewijzigd bij Koninklijk be
sluit van 5 Februari 1912 (Staatsblad n°. 53) ; 

Heeft goedgevonden : 
te ]?epalen, dat door de zee- en kustvisschers

vaartuigen, tehuis behoorende te Ossendrecht, 
moet worden gevoerd het letterteeken 0. S. D. 

's-Gravenhage, 9 September 1921. 
Voor den Minister, 

De Secreatris-Generaal, 
H. FrEVEZ VA GrNKEL. 

zo. S .-G. 
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9 Septernber 1921. KONINKL1JK BESLUIT. 
Iemand' die, tijdens zijn minderjarigheid 

oncler voogdij van een stichting staande, 
zich nog gedurende die minderjarigheid 
zelfstandig vestigt in een andere gemeente, 
waar hij na zijn meerderjarigwording blijft 
wonen tot de rechterlijke machtiging om 
hem in een krankzinnigengesticht te plaat
sen werd aangevraagd, heeft in Jaatst
bedoelde gemeente woonplaats voor de 
toepassing van art. 39. 

Wij WILHELMINA, ENZ. 
Beslis ende het geschil over de woonplaats 

van den arm!astigen krankzinnige J. Redelaar ; 
· Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
17 Auguetus 1921, n°. 177 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 3 September 1921, 
n°. 5905, afd. Armwezen ; 

0 ., dat Johannes Redelaar, geboren te 
Amsterdam, op 16 Mei 1899, gedurende zijne 
minderjarigheid onder voogdij stond van het 
bestuur der weesinrichting Huisduinen in de 
gemeente Helder, in welk gesticht hij aanvan
kelijk ter verpleging was opgenomen ; 

dat hij echter nog gedurende zijne minder
jarigheid zich zelfstandig vestigde te Haarlem, 
waar hij W'3rkzaam was bij een kunstschi!der; 

dat hij, bij het eindigen van zijne minder
jatigheid op 16 Mei 1920 zijn afhankelijke 
woonplaats te Helder verloor doch zijne woon
plaats te Haarlem behield en haar daar nog 
had toen op of omstreeks 24 Juni 1920 de 
rechtedijke machtiging om hem in een krank
zinnigengesticht t e plaatsen werd aange
vraagd; 

Gezien de Armenwet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

de gemeente Haarlem aan te wijzen als de 
woonplaats van den armlastigen krankzinnige 
J. Redelaar voor de toepassing van art. 39 der 
Armenwet. 

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

12 September 1921. BESLUIT, houdende wijziging 
Yan het Overgangsbesluit 1920. S. 1052. 

WIJ WILHEL u A, ENZ. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Arbeid van 3 Augustus 1921, n°. 11839, AI
deeling Arbeid ; 

Gelet op artikel 27 der Arbeidswet 1919; 
Den Raad van State gehoord (advies van 

2 September 1921, n°. 42) ; 
Gezien bet nader rapport van Onzen voor

noemden Minister van 7 September 1921, 
n°. 13667, Afdeeling Arbeid; 

Overwegende, dat het wenschelijk is ge
bleken Ons besluit van 27 September 1920 
(Staatsblad n°. 757), gewijzigd bij Ons besluit 
van 22 October 1920 (Staatsblad n°. 794), tot 
vaststelling van een algemeenen maatregel 
van bestuur als bedoeld in artikel 27 der Ar
beidswet 1919 (Overgangsbesluit 1920) op
nieuw te herzien ; 

Hebben goedge r onden en verstaan : 
te bepalen: 
Art. I. De staat, voorkomende in artikel 1, 

eerste lid, van het Overgangsbesluit 1920 wordt 
aangevuld als volgt : 

achter het woord: ,,slagerijen", vermeld in 
kolom 1 van <lien staat, worden ingevoe~d in 
kolom II onder de woorden ,,tweede halfiaar" 
de woorden : ,,derde halfjaar", daarnaast in 
kolo!n III de woorden: ,,mannelijke arbeiders 
van 16 jaar en ouder", daarnaast in kolom IV 
de getallen en woorden : ,.9 uren per dag, 50 
uren per week" en daarnaast in kolom V · de 
woorden : ,,alleen voor slagerijen verbonden 
met winkels, deel uitmakende van onderne
mingen, in hoofdzaak op den verkoop in het 
klein ingericht." 

Art. II. Dit besluit treedt in werking met 
ingang van 24 October 1921. 

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 12den September 1921. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, AALBERSE. 
( u;tgeg. 23 Sept. 1921.) 

12 September 1921. BESLUIT, houdende beslis
sing dat, waar omtrent de waarde van door 
de gemeente aan te koopen perceelen aan
merkelijk verschil bestaat tu schen de 
schatting van de door het gemeentebestuur 
geraadpleegde deslmndigen en die van de 
deskundigen, door Ged. Stat en aangewe
zen, een besluit van dit college t ot niet
goedkeuring van den aankoop dier per
ceelen, gegrond op deze laatste schatting, 
moet worden gehandhaafd. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Beschikkende op het beroep, ingest eld door 

den Raad der gemeente Maastricht tegen het 
besluit van Ged. St aten van Limburg van 15 
April 1921, l e Afd. B, Litt. 3553/8 A, waarbij 
goedkeuring is on thouden aan het raadsbesluit 
van 31 J anuari 1921 tot aankoop van grond ; 

Den R aad van Stat e, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestunr gehoord, advies van 17 
Augustus 1921, n°. 181 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 7 September 1921, 
no. 10994, Afd. B. B. ; 

Overwegende, dat de raad der gemeente 
Maastricht op 31 J anuari 1921 heeft beslot en 
van den heer A. C. M. Hellegers t e Maastricht 
aan te koopen de perceelen weiland en bouw
land, ge!egen tangs den Scharnderweg, kada
straal bekend gemeente Maastricbt nos. 33, 
43, 44 en 45 van sectie 0, t er geza menlijke 
groott e van 3 H.A. , 36 A. voor den prijs van 
f 2.50 per M2 ., alzoo voor een totaal bedrag van 
f 84,000.-; 

dat de raad daarb \j heeft overwogen , dat deze 
aankoop gewenscht is in het belang van de uit
breiding van het grondbezit der gemeente en 
dat de koopprijs, ongeacht de daarop vallende 
kosten, redelijk is t e achten ; 

dat Gedeputeerde Staten van Limburg bij 
besluit van 15 April 1921, l e Afd. B. , Litt. 
3553/8 A aan dit raadsbesluit hunne goedk.eu
r ing hebben onthouden uit overweging dat 
volgens proces-verbaal van waardeering, op
gemaakt door den Directeur en den H oofdop 
zichter der Gemeentewerken t e Maastricht, de 
waarde van de aan te koopen perceelen gelijk 
i s aan de aankoopsom, zijnde f 84,000.-; 
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dat evenwel volgens rapporten uitgebracht 
door twee hunnerzijds aangewezen deskundigen, 
de onderhavige perceelen slechts eene waarde 
hebben van ongeveer f 61,900.-, met welke 
schatting zij zich kunnen vereenigen ; dat het 
gemeentebestuur, omtrent deze schattingen 
tlader gehoord, zich beroept op de prijzen voor 
gronden in de nabijheid van voorschreven ter
reinen gelegen in den loop der laatste jaren 
door anderen betaald ; dat evenwel de omstan
digheden waaronder de gronden in de door het 
gemeentebestuur aangehaalde gevallen worden 
gekocht, door hen niet kunnen worden beoor
deeld, en die aankoopen derhalve buiten be
schouwing moeten worden gelaten ; dat naar 
hunne meaning vast staat dat de door de ge
meente te betalen koopsom veel te hoog is ; 
dat bovendien met het oog op den geldel ijken 
toestand der gemeente Maastricht de bedoelde 
aankoop voor eene som, die de door hen aan
genomen schatting met bijna 40 °/0 overtreft, 
niet te rechtvaardigen is ; 

dat van het beshut van Gedeputeerde Staten 
Burgeineester en Wethouders, door den Raad 
gemacht,igd, bij Ons in beroep zijn gekomen, 
aanvoerende, dat de aan- te koopen e1gendom
men zijn gelegen in het krachtens de wet van 
25 Juli 1919 (Staatsblad n°. 510) aan de gemeente 
Maastricht toegevoegde nieuwe gebied ; dat 
voor het gedeelte waarin deze e1gendo=en 
zijn gelegen, onlangs door den Gemeenteraad 
een uitbreidin~splan is vastgesteld; dat de 
gemeente groat belang heeft bij den aankoop, 
omdat door deze perceelen heen een groote ver
keersweg dient aangelegd te worden, die de 
hoofdverbinding vormt tusschen het oostelijk 
gedeelte van het nieuwe stadsgedeelte en den 
bestaanden hoofdverkeersweg, n.1. den weg 
Maastricht-Valkenburg; dat naar hunne mea
ning t,e de betalen koopprijs redelijk is te acbten; 

Overwegende, dat omtrent de waardeschat
t ing van de bovenbedoelde perceelen aanmer
kelijk verschil bestaat tusschen de deskundigen 
die door het gemeentebestuur en die welke door 
Gedeputeerde Staten zijn geraadpleegd ; 

Overwegende dat geen voldoende grond 
bestaat om aan de waardescbatting van de 
door Gedeputeerde Staten aangewezen des
kundigen minder beteekenis te hechten dan 
aan die, welke door de va,n gemeentewege 
geraadpleegde is gedaan ; 

dat in dezen stand der zaa,k het besluit van 
Gedeputeerde Sta,ten moet warden geba,nd
ha,afd; 

Gezien de gemeentewet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Binnenlandsc:he Zaken is 

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

13 September 1921. BESLUIT tot wijziging van 
het Reglement voor de Ca,dettenschool. 
s. ]053. 

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

Oorlog en van Kolonien van 1 Augustus 1921, 
!Ide Afd., n°. 123, en van 8 Augustus 1921, 
7de Afdeeling, n°. 83 ; 

Den Raad va,n State geboord (advies van 
den 23sten Augustus 1921, n°. 27) ; 

Gezien het nader rapport van voornoemde 

Ministers van 2 September 1921, !Ide Afd., 
n°. 105, en va,n 7 September 1921, 7de Afdee
ling, n°. 41 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan te 
bepalen: · 
Art. 1. De tabel, behoorende bij het Re

glement voor de Cadettenschool, zooals dat 
is vastgesteld bij Koninklijk Besluit van 5 
April 1893 (Staatsblad n°. 58) en laa,tstelijk ge
wijzigd bij Koninklijk Besluit van 8 Juli 1920 
(Staatsblad n°. 434), wordt nader gewijzigd 
als vol t; 

1°. a ,,Schrijver op het bureel va,n den 
Administra,teur (tevens Administrateur van 
kleeding en va,n wapening)" wordt onder
scheidenlijk in de eerste tweede en derde kolom, 
van de Tabel ingelascht : 
,,Onderofficier, on- Sergeant (wacht-
derwijzer in de meester), Sergeant-
gymnastiek, athle- majoor (opper-
tiek en spelen wachtmeester) of 

adj udant-onderof
ficier (7) 

Onderofficier, onder- Sergeant (wa,cht- l " 
wijzer in het scher meester), Sergeant-
men majoor (opper

wachtmeester) of 
adjudant-onderof
ficier (7) 

2°. Het getal ,,10" voorkomende in de 
derde kolom van de Tabel achter ,,Sergeanten 
of ,,wachtmeesters (7)" wordt vervangen door 
,,8 . 

3°. Het nootteeken ,,(7)" voorkomende in 
de tweede kolom van de Tabel achter ,,Sergean
ten of wachtmeesters" vervalt. 

4°. De noot (7) in de kolom ,,Bijzondere 
bepalingen" van de Tabel wordt gelezen : 

,,(7) kan ook zoo noodig voor andere diensten 
worden bestemd. 

Van de beide onderwijzers in de gymnastiek 
enz. en in het schermen kan 1 7wo/donderwijzer 
in de gymnastiek enz. en/of in het schermen 
zijn". 

Art. 2. Dit Besluit wordt geacht in werking 
te zijn getreden den lsten Janua,ri 1921. 

Onze Ministers va,n Oorlog en van Kolonien 
zijn, ieder voor zooveel hem betreft, belast 
met de uitvoering van dit Besluit, dat in het 
Staatsblad zal warden geplaa,tst en waarvan 
a,fschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

Het Loo, den 13den September 1921. 
WILHELMINA. 

De Minister van Oorlog. VAN DrJK. 
De Minister van Kolonien, DE GRAAFF. 

( Uitgeg. 28 Sept. 1921.) 

13 September 1921. BESLUIT t.ot wijziging van 
het Reglement voor den Hoofdcursus. 
s. 1054. 

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

Oorlog en van Kolonien van 1 Augustus 1921, 
!Ide Afd., n°. 123, en van 8 Augustus 1921, 
7de Afdeeling, n°. 83; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
den 23sten Augustus 1921, 11°. 27); 

Gezien het nader rapport van voornoemde 
Ministers van 2 September 1921, !Ide Afd., 
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n°. 105, en van 7 September 1921, 7de Afdee- 1 WIJ WILHEL.\llNA, E~z. 
ling, n°. 41 ; Op de voordracht van Onzen Minister van 

Hebben goedgevonden en verstaan te Financien van 8 Augu tus 1921, n°. 145, Ac-
bepalen : · cijnzen ; 
Art. 1. Het Reglement voor den Hoofd- Gezien de wet van 11 December 1893 (Staats-

cursus, vastgesteld bij Koninklij k Besluit van blad n°. 175); 
7 Februari 1910 (Staatsblad n°. 4-5), laatstelijk Den Raad van State gehoord (advies van 
gewijzigd bij Koninklijk Besluit van 10 Fe- 23 Augustus 1921, n°. 25); 
bruari 1921 (Staatsblad n°. 56), wordt nader Gelet op het nader rapport van Onzen voor
gewijzigd als volgt : I noemden Minister van 8 September 1921, 

Het gestelde in Art. 36, 2°., wordt gelezen : n°. 72, Accijnzen : 
,,2°. 11 a 12 dagen, waaronder de Goede Hebben goedgevonden en verstaan te 

Vrijdag en de eerstvolgende Zondag na I bepalen : 
Paschen ;" Art. 1. Er wordt vrijstelling van invoerrecht 

2. Dit Besluit wordt geacht in werking te verleend voor stoffen, in rubberfabrieken be-
zijn ~etreden den lsten J anuari 1921. noodigd als versnellingsmiddel bij hct vul-

Onze Mini ters van Oorlog en van Kolonien canisatie-proces. 
zijn, ieder voor zooveel hem betreft, belast met I Ten aanzien van deze vrijstelling zijn van 
de uitvoering van dit Besluit,dat in het Staats- toepassing de bepalingen vervat in de artikelen 
blad zal worden geplaatst en waarvan afschrift 3 tot en met 11 van Ons besluit van 11 Augus
zal worden gezonden aan den Raad van State. tus 1908 (Staatsblad n°. 284). 

Het Loo,'f.den 13den September 1921. 2. Ons besluit van 12 Juni 1918 (Staatsblad 
WILHELMINA. n°. 350) is vervallen. 

De Minister van Oorlog, VAN DIJK. Onze voornoemde Minister is belast met de 
De Minister van Kolonien, DE GRAAFF. 'uitvoering van dit besluit, ltetwelk in het 

(Uitgeg. 28 Sept. 1921.) Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad van 

14 September 1921. BESLUIT, houdende nadere I 
bepalingen omtrent het verleenen van 
teruggaaf van accijns bij uitvoer van al-
coholhoudende goederen. . 1055. 

W1J WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Financien van 8 Augustus 1921, n°. 144, 
Accijnzen; 

Gezien artikel 1 b van de wet van 18 Juli 
1904 (Staatsblad n°. 190) ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
23 Augustus 1921, n°. 24); 

Gelet op het nade_r rapport van Onzen voor
noemden Minister van 8 September 1921, 
n°. 73, Accijnzen ; 

H e b hen goedgevonden en verstaan t e 

State. 
Het Loo, den 14den September 1921. 

WILHELMINA. 
De .Jfini8ter van Financien, DE GEER. 

( Uitgeg. 30 Sept. 1921. ) 

14 September 1921. BESLUIT tot vaststelling 
van een algemeenen maatregel van be
stuur a\s bedoeld bij artikel 4, eerste lid, 
der Ongevallenwet 1921. S. 1057. 

WIJ WILHELMI A, ENZ. 
Op de voordracht van Onzen llfinister van 

Arbeid van 11 Juli 1921, n°. 2952, afdeeling 
Arbeidersverzeke ing ; 

Gezien artikel 4, eerste lid, der Ongevallen
wet 1921 ; 

Den Raad van State gehoord (advies van bepalen: 
Eenig artikel. den 23sten Augustus 1921 n°. 28); 

, _ . Gelet op het nader rapport, van Onzen voor-
r~sschen het eerste e1;1 het tweede lid van noemden Minister van 7 Septem her 1921, 

a rt1kel 11 vat Ons beslmt_:van 15_ll!(aart__l910 no. 3674, afdeeling Arbeidersverzekering; 
(Staatsblad n . 86), laatsteli;ik gewi;iz1gd b1J dat I Hebben goedgevonden en verstaan: 
van 10 Maart 1921 (Staatsblad n°. 265), wordt, 1 te bepalen als volgt : 
een meuw hd gevoe&d, lmden_de al~ volgt: Art. 1. De natuurlijke of recht persoon, 

,,De vo.~enstaande t>epahng is ook van toe- welke door in zijn dienst zijnde personen de 
pa s1_ng b1J _mtvoer ter zee, langs door Ons aatn onder cijfers I-IX van dit artikel aangegeven 
te WIJzen 111:terste wachten, voor z_oover de UJ • werkzaamheden doet verrichten, wordt in de 
voer geschiedt met een vaartwg va~ geen daarbij vermelde gevallen geacht ten aanzien 
grooter dan een ,1°0 r Ons te bepalen mhoud dier werkzaamheden in een afzonderlijke onder
of 

0
IaadvMermogteen. Fi ... . b 

1 
t t neming een verzekeringsplichtig bedrijf uit te 

nze m1s r van nanc1en 1s e as me oefenen amel;ik. 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het ' n 

1
, · 

taatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
a fschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

H et Loo, den 14den September 1921. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financien, DE GEER. 
(Uitgeg. 2 Sept. 1921.) 

14 September 1921. BESLUIT, houdende vrij
stelling van het invoerrecht voor stoffen, 
in rubberfabrieken benoodi~d als ver
snellingsmiddel bij het vulcarusatie-proces. 
s. 1056. 

I. 
Het maken, vernieuwen, herstellen of sloopen 

van fabrieksge bouwen, werk- en bergplaatsen, 
getimmerten, kantoorgebouwen en alle andere 
gebouwen, schepen, kanalen, sluizen, havens, 
dokken, bruggen, dijken of andere waterwerken, 
wegen, spoor- en tramwegen, voor zoover deze 
werken door werkgevers in een verzekerings
plichtige onderneming ten behoeve dier onder
neming in eigen beheer worden uitgevoerd en 
niet gerekend kunnen worden t e behooren tot 
de gewone bedrijfsuitoefening, indjen aanne
melijk is, dat daarvoor tenminste 500 gulden 
werkelijk loon zal worden uitbetaald. 



785 14 S E P T E M B E R. 1921 

II. 
Montage- en sloopin~swerken aan machines, 

drijfwerk, toestellen, iJzerconst~ucties, stoom
ketels en werkzaamheden, verbonden aan ver
huizingen van bedrijfsinventarissen, voor zoover 
deze door werkgevers in een verzekerings
plichtiiie ondememing ten behoeve dier onder· 
neming in eigen beheer worden uitgevoerd en 
niet gerekend kunnen worden te behooren 
tot de gewone bedrijfsuitoefening, indien aan
nemelijk is, dat daarvoor tenminste 500 gulden 
werkelijk loon zal worden uitbetaald. 

III. 
Werkzaamheden van bouwen, verbouwen, 

herstellen, onderhouden en sloopen van wonin
gen, getimmerten, schepen, bruggen, sluizen of 
andere waterwerken, wegen en vaarten, door 
natuurlijke of rechtspersonen anders dan ten 
behoeve eener verzekeringsplichtige onder
nemin~ in eigen beheer uitgevoerd, indien aan
nemeliJk is, dat voor die werkzaamheden ten
minste 500 gulden werkelijk loon is of zal 
worden verdiend binnen een tijdvak van 6 
maanden of daarvoor ten minste op 50 ver
schillende dagen binnen een tijdvak van 6 
maanden of daarvoor tenminste op 50 ver
schillende dagen binnen een tijdvak van 6 
maanden een of meer arbeiders in loondienst 
zullen zijn of reeds geweest zijn. 

IV. 
Werkzaamheden, verbonden aan de bediening 

en verzorging van : 
motorriJtuigen, vliegtuigen, motorbooten, 

stoombooten, pleiziervaartuigen, centrale ver
warming, liften, verlichtingstoestellen, water
voorziening en die, verbonden aan de bediening 
van paard en rijtuig, een en antler niet dienende 
voor de uitoefening van eenig bedrijf, indien 
aannemelijk is, dat voor die werkzaamheden 
tenminste 500 gulden werkelijk loon is of zal 
schillende dagen binnen een tijdvak van 6 
maanden een of meer arbeiders in loondienst 
zullen zijn of reeds geweest zijn. 

V. 
Werkzaamheden, betreffende het wegen, 

meten, stapelen, vervoeren of wegbergen van 
goederen, verricht door arbeiders in dienst van 
eene cooperatieve of andere rechtspersoon
lijkheid bezittende vereeniging, indien aan
nemelijk is, dat voor die werkzaamheden ten
minste 500 gulden werkelijk loon is of zal 
worden uitbetaa~d binnen een tijdvak van 6 
maanden en voor zoover die vereeniging niet 
reeds geacht kan worden een bedriJf uit te 
oefenen in eene onderneming. 

VI. 
Werkzaamheden, verbonden aan het houden 

van sportparken, ijsbanen en begraafplaatsen, 
voor zoover deze betreffen het bedienen van 
krachtwerktuigen of stoomtoestellen, het ver
_plaatsen van grond, het verrichten van timmer
werk of metselwerk, het maken en herstellen 
-van omrasteringen en het verzorgen van ijs
vlakten, indien aannemelijk is, dat voor die 
werkzaamheden tenminste 500 gulden werke
lijk loon is of zal worden uitbetaald binnen een 
tijdvak van 6 maanden. 

1921. 

VII. 
Werkzaamheden, verricht in of ten behoeve 

van laboratoria, onverschillig met welk doel 
deze worden geexploiteerd, voor zoover hier
voor niet reeds ingevolge de bepalingen der 
Ongevallenwet 1921 ve_rzekeringsplicht bestaat. 

VIII. 
Werkzaamheden betreffende het bewerken 

en schilderen van hout, metaal of steen ten be
hoeve van het onderwijs in : 

a. scholen voor een ambacht of handwerk; 
b. scholen voor nijverheid, nijverheidskunst 

en kunstambacht, geexploiteerd door natuur
lijke of rechtspersonen, voor zoover hiervoor 
niet reeds ingevolge de bepalingen der Onge
vallenwet 1921 verzekeringsplicht bestaat. 

IX. 
Werkzaamheden, dienende voor werkver

schaffing, welke als bedrijf in den algemeenen 
maatregel van bestuur ter uitvoering van ar
tikel 29 der Ongevallenwet 1921 hooger zijn 
of geacht worden te zijn ingedeeld dan in ge
varenkla.sse 3 . . 

2. Ten aanzien van werkzaamheden, welke 
op 1 April 1922 reeds aangevangen zijn, blijft 
de tijd, voorafgaande aan bedoelden datum, 
voor de toepassing van de in artikel 1 genoemde 
bepalingen, voor wat den omvang der werk
zaamheden betreft, buiten aanmerking. 

3. Dit besluit treedt in werking op 1 Oc
tober 1921. 

Onze Minister van Arbeid is bela.st met de 
uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad 
zal wordon geplaatst en waarvan atschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State. 

Het Loo, den 14den September 1921. 
. WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, AALBERSE. 
(Uitgeg. 26 Sept. 1921.) 

14 September 1921. BESLUIT tot va.ststelling 
van een algemeenen maatregel van be
stu11r, a1s bedoeld in artikel 7, tweede lid, 
III, onder 1 °. a en 2°. der Ongevallenwet 
1921. S 1058. 

WI.T WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordraoht van Onzen Minister van 

Arbeid v,,n 11 Juli 1921, n°. 2942, afdeeling 
Arbeidersverzekering; 

Gezien artikel 7, tweede lid, III, onder 1°. a., 
en 2°. der Ongevallenwet 1921 ; 

Den Raad van State gehoord (adv1es van 
23 Augustus 1921, n°. 28) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden l\finister van 7 September 1921, 
n°. 3674, afdeeling Arbeidersverzekering; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen als volgt : 
Art. 1. De dagloonen der werklieden, werk-

. zaam in eenig bedrijf als genoemd in artikel 2 
van dit besluit, die uitsluitend voor den duur 
van den seizoentijd of een gedeelte daarvan 
zijn in dienst genomen, worden gerekend te 
bedragen: 

indien zij in den seizoentijd een loon hebben 

fir werkdag van: 
10.- of meer f 8.-

" 9.50 ,, maar minder dan f 10.- ,, 7.30 
,, il.- ., ,. ,. 9.50 ., 6.95 
,, 8.50 ,, ,. ., 9.- ,, 6.55 

50 
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f 8.- of meer maar minder dan.f 8.50 f 6.20 
,, 7.50 ,, 8.~ ,, 5.80 
,, 7.- ,, 7.50 ,, 5.45 
,, 6.50 ,, 7.- 5.05 
,, 6.- ,, 6.50 4.70 
,, 5.50 ,, 6.- 4.30 
,, 5.- ,, 5.50 3.95 
,, 4.50 ,, 5.- 3.55 
,, 4.- ,, 4.50 ,, 3.20 
,, 3.75 ,, 4.- 2.90 
,, 3.50 ,, ~.75 ,, 2.70 
,. 3.25 ,, 3.50 ,, 2.55 
,, 3.- ,, 3.25 2.35 
,, 2.75 ,, 3.- ,, 2.15 
,, 2.50 ,, 2.75 ,, 1.95 
,, 2.25 ,, 2.50 1.80 
,, 2.- ,, 2.25 ,, 1.60 
,, 1.75 ,, 2.- ,, 1.45 
,, 1.50 ,, 1. 75 1.30 
,, 1.25 ,, 1.50 ,, 1.15 
,, 1.- ,, ,, ,, ,, ,, ,, 1.25 ,, 1.--

2. De in artikel 1 bedoelde bedrijven zijn 
de volgende : 

a. bet vervaardigen van aardappelmeel ; 
b. bet vervaardigen van beetwortelsuiker ; 
c. bet bakken van jodenpaascbbrood; 
d. de cicboreidrogerij. 
3. De bedragen, welke, ingevolge bet be

paalde bij artikel 1, als dagloon worden be
scbouwd, zullen bij de premieberekening als 
werkelijk verdiend loon worden aangemerkt. 

4. Dit besluit treedt in werking op 1 Oc
tober 1921. 

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. 

Het Loo, den 14den September 1921. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, AALBERSE. 
(Uitgeg. 26 Sept. 1921.) 

14 September 1921. BESLUIT tot vasL~tl>lling 
van een algemeenen maatregel van be
stuur als bedoeld in artikel 7, tweede lid 
III onder 1°. c der Ongevallenwet 1921. 
s. 1059. 

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

Arbeid van 11 Juli 1921, n°. 2942, afdeeling 
Arbeidersverzekering ; 

Gezien artikel 7, tweede lid III, onder 1°. c 
der Ongevallenwet 1921 ; 

Den Raad van State geboord (advies 'van 
den 23 AugURtus 1921, n°. 28) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 7 September 1921, 
n°. 3674, afdeeling Arbeidersverzekering; 

Hebben goedgevonden en verstaan te 
bepalen: 
Art. 1. De dagloonen van de in artikel 2 

bedoelde werklieden in de daarbij genoemde 
bedrijven worden berekend op de wijze, be
doeld in artikel 7, tweede lid II, 2de alinea der 
Ongevallenwet 1921, tenzij aanwezig is bet 
geval, bedoeld bij artikel 7, tweede lid 1, of 
bij artikel 7 tweede lid II, lste alinea dier wet, 
en volgens de daarbij aangegeven wijze van 
berekening van bet dagloon dit booger zou zijn, 
in welk geval bet dagloon op dat boogere be
drag wordt vastgesteld. 

2. De in bet '.,,oorgaand artikel bedoelde 
werklieden zijn: 

1. brandweerlieden in het brandweerbe
drijf; 

2. molenaars in bet bedrijf van polder
bemaling; 

3. rondbrengers van nieuwsbladen in bet, 
uitgevers bedrijf ; 

4. bi.ntaarnopstekers in de bedrijven, uit
geoefend in licbtfabrieken en in bet lantaarn
opstekers bedrijf ; 

5. broodbezorgers in bet broodbakkers
bedrijf; 

6. melkbezorgers in bet melkslijtersbedrijf; 
7. melkrijders in bet bedrijf, uitgeoefend 

in zuivelfabrieken en in het melkrijdersbedrijf ; 
8. bezorgers van diners in bet bedrijf van 

het leveren van diners en in het koks bedrijf ; 
9. aansprekers, dragers en andere bedienaars 

van begrafenissen in het bedrijf van begrafe
nisondernemer ; 

10. alle werklieden, werkzaam in de be
drijven van bet geven van publieke vermake
lijkheden en bet exploiteeren van de daarvoor 
gebezigde gebouwen en inrichtingen. 

3. Dit besluit treedt in werking op 1 Oc
tober 1921. 

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

Het Loo, den 14den September 1921. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, AALBERSE. 
( Uitgeg. 26 Sept. 1921. ) 

14 September 1921. BESLUIT tot vaststelling 
van een algemeenen maatregel van bestuur 
als bedoeld in artikel 7, tweede lid III onder 
1°. d der Ong' vallenwet 1921. S. 1060. 

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

Arbeid van 11 Juli 1921, n°. 2942, afdeeling 
Arbeidersverzekering; 

Gezien artikel 7, tweede lid III onder 1°. d 
der Ongevallenwet 1921 : 

Den Raad van State gehoord (advies van 
23 Augustus 1921, n°. 28) ; 

Gelet op bet nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 7 September 1921, 
n°. 3674, afdeeling Arbeidersverzekering ; 

Hebben goedgevonden en verstaan te 
bepalen: . 
Art. 1. De dagloonen van de in artikel 2 

bedoelde werklieden in bet daarbij genoemde 
bedrijf worden, in afwijking van bet bepaalde 
onder I en II, eerste alinea, van bet tweede 
lid van artikel 7 der Ongevallenwet 1921, vast
gesteld op bet gezamenlijk bedrag van de volgens. 
evengemelde wetsbepalingen berekende dag
loonen, welke zij, ten tijde van een bun in een 
dier ondernemingen overkomen ongeval, in 
verscbillende ondernemingen, als bovenbe
doeld, genoten. 

2. De in bet voorgaande artikel bedoelde 
werklieden zijn verstellers en loopers in bet 
diamantslijpers bedrijf. 

3. Dit besluit treedt in werking op 1 Oc
tober 1921. 

Onze Minister van Arbeid is belast met de 
uitvoering van dit besluit, dat in bet Staaui-
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blad zal warden geplaatst en waarvan afschrift 
zal warden gezonden aan den Raad van State. 

Het Loo, den 14den September 1921. 
WILHELMINA. 

De J1Jinister van Arbeid, AALBERSE. 
( Uitgeg. 26 Sept . 1921.) 

14 September 1921. BESLUIT tot vaststelling 
van een algemeenen maatregel van be
stuur, houdende intrekking van de be
sluiten van 20 Maart 1919 (Staatsblad 
n°. 79), van 17 Mei 1909 (Staatsblad n°. 122), 
laatstelijk gewijzigd bij besluit van 28 Juni 
1919 (Staatsblad n°. 457), van 7 November 
1910 (Staatsblad n°. 320), gewijzigd bij 
besluit van 21 Januari 1914 (Staatsblad 
n°. 22), van 27 November 1920 (Staatsblad 
n°. 831), van 5 December 1902 (Staats
blad n°. 207), gewijzigd bij besluit van 
12 November 1917 (Staatsblad n°. 639) en 
van 18 December 1917 (Staatsblad no. 721), 
gewijzigd bij besluit van 28 Juni 1919 
(Staatsblad n°. 458). S. 1061. 

W1.r WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Arbeid van 11 Juli 1921, n°. 2942, afdeeling 
Arbeidersverzekering; 

Gezien Onze besluiten van 20 Maart 1909 
(Staatsblad n°. 79), van 17 Mei 1909 (Staatsblad 
n°. 122), laatstelijk gewijzigd bij Ons besluit 
van 28 Juni 1919 (Staatsblad n°. 457), van 
7 November 1910 (Staatsblad n°. 320), gewijzigd 
bij Ons besluit van 21 Januari 1914 (Staatsblad 
n°. 22), van 27 November 1920 (Staatsblad 
n°. 831), van 5 December 1902 (Staatsblad no. 
207), gewijzigd bij besluit van 12 November 
1917 (Staatsblad n°. 639) en van 18 December 
1917 (Staatsblad n°. 721), gewijzigd bij besluit 
van 28 Juni 1919 (Staatsblad n°. 458); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
den 23 Augustus 1921, n°. 28) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen 
voornoemden Minister van 7 September 1921, 
n°. 3674, afdeeling Arbeidersverzekering; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
met ingang van 1 October 1921 in ,te trekken 

Onze vorenaangehaalde besluiten. · 
Onze Minister van Arbeid 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. 

Het Loo, den 14den September 1921. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, AALBERSE. 
(Uitgeg. 26 Sept. 1921.) 

14 September 1921. BESLUIT tot vaststelling 
van een algemeenen maatregel van be
stu ur als bedoeld in artikel 43, vierde lid, 
en artikel 47 der Ongevallenwet 1921. 
s. 101\2 . . 

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

Arbeid van 11 Juli 1921, n°. 2942, afdeeling 
Arbeidersverzekering ; 

Gezien de artikelen 43, vierde lid, en 4 7 der 
Ongevallenwet 1921 ; 

Den Raad van State gehoord { advies van 
den 23 Augustus 1921, n°. 28) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor-

noemden Minister van 7 September 1921, 
n°. 3674, afdeeling Arbeidersverzekering ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen als volgt : 
Art. 1. Ten aanzien van een onderneming: 
a. waarvan de werkgever verplicht is de 

premie maandelijks te betalen ; 
b. waarin wordt uitgeoefend het bedrijf van 

laden en lossen van schepen, bedoeld in artikel 
12 der Ongevallenwet 1921, daaronder begrepen 
het dragen, stapelen en wegbergen van goederen 
uit aan den wal geloste schepen en in het be
drijf van laden en lossen van andere vaartuigen 
nit of in schepen, bedoeld in artikel 12 dier 
wet, een en antler uitgeoefend op de rivier de 
Maas, van de oostelijke grens van de gemeente 
Rotterdam af tot aan zee, zoomede binnen het 
overige gedeelte der gemeente Rotterdam, met 
uitzondering van het overige gedeelte van 
Hoek van Holland, ongeacht of de werkgever 
al of niet is t oegelaten het in artikel 54 der 
Ongevallenwet 1921 bedoelde risico zelf te 
dragen of over t e dragen ; 

c. waarvan de werkgever ingevolge de be
palingen van artikel 54 der Ongevallenwet 1921 
zelf het risico draagt der bij die wet geregelde 
verzekering zijner werklieden, voor zoover 
door hem niet wordt uitgeoefend het onder b. 
genoemde bedrijf : 

d. waarin wordt uitgeoefend het bedrijf, 
uitgeoefend in spoorwegondernemingen, 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 het in artikel 54 der 
Ongevallenwet 1921 bedoelde risico niet door 
den werkgever zelf wordt gedragen ; 

e. waarop het tweede lid van artikel 35 der 
Ongevallenwet 1921 is toegepast, 

warden de navolgende voorschriften gegeven: 

Paragraaf I. Ondernemingen, bedoeld in 
artikel 1 onder a. 

2. De werkgevers, bedoeld in artikel 1, 
antler a, zijn verplicht in plaats van de loon
lijsten, voorgeschreven bij artikel 43 der On
gevallenwet 1921, staten aan te houden en 
geregeld bij te houden van de loonen, welke 
door hunne werklieden zijn verdiend of volgens 
het bepaalde bij artikel 41 der Ongevallenwet 
1921 worden geacht t e zijn verdiend. 

3. Het loon, dat in een betalingsperiode is 
verdiend of wordt geacht te zijn verdiend, 
wordt ingevuld v66rdat de loonstaat ingevolge 
artikel 43, laatste lid, der Ongevallen wet 1921 
ten kantore der Posterijen wordt ingeleverd, 
oak indien bij de inlevering de bij of krachtens 
artikel 10 van dit besluit genoemde termijn 
nog niet verstreken is. 

l\foet het loon, dat ingevolge artikel 46, 
tweede lid, der Ongevallenwet 1921 of ingevolge 
artikel 4 van <lit besluit voor den werkman 
over een betalingsperiode voor premiebereke
ning in aanmerking komt, in den loonstaat 
worden ingevuld, dan geschiedt <lit, v66rdat 
de inlevering van den loonstaat ten kantor-e 
der Posterijen plaats heeft, doch uiterlijk in 
de week, volgende op die, waarin de betalings
periode eindigt. 

4. Bij de berekening van het loon en bij het 
bepalen van het totaal van het loon, bedoeld 
in het derde lid van artikel 40 en in het tweede 

50* 
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lid van artikel 46 der Ongevallenwet 1921, 
verdiend door werklieden, daaronder niet be
grepen kantoorpersoneel en directie, werk
zaam in bet bedrijf van laden of lossen van 
scbepen, bedoeld in artikel 12 der genoemde 
wet, daaronder begrepen bet dragen, stapelen 
en wegbergen van goederen uit aan den wal 
geloste scbepen en in bet' bedrijf V'an laden of 
lossen van andere vaartuigen uit of in schepen, 
bedoeld in artikel 12 dier wet, komt niet in 
aanmerking het bedrag, waarmede het loon, 
door den · werkman verdiend, overtreft bet 
bedrag, hetwelk verkregen wordt door ver
menigvuldiging van acht gulden met het aan
tal dagen der betalingsperiode, de Zondagen 
niet medegerekend. 

Paragraaf II. Ondernemingen, bedoeld in 
artikel 1 onder b. 

5. De werkgevers, bedoeld in artikel 1, 
onder b, zijn verplicht behalve de loonlijsten, 
voorgeschreven bij artikel 43 der Ongevallen
wet 1921, of de stukken, welke zij krachtens 
dit besluit in plaats van de loonlijsten moeten 
aanhouden, loonboeken en verzamelstaten aan 
te houden en geregeld bij te houden van de 
loonen, welke door hunne werklieden zijn ver
diend of volgens het bepaalde in artikel 41 der 
genoemde wet worden geacht te zijn verdiend. 

6. De werkgever is verplicht ten aanzien 
van elk schip of vaartuig, waarin of waaruit 
door hem geladen of gelost wordt, binnen 7 
dagen nadat de belading of de lossing, daar
onder begrepen het dragen, stapelen en weg
bergen van goederen uit. aan den wal geloste 
schepen, is geiiindigd, het loonboek en den 
verzamelstaat in te vullen ; ten aanzien van 
elk schip of vaartuig, waarvan de belading of 
lossing, daaronder begrepen het dragen, sta
pelen en wegbergen van goederen uit aan den 
wal geloste schepen, nog voortduurt op den 
vervaldag der premie, wordt het loon, dat tot 
aan den vervaldag verdiend is of wordt geacht 
te zijn verdiend, in het loonboek en den ver
zamelstaat_ ingevuld, binnen 7 dagen na den· 
vervaldag. 

7. De werkgevers zijn verplicht op verzoek 
van het bestuur der Rijksverzekeringsbank 
binnen daarbij te stellen termijn de verzamel
staten aan dit bestuur toe te zenden. 

Paragraaf III. Ondernemingen, bedoeld in 
artikel 1 onder c en d. 

8. De werkgevers, bedoeld in artikel 1 
onder c en d, zijn verplicht in plaats van de 
loonlijsten, voorgeschreven bij artikel 43 der 
Ongevallenwet 1921, loonaanteekeningen te 
houden en geregeld bij te houden van de loonen, 
welke door bunne werklieden zijn verdiend of 
volgens het bepaalde bij artikel 41 der Onge
vallenwet 1921 worden geacht te zijn verdiend. 
Tevens zijn zij verplicht ten aanzien van die 

_loonen verzamelloonlijsten aan te houden. 
In de verzamelloonlijst wordt door den werk

~ever opgenomen het loon, dat in het kalender
i aar of in het gedeelte van bet kalenderjaar, 
waarop de verzamelloonlijst betrekking heeft, 
door elk zijner werklieden is verdiend of ge
acht wordt te zijn verdiend. 

Indien in een ondernemin~, bedoeld in ar
t ikel 1 onder c, meer dan een verzekerings
plichtig bedrijf wordt uitgeoefend, wordt door 

den werk~ever voor elk bedrijf of elke groep 
van bedriJven, ten aanzien waarvan dit door 
bet bestuur der Rijksverzekeringsbank wordt 
voorgeschreven, een afzonderlijke verzamel
loonlijst opgemaakt. 

Paragraaf IV. Ondernemingen, bedi,eld in
artikel 1 onder e. 

9. De werkgever, bedoeld in artikel 1 onder 
e, is verplicbt de loonlijst, welke hij krachtens 
artikel 43 der Ongevallenwet 1921 of de stukken, 
welke hij krachtens dit besluit in plaats van 
de loonlijst moet aanhouden en geregeld bij
houden, voor elk bedrijf of elke groep van be
drijven, welke afzonderlijk in een gevarenklasse 
is ingedeeld, afzonderlijk aan te houden en 
geregeld bij te houden. 

Paragraaf V. Algemeene bepalingen. 
10. Uiterlijk binnen 7 dagen, nadat een uit

keering van loon in geld aan een werkman heeft 
plaats gehad, wordt die uitkeering op den loon
staat, bedoeld in artikel 2, het loonboek en 
den verzamelstaat, bedoeld in artikel 5 en het 
formulier van loonaanteekeningen, bedoeld in 
artikel 8 van dit besluit, vermeld. 

Het bestuur der Rijksverzekerings bank kan 
den werkgever schriftelijk vergunnen, de ver
melding der uitkeering binnen een anderen ter
mijn dan dien van zeven dagen te doen. Een 
zoodanige vergunning kan te allen tijde worden 
ingetrokken. 

11. De loonstaat, bedoeld in artikel 2, het 
loonboek en de verzamelstaat, bedoeld in artikel 
5 en de loonaanteekeningen, bedoeld in artikel 8 
van <lit besluit, moeten steeds aanwezig zijn 
ter plaatse, waar de zetel der onderneming is, 
tenzij door het bestuur der Rijksverzekerings
bank in overleg met den werkgever voor die 
stukken of voor een of meer dier stukken daar
toe een andere plaats is aangewezen, in welk 
geval die stukken of dat stuk daar ter plaatse 
aanwezig moeten zijn. 

12. Dit besluit treedt in werking op 1 Oc
tober 1921. 

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

Het Loo, den 14den September 1921. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, .AALBERSE. 
(Uitgeg. 26 Sept. 1921.) 

14 September 1221. BESLUl'l' tot vaststelling 
van een algemeenen maatregel van be
stuur, a.ls bedoeld in artikel 40, eerste lid, 
der Ongevallenwet 1921. S. 1063. 

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

Arbeid van 18 Juli 1921, n°. 3043, afdeeling 
Arbeidersverzekering; 

Gezien artikel 40, eerste lid, ·der Ongevallen
wet 1921; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
den 23 Augustus 1921, n°. 30) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 7 September 1921, 
n°. 3674, afdeeling Arbeidersverzekering; 

Hebben goedgevonden en verstaan te 
bepalen: 
Art. 1. Het tarief, .bedoeld in artikel 40, 
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eerste lid, der Ongevallenwet 1921 worrlt vast- het formulier van oproeping niet spoeclig ge
gesteld als volgt: noeg in handen van den op te roepen persoon 

De premie bedraagt per Mn gulden loon zoo- zou komen, indien dezen het stuk door tusschen
veel duizendste deelen van een gulden als het komst der posterijen werd toegezonden, dan 
gevarencijfer eenheden bevat. 1 is hij bevoegd het stuk te zenden aan den burge-

2. Dit besluit treedt in werking o:r l Oc- meester der woon- of verblijfplaats van den 
tober 1921. betrokkene. Gelijke bevoegdheid wordt den 

Onze Minister van Arbeid is belast met de !eider van het onderzoek toegekend, wanneer 
uitvoering van dit besluit, dat in bet Staatsblad het formulier van oproeping den opgeroepene 
zal worden geplaatst en waarvar, afschrift zal is toegezonden en deze niet op bet daarin aan-
worden _gezonden aan den Raad "an State. gewezen tijdstip te bestemder plaatse is ver-

Het Loo, den 14den September 1921. schenen. 
WILHELMINA. Na ontvangst van een stuk, als bedoeld in 

De Minister van Arbeid, AALBERSE. het eerste lid, doet de burgemeester clit zoo 
( Uitgeg. 26 Sept. 1921.) spoedig mogelijk door een beambte der ge-
--- meentepolitie, clie tevens gemeenteveldwachter 

I 
of onbezolcligd Rijksveldwachter is, aan den 

14 September 1921. BESLUIT tot vaststelling betrokkene persoonlijk of aan diens woning 
van een algemeenen maatregel van be- of verblijfplaats aan een zijner huisgenooten 
stuur als bedoeld in artikel 69, lid 6, der I uitreiken. 
Ongevallenwet 1921. S. 1064. I De beambte, door wien de uitreiking ge-

WIJ WILHELMINA, ENZ. schiedt, maakt daarvan op zijn ambtseed proces-
Op de voordracht van Onzen Minister van verbaal op en doet clit ten spoecligste aan den 

Arbeid van 18 Juli 1921, n°. 3043, afdee!ing leider van het onderzoek toekomen. Het 
Arbeidersverzekering; proces-verbaal vermeldt den inhoud der op· 

Gezien artikel 69, lid 6, der Ongevallenwet roeping en den naam en de voornamen van den 
1921 ; persoon, aan wien het stuk is ter hand gesteld. 

Gelet op artikel 110 der voornoemde wet; 3. Wanneer de !eider van een onderzoek, 
Den Raad van State gehoord (advies van als bedoeld in artikel 69, eerste lid, der Onge-

23 Augustus 1921, n°. 30); vallenwet 1921, een deskundige of een getuige 
Gelet op het nader rapport van Onzen voor- wenscht op te roepen en van oordeel is, dat het 

noemden Minister van 7 September 1921, formulier van oproeping niet spoedig genoeg 
n°. 3674, afdeeling Arbeidersverzekering; in handen van den op te roepen persoon zou 

H ebben goedgevonden en verstaan te komen, ook al deed hij dezen het stuk op de 
bepalen : in artikel 2 aangewezen wijze ·toekomen, dan 
Art. 1. De oproeping, bedoeld in artikel is hjj bevoegd hem het stuk, mits tegen bewijs 

69, laatste lid, der Ongevallenwet 1921, ge- I van ontvangst, te doen toekomen, op de wijze, 
schiedt door middel van een formulier, inge- welke hem in de gegeven omstandigheden het 
vuld en onderteekend door den !eider van het I meest doelmatig voorkomt. 
onderzoek. Het stuk wordt door tusschen- I 4. De in artikel 69, laatste lid, der Onge
komst der posterijen toegezonden aan den op vallenwet 1921, bedoelde getuigen ontvangen 
te roepen persoon. I van de Rijksverzekeringsbank vergoeding voor 

Het in het eerste lid bedoelde formulier is reiskosten, verblijfkosten en tijdverlies ; de in 
als volgt : dat artikel bedoelde deskunrugen ontvangen 
Oproeping als bedoeld in artikel 69, zesde lid, van de bank vergoeding voor reis- en verblijf-

der Ongevallenwet 1921. kosten en vergoeding voor de door hen ten be
ho.eve der bank gedane verrichtingen. 

De ondergeteekende Met afwijking van het bepaalde in het eerste 
door het bestuur der Rijksverzekeringsbank lid ontvangen -de personen, bedoeld in artikel 4, 
belast met een onderzoek, als bedoeld in ar- eerste lid, van de wet van 18 April 1874 (Staats
tikel 69 der Ongevallenwet 1921, betreffende blad no. 66), laatstelijk gewijzigd bij de wet 
een voorval, waardoor letsel zou zijn over- van 29 Mei 1920 (Staatsblad no. 278) geene ver-
komen aan • goeding voor reiskosten, en bekomen de per-
in dienstbetrekking bij sonen, bedoeld in artikel 25, eerste lid, clier wet 
te roept wanneer zij als getuigen zjjn verschenen, geene 
op om den 19 , te ure vergoedin~ voor tijdverlies. 
des voorzi:iiddags als getuig!'.._ te verschijnen 5. De m artikel 4 bedoelde vergoeding voor 

nam1ddags eskundige reiskosten wordt aldus berekend, dat vergoed 
, ten einde warden de kosten der reis, zooals die tangs den 

inlichtingen te geven omtrent een of kortsten gebruikelijken weg kan warden afge-
aldaar - .. meer der te onderzoeken punten. legd, met gebruikmaking, voor zooveel moge-

z1Jne lijk en voor zoover hierdoor geen ernstige ver-
liare ruenstenals deskunrugete verleenen. traging ontstaat, van goedkoope reisgelegen-

, den 19 heden. Voor zoover eene reis met een open-
. baar vervoermiddel is afgelegd, worden ver-

2· W anneer d~ le1der van een onderzoek, goed de kosten van vervoer in de klasse waarin 
als bedoeld m artikel 69, eer~te lid, der On~e- is gereisd, met dien verstande, dat voor kosten 
vallenwet 1921, een desk. unruge of een ~etmge I van vervoer met den spoortrein aan getuigen 
wenscht op te roepen en van oordeel 1s, dat niet meer kan warden vergoed dan de kosten 
--- eener reis in de tweede klasse. 

1 Het tarief is aldus gewijzigd bij be3luit van Als vergoeding voor tijdverlies wordt aan 
22 December 1921, S. 1370. I getuigen t0egekend een beclrag van 25 cents 
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voor ieder uur, dat de opgeroepene ten gevo1ge 
van de oproeping zijne gewone werkzaamheden 
niet heeft kunnen verrichten, gedeelten van I 
uren voor geheele gerekend. Deze ve1·goeding 
kan worden verhoogd t ot het bedrag van het 
werkelijk geleden verlies, indien ten genoegen 
van het bestuur der Rijksverzekeringsbank 
of van den ambtenaar, voor wien de opgeroepene 
verschijnt, kan worden aangetoond, dat bij de 
toekenning der bovenvermelde vergoeding het 
door het tijdverzuim geleden geldelijk verlies 
onvoldoende zou zijn gedekt. De vergoeding 
kan het bedrag van f 4 per etmaal niet over
schrijden. 

De in artikel 4 bedoelde vergoeding voor ver
blijfkosten en die voor deskundigen ter zake 
van de door hen ten behoeve der Rijksver
zekerings bank gedane verrichtingen worden 
berekend op den voet, welke bij de in het laatste 
lid van dat artikel vermelde wet ten aanzien 
van getuigen en deskundigen 1s bepaald. 

Ten aanzien van de vergoedingen aan des
kuncligen is van t oepassing het bepaalde in de 
artikelen 16, eerste lid, en 17 van die wet. 

Artikel 56, eerste en tweede lid, van voor
melde wet is van toepassing. 

6. In geval van een onderzoek, als bedoeld 
in artikel 69 der Ongevallenwet 1921, stelt 
de !eider de vergoedingen vast, waarop de door 
hem opgeroepen getuigen en deskundigen aan
spraak hebben, en keert hun die uit . Het be
stuur det Rijksverzekerings bank stelt den !eider 
van het onderzoek in staat de vergoedingen 
uit te betalen of doet hem, inclien dit niet moge
lijk is, ten spoecligste het bedrag daarvan toe
komen. 

W anneer een getuige of deskundige van 
meening is, dat de vergoeding, waarop hij aan
spraak heeft, door den !eider van het onder
zoek op een te laag bedrag is vastgesteld, is 
hij bevoegd binnen een week, te rekenen van 
den dag der vaststelling, zijne bezwaren schrif
telijk in te dienen bij het bestuur der Rijks
verzekerings bank. 

Het bestuur beslist daaromt rent binnen een 
maand. Van zijne beslissing doet het mede
deeling aan den getuige of deskundige. 

Is het bestuur van oordeel, dat de vergoeding 
op een t e laag bedrag is vastgesteld, dan doet 
het den getuige of deskundige alsnog t oekomen 
het bedrag, dat te weinig is uitgekeerd. 

In afwiJking van het bepaalde in het eerste 
lid worden de vergoedingen, welke aan deskun
digen toekomen wegens verrichtingen, welke 
niet ter plaatse van en tijdens het onderzoek 
zijn gedaan, vastgesteld door het bestuur der 
bank. De deskundigen zenden daartoe hunne 
declaratien aan het bestuur binnen een maand, 
t e rekenen van den dag, waarop de bedoelde 
verrichtingen zijn geeindigd. 

7. Dit besluit treedt in werking op 1 Oc
tober 1921. 

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 14den September 1921. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, AALBERSE. 
(Uit,geg. 26 Sept. 1921. ) 

15 September 1921. l\frssrvE van den Minister 
van Binnenlandsche Zaken aan Heeren 
Gedeputeerde Staten der provincien, be
treffende plaatsel \jke belastingen. 

Ik heh de eer Uw College te verzoeken voor 
zooveel Uwe provincie betrefi te bevorderen, 
dat verordeningen op de heffing van plaatse
lijke belastingen, die goedgekeurd zijn tot 1 
Januari 1922 en waarvan voortzetting na dat 
tijdstip wordt verlangd, voor zoover de desbe
t reffende stukken de Regeering nog niet heb
ben bereikt, zoo tijdig worden ingezonden met 
overlegging van de vereischte gegevens, dat 
beoordeeling en eventueele goedkeuring v66r 
genoemd tijdstip mogelijk zij. 

In dit verband gelieve Uw College nog de 
aandacht der gemeentebesturen in Uwe pro
vincie te vestigen op par. II, eerste lid der wet 
van 30 December 1920 (S taatsblad n°. 923). 

Voor de executoir-verklaring van de kohieren 
der personeele belasting is het noodzakelijk 
dat inzending van raadsbesluiten tot heffing 
van opcenten op de hoofdsom dier belasting 
o;e zoodanig tijdst ip wordt ingezonden dat uiter
liJk 1 Ma.art van het desbetreffend belastingjaar 
de Koninklijke goedkeuring k\\n verleend zijn. 

OverschriJcling van dezen t ermijn kan ten
gevolge hebben dat de vast st elling der Rijks
kohieren zou moeten plaats vinden zonder uit
t rekking van die opcenten. 

Inzending t er goedkeuring van raadsbeslui
ten tot heffing van opcenten op de hoofdsom 
der dividend- en tantieme-belasting gelieve 
Uw College steeds te doen vergezeld gaan van 
een opgaaf van het percenta~e dat van het hoog
st e inkomen in de betrokken gemeente, aan 
hoofdelijken omslag of plaatseliJke inkomssen
belasting in het Jaatst verstreken belastingjaar 
is geheven . Voor desbetreffende verordeningen 
t en behoeve van het dienstjaar 1922 is dus 
bedoeld percentage over het jaar 1921 te ver
melden. 

Heefi eene gemeente alleen opcenten op de 
hoofdsom der Rijksinkomstenbelasting of ge
schiedt deze heffing tegelijk met eene plaatse
lijke inkomstenbelasting vastgesteld, dan moet 
opgegeven worden het percentage dat aldus 
in totaal van het hoogste inkomen is geheven. 

Voorts teeken ik aan dat verordeningen tot 
heffing van opcenten op de hoofdsom der Ver
mogensbelasting v66r 1 Mei van het beffings
jaar mijn departement moeten bereih't hebben 
en in vijfvoud zijn in t e zenden . 

Eveneens behooren v66r dien datum de ver
ordeningen tot heffing van eene plaatselijke 
inkomstenbelasting, van opcenten op de hoofd
som der Rijksinkomstenbelasting en tot vast
stelling van het heffingspercentage c. q. ver
menigvuldigingscijfer te worden ingezonden. 

Deze verordeningen moeten in viervoud 
worden overgelegd. 

De Minister van Binnanlandsche Zaken, 
Voor den Minister, 

De S ecretaris-Generaal, 
J. B. KAN . 

(B. S.) 

16 September 1921. l\frssrvE van den Minister 
van Arbeid aan Gedeputeerde Staten der 
provincien, betreffende jaarlijksche op
gaven kinderpokken. 
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Ingevolge de IlliSs1ve van den Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 20 Juli 1867 zen
den de burgemeesters jaarlijks v66r 1 Maart 
aa.n de Inspecteurs voor de besmettelijke ziek
ten lijsten toe volgens de bij de missive gevoegde 
modellen A en B. 

De opgave volgens model A aangevende het 
aa.ntal in de gemeente voorgekomen gevallen 
van kinderpokken, is minder noodig, daa.r deze 
opgave reeds onmiddellijk door den behande
lenden geneesheer geschiedt en deze gegevens 
in de wekelijksche staten over de voorgekomen 
besmettelijke ziekten worden vermeld. 

In verband met het bovenstaande noodig 
ik Uw College uit aan de gemeentebesturen 
te doen weten, dat de indiening van Staat A 
behoorende bij bovenvermelde missive niet 
meer behoeft te geschieden. 

De jaarlijksche Staat B blijft echter gehand-
ha,afd. · 

De Minister van Arbeid, 
Voor den Minister, 

De Secretaris-Generaal, 
A. L. SCHOLTENS. 

(B. S.) 

17 September 1921. BESLUIT tot het bepalen 
van den dag van inwerkingtreding van 
de artikelen 20, 21, 22, 23, 32 en 48 der 
Vleeschkeuringswet 1919 (Staatsblad n°. 
524). (S. 1065.) 

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

i\rbeid van 5 September 1921, n°. 406 E, af
deeling Volksgezondheid ; 

Gelet op artikel 52, 2de lid, der Vleesch
keuringswet (Staatsblad 1919, n°. 524) ; 

Hebben goedgevonden en verstaan te 
bepalen: 

Eenig artikel. 
De artikelen 20, 21, 22, 23, 32 en 48 der 

Vleeiichkeuringswet 1919 (Staatsblad n°. 524), 
treden in werking met ingang van den dag van 
afkondiging van dit besluit. 

Onze Minister van Arbeid is belast met de 
uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad 
zal worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den 17deri September 1921. 
WILHEL..~IN'A. 

De Minister van Arbeid, AALBERSE. 
(Uitgeg. 10 Oct. 1921.) 

17 September 1921. BESLUIT tot vaststelling 
van een regeling, houdende premiebetaling 
over meer dan een termijnwaarover loon 
in geld wordt uitbetaald. . 1066. 

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

Arbeid van 28 Februari 1921, n°. 340, afdeeling 
Arbeidersverzekering ; 

Gezien artikel 408, eerste lid, der Invalidi
teitswet; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
12 April 1921, n°. 29); 

Gelet op het nader rapport van Onzen Mi
nister van Arbeid van 12 September 1921, 
n°. 3811, afdeeling Arbeidersverzekering ; 

Overwegende, dat het wenschelijk is gebleken, 
om in afwijking van het bepaalde in het eerste 
lid van artikel 199 der Inv;aliditeitswet, een 

regeling te treffen, waarbij het mogelijk ge
maakt wordt, dat de premie betaald wordt over 
meer dan een termijn waarover loon in geld 
betaald wordt ; 

Hebben goedgevonden en versta,an te 
bepalen: 
Art. 1. Aan den werkgever, die ten genoege 

van den Raad van Arbeid aantoont, dat hij 
gere~eld meer dan 25 verzekeringsplichtige 
arbe1ders in vasten dienst heeft, kan de Raad 
van Arbeid vergunnen de ingevolge de Invali
diteitswet verscbuldigde premie voor de ver
zekering van de vasw arbeiders in afwijking van 
het in het eerste lid van artikel 199 dier wet 
bepaalde, te beta.Jen niet tegelijk met de be
taling van het loon in geld aan den arbeider, 
doch telkens na verloop van 4, 9 of 13 weken, 
door middel van rentezegels voor vier, negen of 
dertien premien. 

2. De werkgever, aan wien een vergunning 
a.ls in het vorig a,rtikel bedoeld, is verleend, 
betaalt de 'premie na verloop van 4, 9 of 13 
weken, op den laatsten dag der week. 

3. 1. Tot zekerheid, dat de verplichting 
tot premiebetaling nagekomen zal worden, 
stort de werkgever een waarborgsom ten. kan
tore van den Raad van Arbeid. Deze waar
borgsom bedraagt, naar gelang vergunning 
verleend wordt om de premien na verloop van 
4, 9 of 13 weken te betalen, onderscheidenlijk 
f 2.50, f 5.50 of f 8 voor elken verzekerings
plichtigen arbeider, voor wien de premiebe
taling, in afwijking van het in het eerste lid 
van artikel 199 der Invaliditeitswet bepaalde, 
niet gelijktijdig met de betaling van het loon 
in geld zal geschieden. 

2. Bij de overeenkomst betreffende de stor
ting van de waarborgsom wordt bepaald, dat 
de Raad van Arbeid bevoegd is om, indien de 
werkgever zijn verplichting tot premiebetaling 
ook na navordering niet nakomt, daaruit de 
verschuldigde premien te betalen. 

3. De Raad van Arbeid maakt de waarborg
som zoo spoediO' mogelijk over aan de Rijks
verzekeringsbank. De van deze waarborgsom 
gekweekte rente komt ten voordeele van het 
[nvaliditeitsfonds. 

4. 1. De werkgever, die een vergunning als 
in artikel l van dit besluit bedoeld, wenscht te 
bekomen, dient een daartoe strekkend verzoek 
bij den Raad van Arbetd in, onder opgave van 
het aantal verzekerin~s~lichtige arbeiders, 
dat bij hem gemiddeld per iaar in vasten dienst 
is en van het aantal arbeiders, waarvoor door 
hem de bijzondere premiebetaling gewenscht 
wordt. Tevens wordt daarbij medegedeeld, 
of verlangd wordt de premien na verloop van 
4, 9 of 13 weken te betalen. 

2. De Raad van Arbeid beslist zoo spoedig 
mogelijk op het verzoek. 

3. De vergunning vangt aan te werken met 
inga,ng van een door den Raad van Arbeid te 
bepalen dag, in geen geval echter, v66rdat 
de in artikel 3 bedoelde wa,arborgsom gestort is. 

5. De werkgever is verplicht te zorgen, dat 
een afschrift van de ver$unning binnen drie 
dagen, nadat zij hem is mtgereikt, aange!'lakt 
wordt. Die aanplakking geschiedt op een voor 
ieder zichtbare plaats aan de hoofddeur en in 
een der arbeidslokalen, van elk gebouw der 
onderneming of der inrichting in de gemeente 
of gemeenten, door den Raad van Arbeid aan-
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gewezen. Ten aanzien van soheepvaartonder
nemingen geschiedt de aanplakking bovendien 
aan den mast van elk vaartuig, in de aange
wezen gemeente of gemeenten liggende. 

6. De Raad van Arbeid trekt de vergun
ning in: 

1 °. op verzoek van den werkgever ; 
2°. indien de werkgever niet !anger geregeld 

ten minste 25 verzekeringspliohtige arbeiders 
in vasten dienst heeft ; 

3°. indien de werkgever de verplichting 
tot premiebetaling niet nakomt; 

4°. indien de werkgever in staat van fail
lissement is verklaard. 

7. Bij intrekking van de vergunning heeft 
teruggave van de waarborgsom niet plaats, 
voordat de verschuldigde premien betaafd zijn. 

8. Dit besluit treedt in werking met ingang 
van 1 November 1921. 

Onze Minister van Arbeid is belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsb/,ad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

's-Gravenhage, den 17den September 1921. 
. WILHELMINA.. 

De Minister van Arbeid, AALBERSE. 
(Uitgeg. 4 Oct. 1921.) 

17 September 1921. BESLUIT, houdende bevel 
tot vervaardiging voor alle loonklassen 
van rentezegels te.n bewijze van de be
taling van vier negen en dertien premien 
en tot vaststelling van de modellen dier 
rentezegels. S. 1067. 

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

Arbeid van 12 September 1921, n°. 3595, 
afdeeling Ar beidersverzekering ; 

Gezien de artikelen 230, derde en vierde lid, 
en 231, eerste lid der Invaliditeitswet ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
I. t e bevelen, dat voor alle loonklassen 

rentezegels vervaardigd zullen worden ten 
bewijze der betaling van onderscheidenlijk 
vier, negen en dertien prerruen; 

II. vr.st te stellen de modellen van de 
onder I bedoelde rentezegels overeenkomstig 
onderstaand model : · 

met dien verstande dat : 
ten aanzien van de rentezegels voor loon

klasse I ten bewijze van de betaling onder
scheidenlijk van 4. 9 en 13 prerruen, de kleur 
is onderscheidenlijk rood, donkerpaars en 
oranjegeel, de aanduiding van het aanta] weken 
onderscheidenlijk vier, negen en dertien, de 
op de zegels uitgedrukte geldswaarde ond_er
s_cheidenl ijk f 1, f 2.25 en f 3.25 en de vermelding 
van het bedrag per week 25 cent ; 

ten aanzien van de rentezegels voor loon-

klMse II ten bewijze van de betaling onder
scheidenlijk van 4, 9 en 13 premien, de kleur 
is onderscheidenlijk bruin, blauw en Jichtgroen, 
de op de zegels uitgedrukte geldswaarde onder
scheidenlijk f 1.20, f 2.70 en f 3.90, en de ver
melding van het bedrag per week 30 cent ; 

ten aanzien van de rentezegels voor Joon
klMse III ten bewijze van de betaling onder
scheidenlijk van 4, 9 en 13 premiiin, de klem 
is onderscheidenlijk donkergroen, okergeel en 
paars, de op de zegels uitgedrukte geldswaarde 
onderscheidenlijk f 1.60, f 3.60 en f 5.20 en de 
vermelding van bet bedrag per week 40 cent ; 

ten aanzien van de rentezegels voor Joon
klMse IV ten bewijze van de betaling onder
scheidenlijk van 4, 9 en 13 premien, de kleur 
is onderscheidenlijk lichtblauw, oranjerood en 
grijs, de op de zegels uitgedrukte geldswaarde 
onderscheidenlijk f 2, f 4.50 en f 6.50 en de 
vermelding van het bedrag per week 50 cent ; 

ten aanzien van de rentezegels voor loon
klasse V ten bewijze van de betaling onder
scheidenlijk van 4, 9 en 13 premien, de kleur 
is onderscheidenlijk roodpaars, groen en lioht
geel, de op de zegels uitgedrukte geldswaarde 
onderscheidenlijk f 2.40, £ 5.40 en f 7.80 en 
de vermelding van het bedrag per week 60 cent ; 

III. te bepalen, dat de artikelen 2-9 van 
Ons besluit van 22 November 1919 (Staatsblaa 
n°. 764) gewijzigd bij Ons besluit van 16 Januari 
1920 (Staatsblad n°. 25) op den verkoop der 
rentezegels ten bewijze van de betaling van 
4, 9 en 13 premien van toepassing zullen zijn : 

IV. te bepalen, dat dit besluit met ingang 
van 1 November 1921 in werking zal treden. 

Onze Minister van Arbeid is belast met de
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het. 
8taatsblaa zal worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den l 7den September 1921. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, AALBERSE . 
( Uitgeg. 4 Oct. 1921.) 

17 September 1921. BESLUIT tot wijziging 
van het Reglement op de geneeskundi1;1:e 
keuringen, behoorende bij het KoninkliJk 
besluit van den 22sten September 1909' 
(Staatsbl,ad n°. 315), tot vaststelling van 
eenen algemeenen maatregel van bestuur, 
als bedoeld in de artikelen 5, 9 en 17 van 
de Sche-penwet. S. 1068. 

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

Landbouw, Nijverheid en Handel van 24 Juni 
1921, n°. 3223, afdeeling Nijverheid; 

Den Raad van State gehoord, advies van 
2 September 1921, n°. 40 ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 12 September 1921, 
no. 5158, Afdeeling Nijverheid ; 

Hebben goedgevonden en 'verstaan: 
Art. I. Het derde lid, onder C, van het 

Reglement op de geneeskundige keuringen van 
schippers, stuurlieden, machinisten, machinist
stokers en personen, aan wie aan board het. 
houden van uitkijk in zee kan worden opge
dragen (uitkijken), welk Reglement behoort. 
bij het Koninklijk besluit van den 22sten 
September 1909 (Staatsb/,ad n°. 315), tot vast
stelling van eenen algemeenen maatregel van 
bestuur, als bedoeld in de artikelen 5, 9 en 17 
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van de Sohepenwet, gewijzigd bij het Konink
lijk besluit van den 5den November 1913 
(Staatsblad n°. 407), wordt gelezen als volgt : 

,,38 • Aan de met de keuringen belaste ge
neeskundigen wordt voor rekening van het 
Rijk voor elke keuring, bedoeld in A, 3°., a, 
en B. 2°., a, eene belooning toegekend ten be
drage yan vijf gulden, voor zooveel het betreft 
de keuring van schippers of van eerste, tweede 
of derde stuurlieden voor de groote vaart, of 
van machinisten met diploma's C, B of A, als 
machinist, en eene belooning ten bedrage van 
drie gulden, voor zooveel het betreft de keuring 
van personen in de overige rangen werkzaam 
en zulks voor zoover betreft de &eneeskun
digen, die geene Rijksbetrekking bekleeden, 
waaraan bezoldiging is verbonden, in afwijking 
van het bepaalde in artikel 2 van het Konink
lijk besluit van 12 Februari 1851 (Staatsblad 
n°. 12). De kosten van de andere keuringen 
warden door de belanghebbenden zelven ge
dragen. Deze kosten mogen niet meer be-
dragen dan : . 

vijf gulden voor elke keuring van schippers 
of van stuurlieden voor de groote vaart, of van 
machin:isten met diploma's C, B of A als 
machinist; 

drie gulden voor elke keuring van schippers 
of van stuurlieden voor de kleine vaart, van 
schippers of van stuurlieden voor de sleepvaart, 
van machinist,en voor de sleel?vaart, van per
sonen met voorloopige machinistendiploma's, 
van ongediplomeerde machinisten ter koop
vaardij, zoomede van matrozen (uitkijken) 
op koopvaardijschepen ; 

een gulden voor elke keuring van schippers, 
stuurlieden, maqhinisten, machinist-stokers of 
matrozen(uitkijken) op zeevisschersvaartuigen". 

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

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

's -Gravenhage, den l 7den September 1921. 
WILHELMINA. 

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

( Uitgeg. 5 Oct. 1921. ) 

17 September 1921. BESLUIT tot nadere wijzi
ging van het ,,Reglement voor de stuur
lieden-examens", vastgesteld bij Konink
lijk besluit van 27 December 1907 (Staats
blad n°. 353). S. 1069. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voor<4"acht van Onzen Minister van 

Landbouw, Nijverheid en Handel van 24 Juni 
1921, n°. 1815, afdeeling Nijverheid ; 

Den Raad van State gehoord, advies van 
2 September 1921, n°. 39; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 12 September 1921, 
n°. 5159, Afdeeling Nijverheid; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. I. Artikel 14 van het ,,Reglement 

voor de stuurlieden-examens", vastgesteld bij 
Koninklijk besluit van 27 December 1907 

( 8taatsblad n°. 353), gewijzigd bij de Konink
lijke besluiten van 29 Jun1 1914 (Staatsblad 
no. 293), van 6 Januari 1916 (Staatsblad n°. 
2) en van 16 Juni 1917 (Staatsblad n°. 468), 
wordt gelezen als volgt : 

,,Met afwijking van het bepaalde bij het 
Koninklijk besluit van 22 Februari 1851 
(Staatsblad n°. 12) wordt aan den in artikel 7 
bedoelden geneeskundige, · wanneer hij geene 
Rijksbetrekking bekleedt, waaraan bezoldiging 
is verbonden, eene belooning toegekend ten 
bedrage van vijf gulden voor elken onderzochten 
candidaat voor het examen ter verkrijging van 
een diploma van eerste, tweede of derde stuurman 
voor de groote vaart en eene belooning ten be
drage van drie gulden voor elken onderzochten 
candidaat ter verkrijging van een diploma van 
stuurman voor de kleine vaart". 

Art. II. Dit besluit treedt in werking met 
ingang van den tweeden dag na dien der dag
teekening van het Staatsblad, waarin het 1s 
geplaatst. 

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

's-Gravenhage, den 17den September 1921. 
WILHELMINA. 

De Min. van L andbouw, Nijverheid en Handel, 
H. A. VAN IJssELSTEIJN. 

(U·itgeg. 5 Oct. 1921.) 

17 September 1921. BESLUIT tot nadere wijzi
ging van het ,,Reglement voor de machi
nistenexamens", vastgesteld bij Konink
lijk besluit van 27 December 1907 (Staats
blad n°. 354). S. 1070. 

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

Landbouw, Nijverheid en Handel van 24 Juni 
1921, n°. 1815, Afdeeling Nijverheid; 

Den Raad van State gehoord, advies van 
2 September 1921, n°. 39; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 12 September 1921, 
n°. 5159, Afdeeling Nijverheid ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. I. Artikel 13 van het ,,Reglement 

voor de machinistenexamens", vastgesteld bij 
Koninklijk besluit van 27 December 1907 

, (Staatsblad n°. 354), gewijzigd bij de Konink
lijke besluiten van 14 Juli 1916 (Staatsblad 
n°. 322), van 20 December 1917 (Staatsblad 
n°. 724), van 10 Maart 1919 (Staatsblad n°. 99) 
en van 25 Februari 1920 (Staatsblad n°. 86) 
wordt gelezen als volgt : 

,,Met afwijking van het bepaalde bij het 
Koninklijk besluit van 22 Februari 1851 (Staats
blad n°. J2) wordt aan den in artikel 7 bedoelden 
geneeskundige, wanneer hij geene Rijksbetrek
king bekleedt,waaraan bezoldiging is verbonden, 
eene belooning toegekend ten bedrage van 
vijf gulden voor elken onderzochten candidaat 
voor het examen ter verkrijging van een wploma 
A, B, of C, als machinist, en eene belooning 
ten bedrage van drie gulden voor elken onder
zochten candidaat voor het examen ter ver
krijging van een voorloopig machinistendiplo
ma". 

Art. II. Dit besluit treedt in werking met 
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ingang van den tweeden dag na dien der dag- I 
teekening van het Staatsblad, waarin het is 
geplaatst. 

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

's-Gravenhage, den l 7den September 1921. 
WILHELMINA. 

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

(Uitge,g 5 Oct. 1921.) 

17 September 1921. BESLUIT tot wijziging van 
het ,,Sleepvaartreglement", vastgesteld bij 
Koninklijk besluit van 27 December 1907 
(Staatsblad n°. 352). S. 1071. 

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

Landbouw, Nijverheid en Handel van 24 Juni 
1921, n°. 1815, afdeeling Nijverheid; 

Den Raad van State gehoord, advies van 
2 September 1921, n°. 39; 

Gezien het nader rapport van Onzen voorc 
noemden Minister van 12 September 1921, 
n°. 5159, Afdeeling Nijverheid ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. I. Het tweede lid van artikel 10 van 

het ,,Sleepvaartreglement", vastgesteld bij 
Koninklijk besluit van 27 December 1907 
(Staatsblad n°. 352) wordt gelezen als volgt : 

,,2. Met afwijking van het bepaalde bij net 
Koninklijk besluit van 22 Februari 1851 (Staats. 
blad n°. 12) wordt aan de met de keuring be
laste geneeskundigen, wanneer zij geene Rijks
betrekking bekleeden, waaraan bezoldiging is 
verbonden, eene belooning toegekend ten be
d.rage van twee gulden en vijftig cents voor elken 
onderzochten aanvrager van een diploma 

, wegens gedanen dienst en t en bed.rage van 
drie gulden voor elken onderzochten candidaat 
voor het examen ter verkrijging van een diplo
ma van stuurrnan voor de sleepvaart of van 
machinist voor de aleepvaart". 

Art. II. Dit besluit treedt in werking met 
ingang van den tweeden dag na dien der dag
teekening van het Staatsbliul, waarin het is 
geplaatst. 

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

's-Gravenhage, den l 7den September 1921. 
WILHELMINA. 

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

( Uitge,g. 5 Oct. 1921.) 

17 September 1921. BESLUIT tot schorsing 
van het besluit van den gemeenteraad van 
St. Maartenadijk, dd. 31 Augustus 1921, 
tot verkoop van een aantal in bedoeld 
besluit vermelde schilderijen, aanwezig in 
het raadhuis dier gemeente. S. 1072. 

Geschorat tot 1 M aart 1922. 

19 September 1921. BESLUIT tot vernietiging 
van de besluiten van den Raad der gemeente 
Kruiningen, dd. 18 Mei 1921 en dd. 4 
Juli 1921, houdende afw:ijzende beschik
king op eene door het bestuur der ver
eeniging tot stichting en instandhouding 
van scholen met den Bijbel te dier plaatse 
ingediende aanvrage, om ingevolge art. 72 
der Lager-onderwiJswet 1920 de benoodig
de gelden te ontvangen ten behoeve van 
de verbouwing en uitbreiding van de 
lagere school van bovengemelde ver• 
eeniging. S. 1073. 

WrJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van Onze l\finisters van 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
3 Augustus 1921, n°. 13354/2, afdeeling Lager 
Onderwijs Financieel, en van Binnenlandsche 
Zaken van 12 Augustus 1921, n°. 9817, afdeeling 
B. B. , tot vernietiging van de besluiten van den 
Raad der gemeente Kruiningen, van 18 Mei 
1921 en van 4 Juli 1921, waarbij afwijzend 
werd beschikt op eene door het bestuur der 
vereeniging tot stichting en instandhouding 
van scholen met den Bijbel te dier plaatse 
ingediende aanvrage, om ingevolge artikel 72 
der Lager Onderwijswet 1920 de bennodigde 
gelden te ontvangen ten behoeve van de ver
bouwing en uitbreiding van de lagere school van 
bovengemelde vereeniging ; 

O-verwegende, dat deze afwijzende beschik
kingen zijn genomen zonder opgr.ve van redenen; 

dat overeenkomsti~ het bepaalde in den slot• 
zin van het tweede lid van artikel 75 der 
Lager-onderwij~wet 1920 eene weigering, tot 
het verleenen van de medewerking als in dat 
artikel bedoeld, behoort te ges'chieden l:ij een 
met redenen omkleed besluit ; 

dat derhalve de n!lderwerpeljjke besluiten 
in strijd zijn met de Lager-onderwijswet 1920 ; 

Gelet op artikel 75, 2de lid, laatste volzin, 
van de Lager-onderwijswet 1920 en op de 
artikelen 153 en lfi8 der Gemeentewet; 

Den Raad van State gehoord, advies van 2 
September 1921, n°. 33; 

Gezien het nader rapport van Onze voor• 
noemde Ministers van 13 September 1921, 
n°. 14908, afdeeling Lager Onderwijs Finan• 
cieel, en van 15 September 1921, n°. 11652, 
afdeeling Binnenla.ndsch Bestuur ; 

Hebben goedaevonden en verstaan : 
bovenvermelde ksiuiten van den raad der 

gemeente Kruiningen, van 18 Mei 1921 en van 
4 Juni 1921 te vernietigen wegens strijd met 
de wet. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met <le uitvoering 
van dit besluit, hetwelk in het Staatablad zal 
worden geplaatst en in afschrift aan den Raad 
van State medegedeeld zal worden. 

's-Gravenhage, den l9den September 1921. 
WILHELMINA. 

De M iniater van Onderwijs, 
K unaten en W etenachappen, 

J. TH. DE VISSER. 
De M iniatu van Binnenlandache Zaken, 

CH. RUYS DE BEERENBR0U0K. 
(Uitge,g. 6 Oct. 1921.) 
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lg September 1921. BESLUIT tot vernietiging 
van het besluit van het bestuur van den 
Raad van. Arbeid te Dordrecht van 9 Juni 
1921, waarbij verstaan wordt om aan de 
firma P. A. van Wijnen en G. H. Hubers, 
aannemers te Dordrecht, een bedrag van 
vijftien gulden zestig cent te restitueeren. 
s. 1074. 

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

Arbeid van 14 September 1921, n°. 3831, af
deeling Arbeidersverzekering; 

Overwegende, dat door het bestuur van den 
Raad van Arbeid te Dordrecht bij besluit van 
9 Juni 1921 besloten is om aan de firma P. A. 
van Wijnen en G. H . Hubers, aannemers te 
Dordrecht, een bedrag van vijftien gulden 
zestig cent te restitueeren, zijnde de waarde 
der door genoemde firma na 30 October 1920 
tot en met 30 April 1921 op de rentekaart 
van Gerrit Oskam geplakte rentezegels : 

Overwegende, dat de Verzekeringsraad te 
'a-Gravenliage zich tot Ons gewend heeft met 
een voordracht, strekkend tot vernietiging van 
bovenvermeld besluit, als genomen in strijd 
met de Invaliditeitswet, daarbij aanvoerende, 
dat het bestuur van den Raad van Arbeid 
niet vrij is om te beslissen, welke premien al 
dan niet in rekening zulien worden gebracht, 
<loch zich daarbij te gedragen heeft naar de 
voorschriften der Invaliditeitswet, welke het 
in rekening brengen en restitueeren van premie 
onder de omstandigheden, als aanwezig in het 
geval, waarop het bovenbedoelde besluit van 
het bestuur van den Raad van Arbeid te Dord
recht betrekking heeft, niet kent ; 

Overwegende, dat de Invaliditeitswet in de 
artikelen 288-291 algemeene regelen stelt 
omtrent vereffening van rentekaarten en voor
schriften geeft, wel.ke premien bij de berekening 
van het aantal premien, welker betaling wordt 
bewezen door de op de rentekaart geplakte 
zegels, in rekening gebracht mogen worden en 
welke niet; 

dat verder de artikelen 41, eerste lid, 221, 
eerste lid, 250 juncto 251, 335 en 336 der In
validiteitswot eenige bijzondere gevallen 
regelen, waarin op een rentekaart geplakte 
zegels bij de vereffening der rentekaart niet in 
rekening worden gebracht en de waarde dier 
zegels aan dengene, die de zegels heeft betaald, 
wordt teruggegeven ; 

0verwegende, dat deze gevallen bij de uit
voering der verzekering niet naar willekeur 
kunnen worden uitgebreid; 

Overwegende, dat immers de vereffening der 
rentekaarten van rechtstreeksch belang is voor 
de rechten, welke verzekerden of hunne .be
trekkingen aan de verzekering kunnen ont
leenen, aangezien zoowel bet recht op uitkeering, 
als het bedrag daarvan, afhan$en van de aan
tallen en bedragen der prem1en, welke voor 
den verzekerde in rekening kunnen worden 
gebracht; 

Overwegende, dat mitsdien premien bij de 
vereffening eener rentekaart slechts dan buiten 
rekening mogen worden gelaten, indien de wet
gever voor bet betrokken geval voorziening 
heeft getroffen ; 

Overwegende daaromtrent, dat geene wets
bepaling den Raad van Arbeid de bevoegdheid 
geeft om bij de vereffening van de rentekaart 

van een verzekerde te onderzoeken of de pre
mien, waarvan de betaling door de geplakte 
zegels wordt bewezen, zijn betaald door den
gene, die daartoe ingevolge de wet verplicht 
was, en indien hem blijkt, dat de premien ten 
onrechte door den werkgever betaald zijn, deze 
aan den werkgever te restitueeren ; 

Overwegende, dat mitsdien de beslissing 
van het bestuur van den Raad van Arbeid te 
Dordrecht, als hiervoren vermeld, is genomen 
in strijd met de wet ; 

Overwegende, ten overvloede, dat bet be
roep van voornoemd bestuur gedaan op de 
goede zede en de goede trouw, daargelaten dat 
dit beroep aan voornoemde beslissing haar 
onwettig karakter niet kan ontnemen, ten 
onrechte is gedaan ; dat immers de wet den 
werkgever, die twijfelt of hij voor zijn arbeider 
premie moet betalen, of die van oordeel is, 
dat hij niet tot premie-betaling voor zijn. ar
beider gehouden is, de middelen geeft om dien
aangaande een voor beroep vatbare beslissing 
te krijgen, zoodat de werkgever, die van de 
hem gegeven rechten geen gebruik heeft ge
maakt, het aan zich zelf te w1jten heeft, indien 
hij onverschuldigd premie betaalde ; 

Gelet op de ·a rtikelen 79, tweede lid, en 86, 
eerste lid, der Radenwet ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
het besluit van het bestuur van den Raad 

van Arbeid te Dordrecht, dd. 9 Juni 1921, 
waarbij verstaan wordt om aan de firma 
P. A. van Wijnen en G. H. Hubers, aannemers 
te Dordrecht, een bedrag van vijftien gulden 
en zestig cent t erug te geven, te vernietigen 
wegens strijd met de wet. 

Onze Minister van Arbeid is belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in bet 
Staatsblad zal worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den 19den September 1921. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, A.ALBERSE. 
( Uitgeg. 6 Oct. 1921.) 

19 September 1921. BESLUIT tot vernietiging 
van het besluit van burgemeester en wet
houders van Baardwijk, dd. 7 Mei 1913, 
waarbij aan W. de Jong aldaar een buiten
gewone vergunning voor den verkoop van 
sterken drank in het klein is verleend. 
s. 1075. 

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

Arbeid en van Binnenlaudsche Zaken, onder
scheidenlijk van 30 Juni 1921, n°. 1372 G, 
afdeeling Volksgezondheid, en van 7 Juli 1921, 
no. 8475, afdeeling Binnenlandsoh Bestuur; 

Overwegende, dat burgemeester en wet
houders van Baardwijk bij hun besluit van 
7 Mei 1913, aan W. de Jong aldaar een buiten
gewone vergunning voor den verkoop van 
sterken drank in bet klein hebben verleend 
voor de voor- en achwrlocaliteit van een 
planken veldtent, staande in de genoemde 
gemeente en wel op grond van bet bepaalde 
bij artikel 2, 3de lid, der ongewijzigde wet van 
28 Juui 1881 (Staatsblad n°. 97) ; 

Overwegende, dat burgemeester en wet
houders laatstgenoemd wetsartikel ten onreohte 
op het onderhavige geval van toepassing hebben 
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geacht, daar het hier betreft 
1904 verleende vergunning; 

een nieuwe, na I ,,Griftenstein" aangelegde verdedigin~swerken 
zullen worden genoemd: de Werken biJ Griften
stein. Overwegende, dat de wettigheid van het 

bovengenoemde besluit van burgemeester en 
wethouders van Baardwijk derhalve moet 
worden beoordeeld naar de bepalingen der 
Drankwet, zooals deze luidt ingevolge boven
vermelde wet : 

0., dat artikel 5, lste lid, der Drankwet 
1891, zooals deze is gewijzigd bij de wet van 
12 October 1904 (Staatsblad n°. 230), bepaalt, 
dat door Ons op voorstel van den gemeente
raad, Gedeputeerde Staten gehoord, aan 
burgemeester en wethouders machtiging kan 
worden verstrekt om voor een localiteit, welke 
deel uitmaakt van een buitengewone inrichting 
voor maatschappelijk verkeer, een vergunning 
boven het vastgestelde maximum te verleenen ; 

Overwegende, dat wij een machtiging, als de 
hovenbedoelde niet hebben verleend; 

2. De in bet voorgaande Artikel bedoelde 
werken zullen zijn vestingwerken en behooren 
tot de vestingwerken van de eerste klasse. 

3. Dit besluit treedt in werking op den 
tweeden da~ na de dagteekening van bet Staats
blad, waarm bet bes1uit is geplaatst. 

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

's-Gravenbage, den 19den September 1921. 
WILHELJIITNA. 

De Minister van Oorlog, VAN DIJK. 
(Uitgeg. 5 Oct. 1921.) 

dat het aantal der vergunningen in Baard- 19 September 1921. BEnUIT, boudende aan-
wijlc toen burgemeester en wethouders hun vulling van artikel 38 van het Reglement 
bovenvermeld besluit namen, meer bedroeg IV op de organisatie en de dienst der Deur-
dan ingevolge artikel 4 der Drankwet geoor- waarders en verdere regtsbedienden, laat· 
loofd is ; stelijk gewijzigd bi.i KoninkHik besluit van 

dat derhalve het besluit van bur~emeester 3 Juli 1920 (Staatsblad n°. ,328). S. 1077. 
en wethouders van Baardwijk in striJd is met WIJ WILHELMINA, ENZ. 
het bepaalde in artikel 8, l ste lid, 1°., der Op de voordracbt van Onzen Minister van 
Drankwet; ,Tustitie van den 26sten Juli 1921, 4de Afdee-

Gelet op artikel 153 der Gemeentewet; ling no. 850; . 
Den Raad van State gehoord (advies van Overwegende, dat betwenschelijkisgebleken, 

16 Augustus 1921, n°. 31); dat artikel 38 van bet Reglement I V op de 
Gelet op het nader rapport van Onze Ministers organisatie en de dienst der Deurwaarders en 

van Arbeid en van Binnenlandscbe Zaken van verdere regtsbedieuden, laatstelijk gewijzigd 
7 September 1921, n°. 1632 G, afdeeling Volks- bij Ons besluit van 3 ,Juli 1920 ,StaatBblaa 
gezondbeid, en van 14 September 1921, n°. no. 328), worde aangevuld; 
11487, afdeeling Binnenlandsch Bestuur; Den Raad van State geboord (advies van 

Hebben goedgevonden en verstaan: 6 September 1921, n°. 12); 
voornoemd besluit van burgemeester en wet- Gezien bet nader rapport van Onzen voor-

houders van Baardwijk, van 7 Mei 1913 te noemden Minister van den 15den September 
vernietigen, wegens strijd met de wet. 1921, 4de Afdeeling, n°. 778; 

Onze Miitister van Arbeid is belast met de Habben goedgevonden en verstaan, gelijk 
uitvoering van dit besluit, dat in bet Staatsblad Wij goedvinden en verstaan bij deze: 
zal worden geplaatst en in afschrift zal worden E. • t 'k l 
gezonden aan den Raad van State. I enig ar i e · . 

's-Gravenhage, den 19den September 1921. Aan artikel 38 van voormeld Reglement wordt 
WILHELMINA. toegevoegd een tweede lid, luidende als volgt: 

De Minister van Arbeid, AALBERSE. ,,Om bijzondere redenen kan door ,,Onzen 
De Minister van Binnenlandsche Zaken, Minister van Justitie van bet in het eerste lid 

CH. RUYS DE BEERENBR0U0K. vervatte voorschrift afwijking worden ver-
( Uitgeg. 10 Oct. 1921.) leend". 

Onze Minister van Justitie is belast met de 

19 September 1921. BESLU!T, betreffende 
rangscbikking als vestingwerk van 
werken bij Griftenstein. 'l. 1076. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

uitvoering van dit besluit, dat in bet Staatsblad 
de zal worden geplaatst en van hetwelk afschrift 
de zal worden gezonden aan den Raad van State 

en aan de Algemeene Rekenkamer. 
's-Gravenbage, den 19den September 1921. 

WILHELMINA. Op de voordracbt van Onzen Minister van 
Oorlog van 16 Augustus 1921, Geheim, Litt. 
s. 79; 

Gelet op de artikelen 3 en 4 der wet van 
21 December 1853 (Staatsblad n°. 128); 

Den Raad van State geboord (advies van 
2 September 1921, n°. 35 Gebeim La. Irr); 

Gezien bet nader rapport van Onzen genoem
den Minister van 14 September 1921, Geheim, 
Litt. L. 88; 

Hebben goedgevonden en verstaan te 
bepalen: 
Art. 1. De tijdens bet mobilisatietijdperk 

ter weerszijden van den Rijksstraatweg van 
Utrecht naar De Bildt nabij het buitengoed 

De Minister van Justitie, HEEMSKERK. 
( Uitgeg. 28 Sept. 1921.) 

19 September 1921. Ko:NINKLIJK BESLUJT. 
Een raadsbesluit, waarbij zonder opgaaf 

van redenen wordt geweigerd om gelden 
beschikbaar te stellen voor de verbouwing 
en uitbreiding van eene bijzondere lagere 
school, moet wegens strijd met de wet 
worden vernietigd. 

WrJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van Onze Mi1.,.isters van 

Onderwijs, Kunst.en en Wetenschappen van 3 
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Augustus 1921, n°. 13354/2, afdeeling Lager 
-Onderwijs Financieel, en van Binnenlandsche 
Zaken van 12 Augustus 1921, n°. 9817, afdee
ling B.B., tot vernietiging van de besluiten van 
den Raad der gemeente Kruiningen, van 18 Mei 
1921 en van 4 Juli 1921, waarbij afwijzend werd 
beschikt op eene door het bestuur der ver
eeniging tot stichting en instandhouding van 
scholen met den Bijbel te dier plaatse inge
diende aanvrage, om ingevolge artikel 72 der 
Lager-onderwijswet 1920 de benoodigde gelden 
te ontvangen ten behoeve van de verbouwing 
en uitbreiding van de lagere school van boven
_gemelde vereeniging ; 

0., dat deze afwijzende beschikkingen zijn 
genomen zonder opgave van redenen; 

dat overeenkomstig het bepaalde in den 
slotzin van het tweede lid van artikel 75 der 
Lager-onderwijswet 1920 eene weigering, tot 
het verleenen van de medewerking, als in dat 
artikel bedoeld, behoort te geschieden bij een 
met redenen omkleed besluit ; 

dat derhalve de onderwerpelijke besluiten 
in strijd zijn met de Lager-onderwijswet 1920; 

Gelet op artikel 75, tweede lid, laatste volzin, 
van de Lager-onderwijswet 1920 en op de arti
kelen 153 en 158 der Gemeentewet ; 

Den Raad van State gehoord, advies van 2 
September 1921, n°. 33; 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 13 September 1921, 
n°. 14908, afdeeling Lager Onderwijs Finan
cieel, en van 15 September 1921, n°. 11652, 
afdeeling Binnenlandsch Bestuur : 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
bovenvermelde besluiten van den raad der 

gemeente Kruiningen, van 18 Mei 1921 en van 
4 Juni 1921 te vernietigen wegens strijd met 
de wet. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast, enz. (A. B.) 

20 September 1921. BESLUIT tot wijziging van 
het Koninklijk besluit van 28 Februari 
1919 (Staatsblad n°. 54), tot vaststelling 
van een algemeenen maatregel van bestuur 
als bedoeld bij de artt. 1 en 2 der Raden
wet, zooa1s dat besluit is gewijzigd bij dat 
van 28 Augustus 1919 (Staatsblad n°. 544). 
s. 1078. 

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

Arbeid van 3 Augustus 1921, n°. 3335, afdeeling 
Arbeidersverzekering; 

Gezien de artikelen 1 en 2 der Radenwet : 
Den Raad van State gehoord (advies van 

6 September 1921, n°. 14); 
Gelet op het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister van 17 September 1921, 
n°. 3870, afdeeling Arbeidersverzekering; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te wijzigen Ons besluit van 2.8 Februari 1919 

(Staatsblad n°. 54), gewijzigd bij dat van 28 
Augustus 1919 (Staatsblad n°. 544), en te be
palen als volgt : 

Art. I. Het bepaalde onder I, nos. 38 en 39 
van Ons besluit van 28 Februari 1919 (Staats
blad n°. 54), wordt vervangen door : 

.,38. Maastricht, Maastricht, omvattende 
de gemeenten: Ambij, Amstenrade, Beek, 
Bemelen, Berg en Terblijt, Bingelrade, Bocholtz, 

Borgharen, Born, Broe~sittard, Br~~sum, 
Bunde, Cadier c. a., Eugelshoven, E1Jsden, 
Elsloo, St. Geertruid, Geleen, Geulle, Greven
bicht, Gronsveld, Gulpen, Heer, Heerlen, 
Hoensbroek, Houthem, Hulsberg, Itteren, 
Jabeek, Kerkrade, Klimmen, Limbricht, Maas• 
tricht, Margraten, Meerssen, Merkelbeek, Mesch, 
Mheer, Munstergeleen, Nieuwenhagen, Nieuw
stadt, Noorbeek, Nuth, Obbicht c. a., Oirsbeek, 
Oud-Valkenburg, Oud-Vroenhoven, Rijckholt, 
Schaesberg, Scbimmert, Schinnen, Schin op 
Geulle, Schinveld, Simpelveld, Sint Pieter, 
Sittard, Slenaken, Spaubeek, Stein, Ubach 
over Worms, Ulestraten, Urrilond, Vaals, 
Valkenburg, Voerendaal, Wittem, Wijlre, 

. Wijnandsrade." 
Art. II. In het bepaalde onder IV n°. 2 

van Ons vorengenoemd besluit wordt achter 
38 in plaats van ,,Heerlen" gelezen ,,Maastricht" 
en vervallen het getal ,,39" en het woord 
,,Maastricht". 

Art. III. Dit besluit treedt in werking met 
ingang van 1 October 1921. 

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 20sten September 1921. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, AALBERSE. 
( Uitgeg. 29 Sept. 1921.) 

20 September 1921. BESLUIT tot wijzigmg van 
eenige besluiten in verband met eene her
ziening van de aan kerkelijke dienaren bij 
hunne uitzending naar Nederlandsch-Indie 
toe te kennen voorloopige bezoldiging en 
tegemoetkoming voor uitrustingskosten. 
S. 1079. 

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

Kolonien van den 16den Augustus 1921, 5de 
Afdeeling, n°. 63; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
2 September 1921, n°. 45) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor. 
noemden Minister van 13 September 1921, 
5de Afdeeling n°. 89 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen als volgt : 
Art. 1 . . Het Koninklijk besluit van 26 No

vember 1863 n°. 60 (Indisch Staatsblad 1864 
n°. 68), zooals het sedert is gewijzigd en aange
vuld, laatstelijk bij Ons besluit van 21 Juni 1919 
n°. 66 (Indisch Staatsblad n°. 653), wordt nader 
gewijzigd als . volgt : 

A. Artikel 5, § a, wordt gelezen : 
eene voorloopige bezoldiging en eene tege

moetkoming in de uitrustingskosten volgens de 
regelen, vastgesteld of nader vast te · stellen 
voor personen, die door den Minister van 
Kolonien voor den burgerlijken dienst in N eder
landsch-1 ndie ter beschikking van den Gouver-. 
.neur-Generaal worden gesteld. 

B. Artikel 5, § b en c, vervallen. 
2. Ons besluit van 21 December 1917 

n°. 24 (Indisch Staatsblad 1918 n°. 248), zooals 
het is gewijzigd bij Ons besluit van 3 Juni 
1919 n°. 28. (Indisch Staatsblad n°. 636), wordt 
nader gewijzigd als volgt : 

A. Artikel 4, § a, wordt gelezen : 



1921 20 S E P T E M B E R. 798 

eene voorloopige bezoldiging en eene tege
moetkoming in de uitrustingskosten volgens 
de regelen, vastgesteld of nader ·vast te stellen 
voor personen, die door den Minister van 
Kolonien voor den burgerlijken dienstin Neder
landl!ch-Indie ter beschikking van den Gouver
neur-Generaal warden gesteld. 

B. Artikel 4, § c, vervalt. 
3. Het Koninklijk besluit van 25 December 

1855 n°. 64 (lndisch Staatsblad 1856 n°. 21), 
zooals het sedert is gewijzigd en aangevuld, 
laatstelijk bij Ons besluit van 6 Augustus 1913 
no. 31 (Indisch Staatsblad 1913 n°. 597), wordt 
met intrekking van het bepaalde sub I a van 
het besluit van 25 Mei 1864 n°. 53 (Indisch 
Staatsblad n°. 130) nader gewijzigd als volgt : 

A. Artikel 3, § a, wordt gelezen : 
eene voorloopige bezoldiging en eene t oege

moetkoming in de uitrustingskosten volgens 
de regelen, vastgesteld of nader vast te stellen 
voor personen, die door den Minister van 
Kolonien voor _den burge~}f:i~ dienst in 
Nederlandsch-lndie ter besc g van den 
Gouverneur-Generaal warden gesteld. 

4. Ons besluit van 19 Februari 1921 n°. 65 
(Nederlandsch Staatsblad n°. 81) wordt gewijzigd 
als volgt : 

A. Artikel 3, § a, wordt gelezen : 
eene voorloopige bezoldi$1ng en eene tege

moetkoming in de uitrustmgskosten volgens 
de regelen, vastgesteld of nader vast te stellen 
voor personen, die door den Minister van Kolo
nien voor den burgerlijken dienst in Neder
landl!ch-Indie ter beschikking van den Gouver
neur-Generaal warden gesteld. 

B. Artikel 3, § c, vervalt. 
5. Aan de hiervoren vermelde w1Jz1gmgen 

wordt voor zoover zij verband houden met de 
regelingen, vastgesteld bii Onze besluiten van 
22 Augustus 1918 n°. 52 (lndisch Staatsblad 
1919 n°. 263) en 31 Januari 1921 n°. 46, terug
werkende kracht verleend als in de artikelen 
5 en 2 van de evengenoemde besluiten is aan
gegeven, met <lien verstande evenwel dat in
geval de gewijzigde bedragen lager zijn dan de 
door belanghebbenden reeds genoten bedragen, 
het verschil niet wordt teruggevorderd. 

Onze Minister van Kolonien 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 
en aan de Algemeene Rekenkamer. 

's-Gravenhage, den 20sten September 1921. 
WILHELMINA. 

De Minister van Kolonien, DE GRAAFF. 
(Uitgeg. 5 Oct. 1921.) 

. 20 September 1921. BESLUIT, betreffende de 
definitieve sterkte van de lichting der 
militie van 1921. S. 1080. 

Wu WILHELMINA, ENZ. 
Op de gemeenschappelijke voordracht van 

Onze Ministers van Oorlog, van Binnenlandsche 
Zaken en van Marine a. i. van 17 September 
1921, Afd. Dienstplicht, n°. 59 0 ; 

Gelet op art. 2, tweede lid, van de wet, 
houdende tijdelijke afwijkingen van de Militie
wet (Staatsblad 1921, n°. 60), en op de wet van 
9 September 1921 (Staatsblad n°. 1051); 

Hebben goedgevonden en verstaan, nader 
te bepalen : 

r 
Art. 1. De lichting der militie van het jaa 

1921 bedraagt 15,000 man, waarvan 700 voor 
de zeemilitie worden bestemd. 

2. Het aandeel, door elke provincie te 
dragen in de lichting, in art. 1 bedoeld, blijft 
zooals is aangewezen in de vierde kolom van 
den staat, behoorende bij Ons besluit van 
17 Februari 1921 (Staatsblad n°. 65). 

Onze Ministers van Oorlog, van Binnenland
sche Zaken en van Marine zijn, ieder voor zoo
veel hem betreft, belast met de uitvoering van 
dit besluit, dat in het Staatsblad zal warden 
geplaatst. 

's-Gravenhage, den 20sten September 1921. 
WILHELMINA. 

De Minister van Oorwg, VAN DIJK. 
De Minister van Binnenlandl!che Zaken, 

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

( Uitgeg. 28 Sept. 1921.) 

20 September 1921. BESCHlKKING van den Mi
nister van Arbeid tot uitvoering van art. 38 
der Ongevallenwet 1921. 

De Minister van Arbeid; 
Gezien de artikelen 38 en 32 der Ongevallen

wet 1921 ; 
Heeft goedgevonden : 

I. met ingang van 1 October 1921 in te 
trekken de bescbikking van den Minister van 
Binnenlandscbe Zaken van 2 Juni 190:.l, 
no. 2626; 

II. bet formulier van aangifte, bt<doeld in 
artikel 38 der Ongevallenwet 1921, vast te 
stellen overeenkomstig het bij deze besc-bikking 
gevoegde model ; 

III. te bepalen, dat de aangifte, bedoeld in 
artikel 38 der Ongevallenwet 1921, moet ge
scbieden binnen veertien dagen , te rekenen van 
den dag, volgende op dien der staking van bet 
bedrijf. 

's-Gravenbuge, ~O September 1921. 
De Minis/er voornoemd, AALBERSE. 

FORMULIER VAN AANGIFTE 
betreffende staking van verzekeringsplicbtige 

bedrijven , als bedoeld in artikel 38 der 
Ongevallenwet 1921. 

I. N aam en voornanien van ·den 
werkgever. 

Werd het bedrijf uitgeoefend 
onder een firma, dan eerst te ver
melden den naam der firma en 
daarna den naam en de voornamen 
van elken firmant . 

II. Woonplaats van den werkgever. 
Gemeente, straat, gracbt, plein, 

dorp, gebucht of buurtschap, enz., 
huisnummer. 

Werd bet bedrijf ritgeoefend 
onder eene firma, dan te ver
melden. waar bet kantoor der 
firma is gevestigd en, bij gebreke 
van zoodanig kantoor, de woon
plaats van elken firmant. 

III. Soort van het gestaakte bedrijf. 
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IV. Gem-eente, waar het bedrijf werd 
uitgeoefend, met nadere aanduiding 
van straat, gracht, plein, dorp, 
gehucht of buurtschap, enz., huis
nummer. 

Bij schippersbedrijven en andere 
bedrijven van vervoer, die in ver
schillende gemeenten werden uit
geoefend, zoo mogelijk op te geven, 
tusschen welke gemeenten als 
eindpunten bet vervoer geschiedde. 

Bij visschersbedrijven te ver
melden, in welke rivieren of bin
nenwateren, de Zuiderzee en de 
Wadden daaronder begrepen, in 
den regel gevischt werd. 

Plaatsruimte voor de opmerkingen, die men 
aan de opgaven zou willen toevoegen. 

De onder I vermelde werkgever geeft kennis 
aan het bestuur der Rijksverzekeringsbank, 

hij . 
dat -:-:- met mgang van 19 

ZlJ 

het onder III omschreven bedrijf heeft gestaakt, 

dat door hhem werd uitgeoefend ter plaatse, 
aar 

onder IV aangeduid. 
Aldus overeenkomstig de waarheid ingevuld, 

te , den 19 

*) 

*) Onderteeker.ing vau den werkgever of 
van hem, die dezen rechtens vertegenwoor
digde, in het laatste geval met vermelding 
van de boedanigbeid, waarin de onderteekenaar 
den werkgever vertegenwoordigde. 

20 September 1921. BES0HI.KKING van den 
Minister van Arbeid tot uitvoering van de 
artikelen 43 lid 5, 44 sub a en 46 der,Onge
vallenwet 1921. 

De Minister van Arbeid ; 
Gezien de artikelen 43, lid 5, 44 sub a en 46 

der Ongevallenwet 1921 ; 
Heeft goedgevonden : 

met ingang van 1 October 1921 : 
in te trekken de beschikking van den Minister 

van Finanoien van 26 April 1915, n°. 2197, 
afdeeling Arbeidersverzekerin~, Im te bepalen : 

1. voor zoover in deze besohikking niet anders 
is bepaald, worden de premien door de werk
gevers halfjaarlijks betaald ; 

2. de vervaldagen der premien zijn voor alle 
werkgevers, die onder 3, 5 en 7 bedoeld uitge
zonderd, 1 Januari en l Juli; 

3. door de werkgevers, die uitoefenen bet 
bedrijf van laden of lossen van scbepen, bedoeld 
in art. 12 der Ongevallenwet 1921, en bet 
bedrijf van laden of lossen van andere vaartui
gen uit of in schepen, bedoeld in art. 12 dier 
wet, al of niet verbonden met eenig antler bedrijf, 
voor zoover deze werkgevers niet zijn carga
doors, die uitsluitend kantoorpersoneel in bun 
dienst hebben, worden de premien maandelijks 
betaald; 

; 4. voor de onder 3 bedoelde werkgevers is 
de vervaldag der premie de eer te Maandag 
in elke maand ; 

5. door de werkgevers, die uitoefenen het 
heiersbedrijf of bet bedrijf van sloopen van 
bouwwerken, al of niet verbonden met eenig
ander bedrijf, worden de premien twee-maande-

1 

lijks betaald; 
6. voor de onder 5 bedoelde werkgev.ers is 

de vervaldag der premie de eerste Maandag 
in de maanden Januari , Maart, M ei, Juli, Sep
tember en Jovember; 

I 7. door de werkgevers, die bet schippersbe
, drijf uitoefenen of een bedrijf, als bedoeld in, 

artikel 7, tweede lid, III onder 1°., a, der Onge
vallenwet 1921, worden de premien jaarlijks. 
betaald: 

8. voor de onder 7 bedoelde werkgevers is 
de vervaldag der premie l Januari; 

9. wanneer een werkgev r meer dan 14 
dagen v66r bet eindigen eener betalingsperiode 
ophoud t een verzekeringsplichtig bedrijf uit 
te oefenen, is de vervaldag van de premie, 
welke alsdan door hem over de nog niet afge
loopen periode verschuldigd is, de vijftiende 
dag na dien, waarop hij met de uitoefening 
van bet bedrijf heeft opgehouden ; 

10. wanneer een werkgever, niet vallende 
onder 3 of 5, ingevolge de voorgaande bepalin
gen voor de eerste maal premie zou moeten 
betalen binnen eene maand na de mededeeling 
van bet bestuur der Rijksverzekeringsbank van 
bet aan zijne onderneming toegewezen gevaren-· 
cijfer, wordt de eerste vervaldag der door hem 
verscbuldigde premie gerekend die dag te zijn, 
welke volgens de voorgaande bepalingen de 
tweede vervaldag van de premie zou zijn ; 

11. de werkgever, die is toegelaten om zelf 
het risico te dragen 'Van de bij de Ongevallen-• 
wet 1921 geregelde verzekering zijner werk
lieden of om dat risico over te dragen aan eene 
naamlooze vennootschap of vereeniging, is. 
bevoegd om, nadat hij, de vennootschap of de 
vereeniging is aangevangen bet bedoelde risico
te dragen, de premie, welke bij alsnog aan de 
Rijksverzekeringsbank mocht versch~ldigd zijn, 
a11n de bank t e betalen v66r den vervaldag, 
welke ingevolge bet hiervoor bepaalde voor 
hem zou gelden ; 

12. de betaling der premie en de inlevering 
van de Joonlijst, bedoeld in art. 43, l ste lid, 
der Ongevallenwet 1921 of van het stuk, het
welk de werkgever ingevolge de bepalingen van 
een algemeenen maatregel van bestuur, als 
bedoeld in bet 4de lid van genoemd ai-tikel, 
verplicht is te houden, in plaats van de loon
lijst, moet geschieden : 

a. door de onder l en 7 bedoelde werkgevers, 
binnen dertig dagen na elken vervaldag der 
premie; 

b. door de onder 3 en 5 bedoelde werkgevers, 
binnen vijftien dagen na elken vervaldag der 
premie. 

13. de werkgevers, die aangesloten zijn bij 
den postcheque en girodienst, zijn bevoegd de 
premie te betalen door middel van den dienst. 
lndien van deze bevoegdheid gebruik wordt 
gemaakt, geldt als kwijting het bewijs van 
storting of van overschrijving op de postreke
ning der Rijksverzekeringsbank en is de werk
gever vrijgesteld van de verplichting ingevolge 
het 4de lid van art. 46 der Ongevallenwet 
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1921 tot toezending aan het bestuur der Rijks
v:erzekeringsba.nk van een exempla.ar der kwij
tmg; 

14. indien de werkgever ingevolge de bepa
lingen van art. 54 det Ongevallenwet 1921 is 
toegelaten het risico der b1j die wet geregelde 
verzekering zijner werklieden over te dragen 
a.an een na.amlooze vennoot schap of rechtper
soonlijkheid-bezittende vereeniging, of dit risico 
zelf te dragen , is bij ve:rplicht, de loonlijst of 
het onder 12 bedoelde stuk binnen dertig dagen 
na a fl oop van elk kalenderja.ar in t e leveren. 

Indien de werkgever in den loop van een 
kalenderjaar ten aanzien van een of meer zijner 
ondernemingen het in bet vorige lid bedoelde 
risico weder aan de R ijksverzekeringsbank 
overdraagt, is bij verplicht binnen dertig dagen 
na den dag, met ingang waarvan de Rijksver
zekeringsbank het risico draagt, de loonlijst 
of het onder 12 ·bedoelde stuk in te leveren. 

Indien de in het eerste lid bedoelde werkgever 
in den loop van een kalenderjaar zijn bedrijf 
staakt, is nij verplicht , binnen dertig dagen 
na. de staking van het bedrijf de loonlijst of 
bet onder 12 bedoelde st uk in te leveren. 

De in het eerste, tweede en derde lid bedoelde 
termijn van dertig dagen kan op verzoek van 
den werkgever schriftelijk door het bestuur 
der Rijksverzekeringsbank worden verlengd. 

15. De inlevering ten postkantore van de 
loonlijst of het onder 12 bedoelde stuk geschiedt 
ter verzending naar de Rijksverzekeringsbank. 

's-Gravenhage, 20 September 1921. 
De M inister voo-rnoemd, A ALBERSE. 

20 September 1921. BESCHIKKING van den Mi
nister van Arbeid tot uitvoering van art. 66, 
vierde lid, der Ongevallenwet 1921. 

De Minister van Arbeid ; 
Gezien art. 66, vierde lid, der Ongevallen

wet 1921 ; 
Heeft goedgevonden : 

I. met ingang van 1 October 1921 in te 
trekken zijne bescbikking van 8 September 
1919, n°. 4267, afd. Arbeidersverzekering ; 

II. vast te stellen bet fo rmulier van aan
gifte, bedoeld in art. 66, vierde lid, der Onge
vallen wet 1921, overeenkomstig bet bij deze 
beschikking gevoegde m odel. 

's-Gravenhage, 20 September 1921. 
De Minister voornoemd, AALBERSE. 

On_gevalsnummer .. . 
(l o te vullen ten kantore van de Rijksver

zekeringsbank.) 
Bedrijfsnummer ..• 

(In te vullen door den werkgever of diens 
vertegenwoordiger.) 

HIJKS VER'.lEKERIN GS.BANK. 
F ORMULI ER 

bedoeld in art. 66, vierde lid, der Ongevallen
wet l!l21. 

Aa n gif t e van een on g e v al. 

I. Naam van den getroffene. 
Voornamen van den getroffene. 
W oonplaats van den getroffene. 
Gemeente, straat, gracbt, plein; 
dorp, gehucbt of buurtscbap; 
enz. , huisnummer. 

Leeftijd van den getroffene. 
GeFlacht van den getroffene. 
Soort van arbeid, waarmede de 

getroffene gewoonlijk was belast, 
of betrekking, welke hij gewoon
lijk vervulde. 

la. In te vullen, wanneer de i:;etrof
fene in eene gemeente t1jdelijk 
verblijf boudt. Ingeval den ge
troffene bet ongeval is overkomen 
in eene gemeente, wa.ar bij tijde
lijk ver blijft en hij ter za.ke van 
het on~eval • niet voornemens is 
zijne tiJdelijke woonplaats t e ver
laten, dan tevens te vermelden : 
straat, racht, plein, dorp, ge
bucbt o buurtschap, enz., huis
nummer in die gemeente. 

II. Naam en voornamen van den 
werkgever. 

Woonplaats van den werkgever. 
Gemeente, straat, plein, gracht, 

dorp, gehucbt of buurtscbap, 
enz., buisnummer. 

Bedrijf, waarin- de getroffene 
werkzaam was. Ingeval de werk
gever niet zelf de aangifte doet, 
tevens te vermelden naam, voor 
namen en· woonplaats van hem, 
die als vertegenwoordi~er van 
den werkgever de aangifte doet 
en betrekking van dien persoon 
bij den werkgever. 

Ila. Ingeval niet door den werkgever 
inlicbtingen omtrent bet ongeval, 
bet loon, staking en bervatting van 
den arbeid kunnen worden ver
st rekt, opgaaf van de plaats, 
waar en van hem, door wien deze 
inlicbt ingen namens den werk
gever kunnen worden verstrekt. 

III. Datum en uur van bet ongeval. 
Plaats van bet ongeval. 
Gemeente, _straat, gracht, plein, 

dorp, gebucht of buurtscbap, 
enz., buisnummer, met nadere 
vermelding of het ongeval in 
eene werkplaats, op een terrein, 
een schip, eene stelling, enz. is 
voorgekomen. 

Werkzaamheden, waarmede de 
getroffene bezig was. 

Oorzaak van het ongeval en 
wijze, waarop bet zicb toedroeg. 

Opgave of, en zoo ja , wanneer 
de getroffene den arbeid gestaakt 
heeft (met vermelding van datum 
en uur). 

I V. Speciaal in t e vullen door 
scbippers. 

In welke gemeente of gemeenten 
zal de schipper zich met zijn 
vaartuig de eerstvolgende 2 weken 
opbouden en op welke dagen? 

Waar is zijne ligplaats aldaar? 
Welke is de naam van het vaar

tuig? 
V. Namen en woonplaats van oog

getuigen van bet ongeval, indien 
i:nogelijk, van t en minste een 
t weetal. 

800 
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VI. Naam en woonplaats van den 
geneeskundige, die de eerste hulp 
verleende (met opgave van datum 
en uur). 

Wordt de behandeling voort
gezet, en zoo ja, door wien? 

VII. Wordt de getroffene : 
a. als loopend patient behandeld? 
b. verpleegd in ziekenhuis, en zoo ja, 

in welk? 
c. thuis verpleegd of elders en in 

het laatste geval waar en waarom? 
VIII. Oordeel van den geneeskundige : 
a. Heeft het ongeval den dood ten

gevolge gehad? 
b. Zal het ongeval vermoedelijk den 

dood tengevolge hebben? 
c. Welk lichaamsdeel is gekwetst 

orgaan 
of getroffen? 

d. Welke is de aard 
van de verwonding? 
van het letsel? 

e. Is de verwonding van ernstigen 
het letse! 

aard? 
f. Gaf het letsel uit medisch oog

punt den getroffene reden den 
arbeid te staken terstond na het 
ongeval ofl we! eenigen tijd na 
het ongeval ; in het laatste geval, 
wanneer dan? (met opgave van 
datum en uur). 

g. Welke is naar uwe meening bij 
benadering de vermoedelijke duur 
van ongeschiktheid tot arbeid? 

N.B. Verzoeke punt VIII ook 
in te vullen, al is men van den 
niet traumatischen aard over
tuigd, waarvan intusschen mede
deeling (zie VIIIa) desgewenscht 
bij afzonderlijk schrijven wordt 
verzocht. 

VIIIa. Verdere mededeelingen, 
welke de geneeskundige mocht 
willen doen. 

IX. Verdere mededeelingen, welke 
de aangever mocht willen doen. 

Aldus naar beste weten overeenkomstig de 
waarheid ingevuld, 

te , den 
1) 
2) 

19 ., 

1) Onderteekening van den werkgever of 
diens vertegenwoordiger ter plaatse van het 
ongeval. 

2) Onderteekening van den geneeskundige , 
die eerste hulp verleende. 

N .B. Indien het risico der verzekering werd 
overgedragen, wordt opgaaf verzocht van den 
naam der maatschappi!, . 

Dagteekeningstempel. 

Den postambtenaar wordt verzocht op vol
ledige invulling en onderteekening te letten. 

1921. 

22 September 1921. BESLUIT tot wijziging 
van het Koninklijk Besluit van 2 Juni 
1917 (Staatsblad n°. 455), houdende reor
ganisatie van het krankzinnigengesticht 
.,Maasoord", te Poortugaal. S. 1081. 

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

Binnenlandsche Zaken van 19 September 1921, 
no. 6108, afdeeling Armwezen; 

Gelet op de wet van 27 April 1884 (Staatsblad 
no. 96), laatstelijk gewijzigd bij de wet van 
27 November 1919 (Staatsbl,ad n°. 784); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
Art. I. Aan artikel 4 van Ons besluit van 

2 J uni 1917 (Staatsblad n°. 455) wordt een nieuw, 
tweede lid toegevoegd, luidende als volgt : 
,,Bovendien mogen gedurende het tijdvak, 
eindigende 30 September 1931, in het gesticht 
nog 22 mannen en 30 vrouwen verpleegd 
worden". 

Art. II. In artikel 3 der voorwaarden, be
hoorende bij Ons besluit van 2 Juni 1917 
(Staatsblad n°. 455) wordt in de plaats van 
,,24 uur" gelezen ,,2 ,weken". 

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

's-Gravenhage, den 22sten September 1921. 
WILHELMINA. 

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

(Uitgeg. 4 Oct. 1921.) 

22 September 1921. BESLUIT tot nadere wijzi
"ing van het Reglement voor de Middel
bare Landbouwschool, vastgesteld bij 
Koninklijk besluit van 3 Augustus 1912 
(Staatsblad n°. 274) en gewijzigd bij de 
Koninklijke besluiten van 8 Juni 1915 
(Staatsblad n°. 235) en 30 Mei 1917 (Staats
blad n°. 447). S. 1082. 

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

Landbouw, Nijverheid en Handel van 27 
Augustus 1921, Directie van den Landbouw, 
n°. 13035, eerste afdeeling ; 

Overwegende, dat eene nadere wijziging van 
het Reglement voor de Middelbare Landbouw
school, vast,gesteld bij Koninklijk besluit van 
3 Augustus 1912 (Staatsblad n°. 274) en gewijzigd 
bij de Koninklijke besluiten van 8 Juni 1915 
(Staatsblad n°. 235) en 30 Mei 1917 (Staatsblad 
no. 447) wenschelijk is ; 

Den Raad van State gehoord . (advies van 
13 September 1921, n°. 28); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 19 September 1921, 
Directie van den Landbouw, n°. 14635, eerste 
afdeeling; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 
Art. I. In artikel 3 van het Reglement 

voor de Middelbare Landbouwschool vervalt 
het derde lid. 

Art. II. Voor hen, die bij het einde van het 
echooljaar 1920-1921 als leerling der Middel
bare Landbouwschool zijn ingeschreven zonder 
de vakken Engelsch, Duitsch en Fransch alle 
drie te volgen, blijft het in artikel I bedoelde 
derde lid van kracht. 

51 
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Onze Minister van Landbouw, Nijverheid 
en Handel is belast met de uitvoering van dit 
besluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden 
geplaatst en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 22sten September 1921. 
WILHELMINA. 

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

( Uitgeg. 3 Oct. 1921.) 

22 S eptember 1921. BESLUIT tot v:1ststelling 
van een ,,Octrooireglement". S. !083. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

I 

(Staatsblad n°. 313), gewijzigd bij de wet van 
15 Januari 1921 (Staatsblad n°. 15); 

b. ,,de Minister", de Minister van Landbouw, 
Nijverheid en Handel. 

HOOFDSTUK I. 
INRICHTING EN WIJZE VAK WERKEN VAN DEN 

I 
OCTROOIRAAD. 

Paragraaf I. Samenstelling van den Octrooiraad. 
Art. 2. l. De Octrooiraad bestaat uit : 
a. ten hoogste vijftien gewone leden, daar

onder begrepen den Voorzitter en twee onder
voorzitters ; de gewone leden worden onder
scheiden in rechtsgeleerde- en technische leden ; 

b. ten minste twaalf buitengewone leden ; 
OJ;> de voordracht van Onze Ministers van c. ten hoogste tw:intig plaatsvervangende 

Landbouw, Nijverheid en Handel en van Kolo- leden, benoemd uit de technische of rechtsge
nien van 26 Mei 1921, n°. 8617, afdeeling leerde ambtenaren bij den Octrooiraad, die 
Handel ; tevens als zoodanig werkzaam blijven. 

Gezien de artikelen 14, 15, 21, 29, 31, 36, 2. De buitengewone leden worden ieder 
62 en 64 der Octrooiwet 1910 (Staatsblad n°. voor een tijdvak van vijf jaren benoemd; zij 
313), gelijk deze wet is aangevuld en gewijzigd zijn telkens voor een volgend tijdvak van vijf 
bij de wet van 15 Januari 1921 (Staatsblad jaren herbenoembaar. 
n°. 15) ; Art. 3. 1. De gewone, de buitengewone en 

Gezien Onze besluiten van 15 December 1914 de plaatsvervangende leden moeten den leeftijd 
(Staatablad n°. 559), 27 Mei 1918 (Staata/Jlad van dertig jaren hebben vervuld. 
n°. 299) en 9 Juli 1919 (Staatsblad n°. 471); 2. De gewone en de buitengewone leden 

Den Raad van State gehoord (advies van mogen geen dee! nemen aan de beha.ndeling 
5 Juli 1921, n°. 13) ; van zaken, waarbij zij een middellijk of on-

Gelet op het nader rapport van Onze voor- middellijk belang hebben, of waarbij zij in 
noemde Ministers van Landbouw, Nijverheid eenig opzicht betrokken zijn. De gewone leden 
en Handel en van Kolonien van 8 September mogen bovendien zonder toestemming van den 
1921, n°. 12609, afdeeling Handel, en van 16 Minister geen antler bezoldigd ambt of andere 
September 1921, 4de afdeeling, n°. 12 ; bezoldigde betrekking bekleeden, zij mogen 

Hebben goedgevonden en verstaan : niet tevens zijn advocaat of octrooibezorger, 
te bepalen : noch middellijk of onmiddellijk betrokken zijn 
Art. 1. Onder intrekking van Onze be- bij eene onderneming tot het aanvragen of 

sluiten van 15 December 1914 (Staatablad verhandelen van octrooien of tot het aanvragen 
n°. 559), 27 Mei 1918 (Staatablad n°. 299) en van inschrijving van fabrieks- of handels-
9 Juli 1919 (Staatsblad n°. 471), wordt met merken, noch terzake van octrooien en fabriek.s
ingang van een nader door Ons te bepalen of handelsmerken advies geven anders dan 
datum vastgesteld het bij dit besluit gevoegde ingevolge hun ambtelijke taak. Het is hun 
reglement, genaamd ,,Octrooireglement", hou- verboden octrooi aan te vragen. 
dende voorschriften als bedoeld in de artikelen Art. 4. De belofte, bedoeld in artikel 14, 
14, 15, 21, 29 sub a-/, 31, 36, 62 en 64 van de derde lid van de Octrooiwet, Juidt als volgt: 
Octrooiwet 1910 (Staatablad n°. 313), gelijk ,,Ik beloof, dat ik ijverig, nauwgezet en on
deze wet is aangevuld en gewijzigd bij de wet partijdig de plichten zal vervullen, wellce het 
van 15 Januari 1921 (Staatablad n°. 15). ambt van Voorzitter (ondervoorzitter, gewoon 

2. De bepaling van artikel 1 van dit besluit I lid, buitengewoon lid, plaatsvervangend lid) 
geldt niet ten aanzien van de octrooiaanvragen, van den Octrooiraad medebrengt, en met name 
waarop de voorschriften derJenoemde wet geheim zal houden, hetgeen mij uit hoofde van 
van 15 Januari 1921 (Staatabl n°. 15) inge- mijn ambt bij den Octrooiraad bekend is van 
volge artikel III dier wet niet van toepassing de octrooiaanvragen voorzoover deze niet zijn 
zijn. openbaar gemaakt en stiptelijk zal helpen uit-

Onze voornoemde Ministers zijn belast met voeren de in aanmerking komende wetten en 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het algemeene maatregelen van bestuur, en dat ik 
Staatsblad geplaatst en in afschrift aan den om iets hoegenoemd in dit am bt te doen of 
Raad van State medegedeeld zal worden. te laten, van niemand middellijk of onmiddellijk 

's-Gravenhage, den 22sten September J 921. eenige belofte of eenig geschenk zal aannemen. 
WILHELMINA. Dat beloof ik. 

De Min. van L andbouw, Nijverheid en Handel, Ik verklaar, dat ik middellijk noch onmid-
H . A. VAN IJSSELSTEIJN. dellijk, onder welken naam of voorwendsel 

De Minister van Kolonien, DE GRAAFF. voor het verkrijgen mijner aanstelling, aan 
(Uitgeg. 18 Oct. 1921.) iemand wie het ook zij, iets heh gegeven of 

beloofd. 
0 C T R O O I R E G LEMEN T. 

ALGEMEENE BEPALING. 
Art. 1. In dit reglement wordt verstaan 

onder: 
a. ,,de Octrooiwet", de Octrooiwet 1910 

Dat verklaar ik".' 

Paragraaf 2. SamensteUing en bevoegdheden 
van de centrale afdeeling. de aanvraagafdeelingen 

en de afdeelingen van beroep. 
Art. 5. 1. De centrale afdeeling bestaat 
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uit drie leden en wordt gevormd door den 
Voorzitter en de beide ondervoorzitters. 

2. Zij leidt en regelt de werkzaamheden, 
voortvloeiende uit de toepassing van de Octrooi
wet, voor zoover dat no"g noodig is, naast de 
aan het College van Directeuren van het 
Bureau voor den Industrieelen Eigendom op
gedragen leiding van dat Bureau en het aan dat 
College opgedragen gezag over de bij het Bu
reau werkzame ambtenaren en bedienden. 

3. Door de centrale afdeeling warden ver
richt de werkzaamheden, welke ingevolge eenige 
bepaling der wet zonder nadere vermelding 
aan den Octrooiraad zijn opgedragen. 

Art. 6. 1. Eene aanvraagafdeeling bestaat 
uit een lid of uit drie leden. Op verzoek van 
de afdeeling kan de centrale afdeeling een rechts
geleerd lid aanwijzen om, hetzij over een be
paalde rechtsvraag, hetzij over een aanvrage 
in haar geheel te adviseeren. 

2. Behalve de werkzaamheden door de 
Octrooiwet aan de aanvraagafdeelingen opge
dragen, warden door de aanvraagafdeeling 
verricht de werkzaamheden bij artikel 10, 
tweede en derde lid dier wet aan den Octrooi
raad opgedragen, indien de aanvraag om octrooi 
bij haar in behandeling is en wat betreft ar
tikel 10, derde lid, der we-i; oak indien het octrooi 
door haar is verleend en daartoe bevoegden 
niet in beroep zijn gekomen. 

Art. 7. 1. Eene afdeeling van beroep be-
staat uit vijf leden. . 

2. Behalve de werkzaamheden door de 
Octrooiwet aan de afdeelingen van beroep 
opgedragen, wordt door haar verricht hetgeen 
aan den Octrooiraad is opgedragen bij art. 10, 
tweede lid der wet, indien de aanvrage om 
octrooi bij haar in behandeling is of het octrooi 
door haar is verleend. 

Art,. 8. De leden van eene afdeeling worden 
door de centrale afdeeling aangewezen uit de 
gewone, buitengewone en plaatsvervangende 
leden. Ingeval van verhindering of van ont
sten tenis regel t deze afdeeling h unne ver
vanging. 

Art. 9. Bij verhindering of ontstentenis 
van een lid van de centrale afdeeling gedurende 
!anger dan een maa.nd, kan door den Minister 
uit de gewone leden tijdel~jk een lid als lid 
der centrale afdeeling worden aangewezen. 

Art. 10. l. De Voorzitter van den Octrooi
raad belegt de vergaderingen van de centrale 
afdeeling. Hij is tot het bijeenroepen der 
centrale afdeeling verplicht, indien zijne beide 
medeleden zulks verlangen. De werkzaam
heden der aanvraagafdeelingen en afdeelingen 
van beroep worden geregeld door de centrale 
afdeeling. 

2. De vergaderingen, waarin de Voorzitter 
geen zitting heeft, worden geleid door den eerst e 
benoemden in de vergadering zitting hebbenden 
ondervoorzitter en bij gelijktijdigheid van be
noeming door den oudste in leeftijd. Bij 
ontstentenis van een ondervoorzitter zit het 
eerstbenoemde of bij gelijktijdigheid van be
noeming het oudste gewone lid voor. Indien 
geen gewoon lid zitting heeft, kiest de afdeeling 
haar voorzitter. 

Art. 11. Als secretaris der afdeelingsver
gaderingen treedt op een der in de vergadering 
zitting hebbende gewone of plaatsvervangende 
leden, door de centrale afdeeling aangewezen, 

of ecn door haar aangewezen ambtenaar bij 
het Bureau v.oor den Industrieelen Eigendom. 

Paragraaf 3. Bepalingen van verschillenden aard. 
Art. 12. 1. De Voorzitt er en de ondervoor

zitters zijn zooveel mogelijk elken werkdag, 
waarop het Bureau voor den Industrieelen 
Eigendom voor het publiek geopend is, ten 
bureele van den Octrooiraad aanwezig, deandere 
gewone leden op de uren, die de centrale af
deeling mocht vaststelien. 

2. Van elke verhindering van een der ge
wone leden om zijne werkzaamheden te ver
richten geeft deze onverwijld kennis aan de 

I centrale afdeeling. Duurt de verhindering eene 
week, dan wordt daarvan mededeeling gedaan 
aan den Minister. 

3. De gewone leden, die-geen dee! uitmaken 
van de centrale afdeeling, behoeven voor af
wezigheid het verlof van deze. Alle gewone 
leden behoeven voor afwezigheid gedurende 
eene week of !anger het verlof van den Minister. 

4. De buitengewone leden geven, alvorens 
zich voor ]anger dan eene week uit hunne woon
plaats te verwijderen, van het voornemen 
daartoe en van den duur hunner vermoedelijke 
afwezigheid kennis aan de centrale afdeeling. 

5. Bij afwezigheid of ontstentenis wordt de 
Voorzitter van den Octrooiraad in zijne hem 
bij de Octrooiwet of bij dit reglement opge
dragen werkzaamheden vervangen door de 
ondervoorzitters in een door den Minister aan
gewezen volgorde. 

Art. 13. De afdeelingen van den Octrooi
raad en zijne leden verstrekken aan den Minister 
alle gevraagde inlichtingen. 

Paragraaf 4. Verhooren voor den Octrooiraad. 
Art. 14. I. De oproepingen ter uitvoering 

van de Octrooiwet van aanvragers, opposanten 
en andere belanghebbenden, zoomede van ge
tuigen en deskundigen, geschieden bij aange
teekenden brief of schriftelijk tegen ontvangst
bewijs, met opgave van den dag en het uur voor 
de verschijningen bepaald. 

2. Bij oproeping van de in het eerste lid 
genoemde personen moet tusschen den dag der 
verzending van de oproeping en dien der ver
schijning van den opgeroepene een termijn van 
tenminste drie dagen gelaten warden. 

3. Van het verhoor van getuigen en des
kundigen wordt een proces-verbaal opgemaakt. 

4. De geldelijke vergoeding, aan getuigen 
en deskundigen toe te kennen, wordt berekend 
op den voet van het als bijlage bij dit reglement 
gevoegde tarief. 

5. De toelegging van de daar bedoelde 
vacatie-gelden en veq~oedingen voor de reis
en verblijfkosten en tijrlverzuim, geschiedt in 
geval van verschijning in eene vergadering van 
eene afdeeling, door deze afdeeling, in andere 
gevallen door den Voorzitter van den Octrooi
~aad. 

Paragraaf 5. Registers en imchrijving daarin. 
Art. 15. 1. De ingevolge de Octrooiwet te 

houden registers zijn : 
a. een octrooiregister. 
Dit register bestaat uit vier deelen, nl. een 

dee! voor de aanvragen, welke rechtstreeks 
bij den Octrooiraad zijn ingediend en drie 
deelen voor de aanvragen, ingediend door 

51 * 
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tusschenkomst van het Hulpbureau voor den I e. voor het proces-verbaal van inbeslag
Industrieelen Eigendom, onderscheidenlijk in neming van een octrooi als bedoeld in art. 41, 
Nederlandsch-Indie, Suriname en Cura9ao; lid 1 dier wet; 

b. een register van stukken, die worden over- f. voor de dagvaarding tot nietigverklaring 
geschreven en waarvan aanteekening gehouden van een octrooi op grond van art. 51 dier wet ; 
wordt in het Octrooiregister. . g. voor de dagvaarding tot opeisching van 

2. Het octrooiregister wordt zoodanig inge- een octrooi als bedoeld in art. 53, lid 3 dier wet ; 
richt, dat het een volledig overzicht geeft van h. voor alle andere stukken ; 
de aanvragen om octrooi, al wat daarop be- een loon van f 10.- of van zooveel maal 
trekking heeft tot en met de intrekking, de f 10.- als het stuk octrooien of octrooiaanvragen 
definitieve verleening of afwijzing en al het- betreft. 
geen ten aanzien van de verleende octrooien 3. Een verklaring van voorgebruik wordt 
geschiedt. Het register is gehe1m voor wat niet verstrekt, zoolang het bewijs niet is over
betreft aanvragen om octrooi v66r de open- gelegd dat het hierboven bepaalde loon bij het 
baarmaking en geheime octrooien. Bureau voor den Industrieelen Eigendom is 

3. De verdere inrichting der even¥enoeinde gestort. 
registers wordt door de centrale afdeeling vast-
gesteld. · • Paragraaf 6. Eischen, waaraan de aan den 

Art. l('. Van de aanvragen worden in bet Octrooiraad gerichte stukken hebben te voldoen. 
octrooiregister opgeteekend : Art. 19. 1. Alle stukken tot den Octrooi-

a. het register der aanvrage en tevens, voor raad te richten moeten duidelijk leesbaar zijn. 
het geval zij een aanvullingsoctrooi betreft, Zij moeten in de Nederlandsche taal zijn ge
het registernummer van het hoofdoctrooi of steld, of van een gewaarmerkte Nederlandsche 
der hoofdaanvrage : vertaling vergezeld gaan. De centrale af-

b. de korte aanduiding der uitvintling en het deeling is bevoegd vrijstelling te verleenen van 
cijfer der nitvindingsklasse, waartoe de. uit- het geven eener vertaling. De schriftelijke be
vinding behoort ; wijzen van het recht van voorrang kunnen in 

c. de naam ec. woonplaats van den aanvrager, het Fransch, Duitsch of Engelsch worden in
en, wanneer deze een gemachtigde heeft ge- geleverd. 
steld, de naam van dezen gemachtigde ; 2. Onvoldoende gefrankeerde stukken -wor-

d. het tijdstip van ontvangst ; den geweigerd. 
e. bet beroep op een recht van voorrang en 3. Bij geldzendingen en betalingen moet 

alsdan : uitdrukkelijk en volledig het doe! van de be-
indien dat recht wordt outleend aan artikel 7 taling schriftelijk worden vermeld, met splitsing, 

der Octrooiwet, onder vermelding van den indien deze noodig is, van het totaal bedrag. 
datum, waarop, en bet land, waar de aanvrage 4. De onderteekeningen van stukken moe
werd gedaan, op welke de aannager zoodanig ten, indien dit geeischt wordt, gelegaliseerd 
beroep wenscht te doen steunen ; worden. 

indien dat recht wordt ontleend aan artikel 8 Art. 20. De centrale afdeelin~ is bevoegd 
der Octrooiwct, onder vermelding van den modellen voor in te dienen stukken vast te 
naam, de plaats en het tijdstip va.n opening der stellen. Exemplaren van elk model zijn aan 
tentoonstelling, op welke het onderwerp der het Bureau voor den Industrieelen Eigendom 
octrooiaanvrage is tentoongesteld of aanschou- en aan de Hulpbureaux in de kolonien en be
welijk gemaakt; zittingen in andere werelddeelen verkrijgbaar 

f. het registernu=er en het tijdl!tip van tegen een door de centrale afdeeling vast te 
ontvangst van de oorspronkelijke aanvrage stellen prijs. 
bedoeld in art. 8 A der Octrooiwet. Art. 21. 1. De aanvrage moet, behalve 

Art. 17. Het bedrag, bedoeld in a,rtikel 21 hetgeen de Octrooiwet voorschrijft, bevatten : 
der Octrooiwet bedraagt f 75. a. wanneer de aanvrager een gemachtigde 

Art. 18. 1. Voor tie inschrijving van de gesteld heeft, den naam, het beroep en de 
volgende stukken, welke ingeschreven moeten woonplaats van den gemachtigde. Indien de 
worden, is verschuldigd : aanvrager in het buitenland woont, blijft het 

a. voor memories van grieven, als bedoeld gekozen domicilie van kracht totdat aan den 
n artt. 24 A, eerste lid, en 27 der Octrooiwet ; Octrooiraad mededeeling is gedaan van een 

b. voor een bezwaarscb.rift als bedoeld in antler domicilie ; 
art. 25, vierde lid dier wet; b. indien er meerdere aanvragers zijn, een 

een bedrag van f 30, welk bedrag tot een gemeenschappelijk domicilie ; 
maximum van f 20 wordt terug~egeven naar c. bij aanvragen om aanvullingsoctrooi, 
gelang• de verzoeker tot inschnjving geheel dagteekening en nummer van het hoofdoctrooi 
of gedeeltelijk in het gelijk is gesteld. of van de hoofdaanvrage ; · 

2. Voor de inschrijving van de volgende d. indien beroep gedaan wordt op een recht 
~tukken, welke ingeschreven moeten worden, van voorrang op grond van artikel 8 der Oc
is verschuldigd : trooiwet, den naam, de plaats en het tijdstip 

a. voor het verzoek tot verkrijging van eene van opening der tentoonstelling, op welke het 
verklaring van voorgebruik als bedoeld in ar- onderwerp der octrooi-aanvrage is tentoon-
tikel 32, lid 3 dier wet ; gesteld of aanschouwelijk gemaakt. 

b. voor het verstrekken va.n een verklarin~ 2. Bij de aanvrage moet worden overgelegd 
van voorgebruik op grond van art. 32, lid 2 eene lijst der bijlagen met opgave van het 
dier wet ; mimmer en den aard van ieder stuk. 

c. voor een verzoek om een licentie als be- Art. 22. 1. De beschrijving moet worden 

d. voor een akte van pandrecht op een oc- deze ter toelichting van de beschrijving noodig 
doeld in artikel 34, lid 4 rlier wet ; I ingediend in drievoud ; de t eekening, wanneer 

trooi, als bedoeld in art. 40, lid _l dier wet ; is, in tweevoud. 
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2. Alvorens tot openbaarmaking wordt 2. De teekening moet duidelijk zijn, mag 
besloten, kan de overlegging binnen een aan niet meer bevatten dan voor een juist begrip 
te geven t ermijn van nog zes exemplaren van der uitvinding gewenscht is en moet overigens 
de beschrijving worden gevorderd. aan de volgende eischen voldoen : 

Art. 23. 1. Aan het hoofd der beschrijving a. de lijnen en het schrift moeten du~~elijk 
moet de korte aanduiding van datgene waarop in een kleur, op de calque gitzwart z1Jn; 
de uitvinding betrekking heeft, geplaatst worden. b. elke lijn moet krachtig en overal even 

2. Bestaat de uitvinding uit de vereeniging dik getrokken worden en scherp begrensd 
van bekende onderdeelen tot een nieuw ge- zijn ; lijnen :van gelijke beteekenis moeten even 
heel, dan moet zulks uit de beschrijving duide- dik, letters en cijfers eenvoudig en duidelijk 
lijk blijken. ,ijn ; 

3. De beschrijving moet aange ven, welke c. op de hoofdteekening, die voor de photo-
uitkomst op het ge bied der nijverheid met de graphische reproductie geschikt . moet zijn, 
uitvinding wordt beoogd, met afbakening van mogen geene kleuren voorkomen ; ook mogen 
het nieuwe ten opzichte van het bekende. Zij schaduwen alleen door goed zwart getrokken 
moet datgene wat nieuw is en waarvoor het lijnen worden weergegeven ; dwars doorsneden 
uitsluitend recht verlangd wordt, aan het slot moeten of door ze geheel zwart te ms.ken ·of 
in eene of meer conclusies nauwkeurig en af- door arceeringen warden voorgesteld. Wil 
zonderlijk aanwijzen. Deze conclusies moeten men daarbij aangeven uit welk materiaal de 
doorloopend genummerd zijn. · doorsnede bestaat, dan wordt dit materiaal, 

4. De beschrijving van een aanvullings- door verschillende soorten arceeringen aange
octrooi moet kunnen worden begrepen zonder duid en in een bijschrift de beteekenis der 
raadpleging van het hoofdoctrooi. De con- &rceeringen verklaard; de lijnen der arceering· 
clusies moeten, ook indien verwezen wordt mogen niet te dicht bij elkaar worden getrokken 
naar het boofdoctrooi, onafhankelijk van die en, wat de dikte betreft, niet te veel verschilleh 
verwijzing het voortbrengsel of de werkwijze, van die der eigenlijke teekening. Hetzelfde 
waarvan de uitvinding eene verbetering geeft, geldt voor de schaduwlijnen, die evenals pro
volledig aanduiden. jectie- en middellijnen zoo mogelijk moeten 

Art. 24. 1. Maten, gewichten, alsook elec- warden vermeden. De lijnen der arceering mo
trische eenheden moeten volgens de in Neder- gen niet in elkaar overgaan : 
land geldende voorschriften, temperaturen in d. de afzonderlijke figuren moeten op een 
graden Celsius en opgaven aangaande de voldoenden onderlingen afstand geplaatst en 
dichtheid als soortelijke gewichten worden ongeacht htit aantal bladen doorloopend ge
aangegeven. Zooveel mogelijk moet van de nummerd worden ; hun aantal mag het strikt 
door de ,,International Electrotechnical Com- noodzakelijke niet te boven gaan ; 
mission" vastgestelde symbolen en afkortingen . e. wanneer de schaal wordt aangegeven, 
worden gebruik gemaakt en moeten de door moet zulks graphisch geschieden ; 
deze commissie vastgestelde regels worden ge- f. verklaringen mogen op -~e teekening niet 
volgd. Als symbolen voor chemische ele- voorkomen; uitgezonderd ZIJn korte aandm
menten en verbindingen mogen slechta de in dingen, als ,,water", ,,stoom", ,,doorsnede A B", 
Nederland gebruikelijke gebezigd worden. alsook opschriften, die op de voorgestelde voor-

2. Figuren mogen niet in de beschrijving werpen worden aangebracht, als b.v. ,.open", 
voorkomen. ,,dicht" ; 

3. De beschrijving moet door den aanvrager g. rechts onderaan op elk blad moet de hand-
of <liens gemachtigde onderteekend zijn. teekening van den aanvrager of van diens ge-

Art. 25. 1. Voor de beschrijving moet wit machtigde, in bet laatste geval met vermelding 
stevig papier van circa 33 c.M. hoogte en circa van den naam des aanvragers, rechts bovenaan 
21 c.M. breedte worden gebezigd. moet bet nummer van het blad (blad I , II, 

2. De beschreven bladzijden moeten aan de III, enz.) geplaatst worden; 
linkerzijde een onbeschreven rand van ten h. t er aanduiding van de onderdeelen der 
minste 3 c.M. breedte hebben, terwijl ook figuren mogen alleen verwijzingsteekens vrorden 
tusschen de regels voldoende ruimte moet gebruikt, voor zoover zulks voor eene duide
worden gelaten voor het invoegen van even- lijke verklaring der uitvinding door verwijzing 
tueele veranderingen. De regels der beschrij- van de beschrijving naar de teekening nood-
ving moeten bij .vijftallen genummerd zijn. r;akelijk is ; 

3. De bladen mogen slechts aan eene zijde i. komen dezelfde onderdeelen •in verscbil-
beschreven en moeten doorloopend genummerd lende figuren voor, dan mogen daarvoor 
worden. slechts dezelfde verwijzingsteekens warden 

4. Ten minste een exemplaar van de be- gebezigd. Voor verschillende onderdeelen 
schrijving moet met git-zwarten inkt geschreven mogen dezelfde verw~jzingsteekens niet ge
zijn, welk exemplaar geen carbon of andere bezigd worden, ook zelfs dan niet, wanneer die 
afdruk mag zijn. figuren op verschillende bladen staan. Kamen 

Art. 26. I. Van de twee exemplaren der in de teekeningen, behoorende bii aanvragen 
teekening moet bet eene op wit, sterk en glad om aanvnllingsoctrooi dezelfde onderdeelen 
teeken-, z.g. kartonpapier en het andere op voor, als in die van bet hoofdoctrooi , dan moeten 
goed doorschijnend calqueerlinnen of sterk de voor deze deelen gekozen verwijzingsteekeni 
calqueerpapier zijn aangebracht. Zoowel voor overeenstemmen ; 
de hoofdteekening als voor de bijteekening k. voor de verwijzingsteekens moet van de 
d. i. de calque der hoo!dteekening, moet een I kleine Latijnsche letters (a, b, c) of van Ara
bladformaat van 21 b1J 33 c.M. worden ge- bische cijfers worden gebruik gemaakt. 
bezigd; zoo noodig kan een bladformaat van I Worden zoowel letters als cijfers gebruikt, 
33 bij 42 c.M. worden gebruikt. , dan mag de letter l niet voorkomen. Ter 
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,u~nduiding van doorsneden dienen Romeinsche 
CJJfers te worden gebezigd, overeenkomende 
met het nummer der figuur waarin de door
snede wordt weer~egeven. Hoeken worden 
met kleine Griekscne letters aangeduid ; 

Z. de bijvoeging van accenten of cijfers bij 
bovenbedoelde teekens moet in het algemeen 
warden vermeden. Zij mogen slechts gebruikt ' 
worden indien zij voor een goed . begrip der 
teekening noodzakelijk zijn. 

Art. 27. 1. Modellen en monsters, uitge
zonderd van ontplofbare en licht ontvlambare I 
atoffen, kunnen desverlangd ter nadere ver- I 
duidelijking der beschrijving worden iniie- I 
diend ; zij worden in den regel slechts in ec,n 
exemplaar gedeponeerd. I 

2. Ten aanzien van de hoedanigheid dezer 
modellen en monsters geldt het volgende : 

a . modellen en monsters, die gemakkelijk 1

1 

kunnen worden beschadigd, moeten in stevige 
verpakking worden ingezonden. Voorwerpen 
van kleinen omvang moeten op stijf papier 
worden bevestigd ; 

b. monsters van vergiftige, bijtende, ont
plofbare of gemakkelijk ontvlambare stoffen 
moeten op de verpakking en voor zoover mo~e
lijk op het voorwerp zelf door een duidelijk 
opschrift als zoodanig worden aa.ngeduid ; 

e. monsters van vluchtige stoffen, poeder
vormige stoffen, stoffen, die van de buiten
lucht moeten afgesloten worden, vloeistoffen 
en van gassen moeten in glazen flesch3es, met 
in overeenstemming met den inhoud gekozen 
&fsluiting worden ingezonden ; de fleschjes 
moeten met een duurzaam zegel afgesloten 
worden en van een op duurzame wijze aange• 
bracht opschrift met inhoudsopgave voorzien 
zijn; 

d. monsters van geverfde stoffen moeten op 
stjjf papier van 33 c.M. hoogte en 21 c.M. 
breedte duurzaam aangebracht worden en van 
nauwkeurige met de gegevens der beschrijving 
overcenkomende opschriften worden voorzien. 
Bij deze monsters moet een voor den vakman 
voldoende beschrijving van de manier van 
verven worden gevoegd met nauwkeurige op
gave van het gehalte van het bad aan verf
stof, de eventueel gebruikte bijtmiddelen, de 
temperatuur, enz., alsook of het bad na ge
bruik uitgewerkt, dan wel of het nog als zoo
danig voor hetzelfde doel bruikbaar was. 

3. Bij monsters moet een inventaris worden 
overgelegd, waarvan de volgorde in overeen
stemming moet zijn met de beschrijving. 

4. Modellen en monsters worden alleen dan 
teruggegeven wanneer bij de indiening een 
verzoek om teruggave is gedaan. 

Art. 28. Alie bijlagen der aanvrage moeten 
van een opschrift voorzien zijn, waaruit blijkt 
bij welke aanv.rage zij behooren. Hetzelfde 
~eldt voor modellen en monsters. Op later 
mgediende stuk)l:en, die bij de aanvrage be
hooren, moet de naam van den aanvrager en, 
indien dit bekend kan zijn, het nummer der I 
aanvrage vermeld worden. Alie bijlagen der 
a.anvrage en later ingediende stukken, die bij 
eene aanvrage behooren, mogen slechts op die 
&anvrage betrekking hebben. 

Art. 29. De volmachten, bedoeld in de 
Octrooiwet, moeten, indien zulks wordt ver
langd, worden opgesteld in overeenstemming 
met een door de centrale afdeeling vast te stellen 
model. ' 

Art. 30. I. De memories van grieven als 
bedoeld in artt. 24 A , lste lid en 27 der Octrooi- · 
wet, de bezwaarschriften als bedoeld in art. 
25, vierde lid dier wet en de verzoekschriften, 
als bedoeld in art. 25, vijfde lid en artikel 32 
derde lid moeten bevatten : 

a. den naam en de woonplaats van hem, 
die in beroep komt, het bezwaar maakt of het 
verzoek doet ; 

b. de gronden, waarop het beroep, het be
zwaar of het verzoek berust, zoo volledig 
mogelijk aangegeven en door de noodige be
wijzen gestaafd ; 

c. de onderteekening van hem, die in beroep 
komt, het bezwaar maakt of het verzoek doet 
of van <liens gemachtigde. 

2. De memories van grieven moeten in 
vijfvoud, de andere stukken in drievoud worden 
ingediend. 

3. Van het inkomen van eene memorie van 
grieven wordt a.an de andere belanghebbenden 
bij de beslissing over de aanvrage van wier 
bestaan uit het register b!ijkt, door den Voor
zitter van den Octrooiraad en van het inkomen 
van een bezwaar- of verzoekschrift aan den 
aanvrager van het octrooi door den Voorzitter 
der betrokken afdeeling kennis gegeven, onder 
mededeeling van den termijn, gedurende welken 
van het stuk kan worden kennis genomen en 
van den termijn, binnen welken de geadres
seerde van schriftelijk antwoord kan dienen. 
Dit antwoord moet, indien het memories van 
grieven betreft, in vijfvoud, in andere gevallen 
in drievoud worden ingediend. 

Art. 31. Ter nadere verklaring van het 
bepaalde in de artikelen 21 tot en met 30 heeft 
de eentrale afdeeling de bevoegdheid instruc
ties ~ geven. 

Paragraaf 7. Octrooibewijs. 
Art. 32. Het in artikel 28, derde lid · der 

Octrooiwet bedoel<le bewijs moet, behalve 
de verklaring, dat octrooi verleend is, bevatten : 

11. den naam en woonplaats van den octrooi
houder; 

I,. de korte aanduiding der uitvinding ; 
c. het nummer en de dagteekening van het 

octrooi en, zoo het een aan vullingsoctrooi 
betreft, tevens van het hoofdoctrooi, waartoe 
bet behoort ; 

d. het tijdstip van indiening der aanvrage; 
~- vermelding van het recht van voorrang ; 
/. vermelding van de oorspronkelijke aan-

vrage als bedoeld in art. 8 A der wet ; 
g. den dag, tot welken de bescherming zich 

uiterlijk kan uitstrekken ; 
h. de onderteekening van den Voorzitter 

van den Octrooiraad. 

Paragraaf 8. Wijze van bepaling van het tijd
stip, waarop aan den Octrooiraad gerichte stukken 

zijn ingediend. 
Art. 33. De aan den Octrooiraad gerichte 

stukken worden ter bepaling van het tijdstip, 
waarop zij zijn ingediend, onmiddellijk na ont
vangst voorzien van een stempel, houdende 
uur, dag, ma.and en jaar van die ontvangst. 
Bij bezorging van een zoodanig stuk anders 
dan per post, wordt op verlangen een ont
vangstbewijs afgegeven. Stukken, welke na 
de sluiting van het Bureau worden bezorgd, 
hetzij in de brievenbus, hetzij in den postbox 
van het Bureau, worden, behoudens tegen-
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bewijs, geach t te zijn be~orgd te 12 ure des j opengesteld op alle tijden, waarop het volgens 
avonds van dienzelfden dag, en op dat uur artikel 7 van het Reglement voor het Bureau 
afgestempeld. Toor den Industrieelen Eigendom, vastgesteld 
Paragraaf 9. Verstrekking van inlichtingen e?I. bij Koninklij~ besluit van 15 __ Decem~er 191~ 

afgifte van a/schriften en uittreksela (Staatsblad n • 558), laatsteliJk gewiJz1gd b1J 
' · Koninklijk besluit van 22 September 1921 

Ar~. 34. 1. Op verzo_ek wordt: 1°: te~en (Staatsblad n°. 1085) voor het publiek is ge
betahng van f 1.- aan ieder een schriftehJke O end 
inlichting verstrekt van hetgeen in het openbaar p · 
gedeelte van het octrooiregister of in het re-
gister, bedoeld in art. 15, sub b, voorkomt. 
Een negatief bericht geldt voor eene inlichting ; 

HOOFDSTUK II. 

2°. tegen betaling van een door de centrale 
afdeeling te bepalen bedrag met een maximum 
van 50 cents voor iedere 300 lettergrepen en 
een minimum van f 1.- aan een ieder uit
treksels verstrekt uit het openbaar gedeelte 
van het octrooiregister of uit het register, be
doeld in artikel 15 sub b, en · gewone of foto
grafische afschriften, ter keuze van den Oc
trooiraad, van openbaar gemaakte stukken, 
en aan daarop rechthebbenden ook uittreksels 
uit het niet openbaar gedeelte van het octrooi
register en gewone of foto~rafische afschriften 
van niet openbaar gemaakte stukken. Voor 
het verstrekken van een lichtdruk wordt daar
enboven f 0.50 in rekening gebracht voor elke 
oppervlakte van 21 bij 33- c.M. of gedeelte daar
van. Indien aan eon verzoek tot het verstrek
ken van andere lichtdrukken dan de gebruike
lijke wordt voldaan, zal het loon door de cen
trale afdeeling warden bepaald. 

2. Voor de afgifte van een bewijs van voor
rang is bovendien verschuldigd een bedrag van 
f 3.-. 

Paragraaf 10. Inzage van aanvragen. 
Art. 35. 1. Ter verkrijging van inzage van 

f!tukken overeenkomstig artikel 25, derde lid 
der Octrooiwet, wordt een aanvraagbiljet, ver
krijgbaar bij den met het toezicht op de open
bare leeskamer belasten ambtenaar, door den 
b~langhebbende ingevuld met zijnen naam en 
Z\]ne woonplaats en met het nummer der be
doelde aanvrage om octrooi, aan dien ambte
naar onderteekend ter hand gesteld, die daarop 
de verlangde stukken in de daarvoor bestemde 
zaal ter inzage verstrekt. 

2 . .. Op !;nzage van meer dan eene aanvrage 
tegehJkert1Jd heeft niemand aanspraak. 

3. Nadat de inzage heeft plaats gehad, 
moeten de stukken, zooals zij ontvangen zijn, 
aan den genoemden am btenaar persoonlijk 
warden teruggegeven. Voor alsdan ontdekte 
~n v~stg_estelde beschadigingen van die stukken 
1s hiJ, die de stukken laatstelijk ter inzage had 
verantwoordelijk. ' 

Art. 36. Ten einde in de Hulpbureaux 
voor den Industrieelen Eigendom in de kolo
~ien en bezittingen in andere werelddeelen ter 
mzage te warden gelegd, warden aan elk dier 
bureaux een der in artikel 22 van dit reglement 
b~d~elde exemplaren van de beschrijving der 
mtvmding, tot welker openbaarmaking is 
besloten en een afdruk der bijbehoorende 
teekemng, zoo spoedig mogelijk opgezonden 
door het Bureau voor den Industrieelen Eiaen-
dom. 

0 

Paragraaf ll. Openstelling van het Bureau voor 
den Industrieelen Eigendom. 

Art. 37. Het Bureau voor den Indu- 1 
strie~len Eigendom is ten dienste van de uit
voermg van de Octromwet voor het publiek 

BLAD DOOR HET BUREAU VOOR DEN INDUSTRI' 
EELEN EIGENDOM UIT TE GEVEN. 

Art. 38. 1. flet blad, bedoeld in artikel 25, 
eerste lid, der Octrooiwet draagt oen naam van 
,,de Industrieele Eigendom" en versc!-lijnt op 
zoodanige tijdstippen, als de voorhan !en stof 
zal vorderen. 

2. De centrale afdeeling is belas met de 
zorg voor de samenstelling van dit blad, voor 
zooveel de octrooi-aanvragen en octrooien 
betreft. 

Art. 39. In dit blad warden achtereen
volgens openbaar gemaakt: 

I. Onder de rubriek .,Aanvragen". 
Van de aanvragen, tot welker openbaar-

making besloten is : 
a. het cijfer der uitvindingsklasse ; 
b. het registernummer ; 
c. den dag van indiening der aanvrage; 
d. de korte aanduiding der uitvinding ; 
e. de naam en de woonplaats van den aan

vraaer en tevens, wanneer deze een gemach
tigde gesteld heeft, de naam en de woonplaats 
van den gemachtigde ; 

/. de kort aangeduide gronden, waarop voor
rang ingevolge artikel 7 of 8 der wet wordt 
gevorderd; 

g. het registernummer en den datum van de 
oorspronkelijke aanvrage, bedoeld in art. 8 .A 
van de Octrooiwet. 

II. Onder de rubriek ,,lngetrokken aan
vragen". 

Van de reeds openbaar gemaakte aanvragen, 
welke door den aanvrager zijn ingetrokken : 

a. het cijfer der uitvindingsklasse ; 
b. het registernummer ; 
c. de datum van het vroegere nummer van 

dit blad waarin de betreffende aanvrage open
baar is gemaakt. 

III. Onder de rubriek ,,Afgewezen 11,an-
vragen". 

Van de op~_nbaar gemaakte aanvrag_en, welke 
afgewezen ZIJn en tegen welker afw1Jzing niet 
meer kan warden opgekomen of ten aanzien 
van welke in beroep de beslissing is gehand
haafd : 

a. het cijfer der uitvindingsklasse ; 
b. het registernummer ; 
c. de datum van het vroegere nummer van 

dit blad, waarin de aanvrage is openbaar ge
maakt. 

IV. Onder de rubriek,, Verleende octrooien". 
Van de verleende octrooien: 
a. het cijfer cl.er uitvindingsklasse ; 
b. het registernummer en de dagteekening 

van het octrooi ; 
. c. de k_<?rye aanduiding der uitvinding, in

dien gew1Jz1gd na. openbaarma.king; 
d. de naam en woonplaats van den octrooi• 

houder, indien gewijzi_gd na openbaarmaking; 
e. de kort aangedmde gronden, waarop in

gevolge artikel 7 of 8 der Octrooiwet voorrang 
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wordt erkend, indien gewijzigd na openbaar- I a. het cijfer der uitvindingsklasse ; 
making; b. het registernummer; 

f. het registernummer en datum van de oor- c. de dag, waarop de rechterlijke beslissing 
spronkelijke aanvrage, bedoeld in artikel 8 A in kracht van gewijsde is gegaan; 
der Octrooiwet, indien gewijzigd na openba.ar- d. ingeval van gedeeltelijke opeisching : 
making ; de vermelding der met goed gevolg opge-

g. de datum van het vroegere nummer van eischte conclusie of conclusies. 
dit blad, waarindeaanvrageis openbaargemaakt. XIII. Onder de rubriek ,,Inschrijvingen en 

V. Onder de rubriek ,,Overdracht van het doorhalingen in het register van gemachtigden 
octrooi of van het recht, voortvloeiende uil a, I bedoeld in artikel 2 van het Reglement betrefjende 
openbaar gemaakte aanvrage om octrooi". het optreden als gemachtigde voor den o~trooi

Van de octrooien of openbaar gemaak;te raad". 
aanvragen, ten aanzien waarvan deze over- Deze inschrijvingen en doorhalingen. 
dracht plaats greep: XIV. Onder de rubriek ,,Tentoonstellingen". 

a. het cijfer der uitvindingsklasse ; Het tijdstip van opening der in artikel 8 
b. bet nummer van het octrooi of van de der Octrooiwet bedoelde tentoonstellingen. 

aanvrage om octrooi ; 2. In elk nummer van het blad wordt open-
c. de naam en woonplaats van den vroegeren baar gemaakt al hetgeen betreffende de I-XIII 

en van den nieuwen houder ; genoemde punten, sedert het in het vorige 
d. de datum, waarop de acte van overdracht nummer vermelde ter zake, voor openbaar-

in de openbare registers werd ingeschreven. making is in aanmerking gekomen. 
VI. Onder de rubriek,, Vervallen octrooien". 
Van de vervallen octrooien: HOOFDSTUK III. 
a. het cijfer der uitvindingsklasse; BEPERKING VAN HET OCTROOIRECHT TEN 
b. het registernummer; OPZICHTE VAN VOORWERPEN, DIE ZICH TIJDELIJK 
c. de datum van verval. OP HET GRONDGEBIED VAN HET :i:ONINKRIJK 
VII. Onder de rubriek ,,Door den Octrooi- BEVINDEN. 

raaa krachtens artikel 50 der Octrooiwet inge-
trolcken octrooien". Art. 40. I. Vervoermiddelen en voorwer-

Van de aldus ingetrokken octrooien: pen, die bl!hooren tot vervoermiddelen a.ls be-
a. het cijfer der uitvindingskla£se; doeld in artikel 31 der Octrooiwet, worden bij 
b. het registernumme! ; de beoordeeling of inbreuk op een octrooi is 
,. de dagteekening van het besluit v&n in- gemaakt buiten rekening gels.ten, indien hun 

trekking. eigenaar buiten het Koninkrijk is gevestigd, 
VIII. Onder de rubriek ,,Nietig verklaarde en zij zich tot geen antler met artikel 30 der 

octrooien". Octrooiwet strijdig doe! tijdelijk op het grond-
Van de geheel of gedeeltelijk ingevolge gebied van het Koninkrijk bevinden, dan tot 

artikel 51 der Octrooiwet nietig verklaarde gebruik in of voor des eigenaars bedrijf, zijnde 
ootrooien : dat van landbouw, tuinbouw, bosohbouw, 

a. het ciifer der uitvindingsklasse; veehouderij of veenderij, of bestaande in het 
, verhuren van die vervoermiddelen of het ver-

b. het re1;istarnummer ; voer van personen of goederen. 
c. de dag, waarop de rechterlijke beslissing 2_ In hun ~heel verhuurde vervoermid-

in kracht van gewijsde is gegaan ; 
d. ingeval van gedeeltelijke nietigverklaring delen worden a een dan geacht zich tijdelijk 

de vermelding der nietigverklaarde conclusie op het grondgebied van het Koninkrijk te be
of conclusies. vinden, indien zij daar niet !anger dan drie 

IX. Onder de rubriek ,, Voorstellen van wet maanden achtereen verblijven. Tot vervoer 
tot ontei(lening van octrooien". van personen of goederen gebe?:igde vervoer-

Van deze in artikel 98 der Onteigeningswet middelen, welke niet in hun geheel verhuurd 
bedoelde voorstellen : zijn, worden a.Ileen dan geacht zich tijdelijk 

de korte inhoud, benevens van het octrooi op het grondgebied van het Koninkrijk te 
in quaestie : bevinden, indien dat vervoer strekt tot het bren-

a. het cijfer der uitvindingsklasse ; gen van personen of goederen over de grens 
b. het registernummer. van het Koninkrijk. . 
X. Onder de rubriek ,,Onteigende octrooien". Art. 41. Voorwerpen, welke in verband 
Van de onteigende octrooien ingevolge ar- met eene in het Koninlirijk plaatsvindende ten-

tikel 103, tweede lid, der Onteigeningswet: toonstelling zich tijdelijk op het grondgebied 
· · din kl van het Koninkrijk bevinden, worden bij de 

a. het cijfer der mtvm gs asse; beoordeeling of inbreuk op een octrooi is ge-
b. het registernu=er ; ·· 11 
c. de dag, waarop het vonnis van onteige- maakt, t1Jdens den duur dier tentoonste ing 

ning in kracht van gewijsde is gegaan. en gedurende eene maand v66r hare opening 
XI. Onder de rubriek ,,Inbezitneming van en eene ma.and nR hare sluiting buiten rekening 

octrooien". gelaten, indien bij, die deze voorwerpen ten-
Van de ingevolge artikel 104 der Onteige- toonstelt, buiten het Koninkrijk is gevestigd 

ningswet in bezit genomen oct:moien : en deze voorwerpen uit het buitenland ter 
a. het cijfer der uitvindingsklasse ; tentoonstelling zijn aangevoerd. 
b. het registernummer ; HOOFDSTUIC IV. 
c. de dagteekening van het daartoe strekkend MERKTEEKEN AAN TE BRENGEN OP VOORWERPBN 

Koninklijk Besluit. 
XII. Onder de rubriek ,,Met goed gevolg op

geeischte octrooien". 
· Van de ingevolge artikel 53 der Octrooiwet 
met goed gevolg opgeeischte octrooien : 

OP STOFFEN TEN OPZICHTE VAN WELKE EEN 
OCTROOI BESTAAT. 

Art. 42. l. Het in artikel 36 der Octrooiwet 
voorgeschreven merkteeken bestaat uit de 
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woorden ,,Nederlandsch Octrooi" , indien noodig 
afgekort tot Ned. Octrooi, met bijvoeging van 
het nummer, waaronder het octrooi werd ver
leeud alles in duidelijk lees bare Latijnsche 
boekdrukletters en Arabische cijfors. 

2. Indien de aard van het voo::tbrengsel 
toelaat dat het merkteeken op het voort
brengsel zelf wordt aangebracht, moet dit 
geschieden door ingieten, inslaan, inbakken 
of op andere w~jze, die tegen het verdwijnen 
vs.n het merkteeken zoo volledig mogelijken 
waarborg geeft. 

3. Voor zoo ,·er het merkteeken op de ver
pakking mag worden aangebracht, moet dit 
geschieden door het daarop af te drukken of 
in standhoudende verf te schilderen. 

HOOFDS'I'UK V. 
HULPBUREAUX VOOR DEN INDUSTRIEELEN 
EIUENDOM IN DE KOLONIEN OF BEZITTJNGEN 

IN ANDERE WERELDDEELEN. 

Art. 43. Elke aanvrage om octrooi, bij een 
Hulpbureau voor den Industrieelen Eigendom 
ingediend wordt, nadat het da&.rvoor verschul
digde bedrag van f 75.- 1s betaa!d, daar 
onder een doorloopend nummer ingeschreven 
in een register, waarin wordt vermel<t : 

a. het re~isternummer der aanvrage en 
tevens, voor het geva! zij een aanvu1lings
octro0i betreft, het registernummer van de 
aanvrage om het hoofdoctrooi, indien dez'cl b~ 
hetzelfde Hulpbureau werd aangPboden; 

b. de korte aanduiding der uitvincling ; 
c. de naam en de woonplaats van den aan

vrager en van zijn gemachtigde ; 
d. het tijdstip van ontvangst ; 
e. de gronden, waarop voorrang ingevolge 

&rtikel 7 of artikel 8 der Octrooiwet wordt 
gevorderd; 

f. het registe.rnummer en het tijdstip van 
ontvangst van de oorspronkelijke aanvrage 
bedoeld in artikel 8 A der Octrooiwet indien 
deze bij hetzelfde Hulpbureau werd aange
boden. 

A.rt. 44. 1. Het Hulpbureau doet de aan
vrage om octrooi met bijbehoorende stukken, 
indien het meent, dat een en antler voldoet 
&an de voorschriften van de artikelen 21, 22, 
eerste lid en 23-29 van dit reglement, over
eenkomstig artikel 61, eerste lid der Octrooi
wet aan den Octrooiraad toekomen. 

2. Meent het Hulpbureau. dat aan de in 
het eerste lid van dit artikel bedoelde voor
schriften van dit reglement niet is voldaan, 
dan doet het de aanvrage met bijbehoorende 
stukken eerst aan , den Octrooiraad toekomen, 
nadat de bepalingen van artikel 61, tweede lid, 
der Octrooiwet zijn in acht genomen. De 
daarbij bevolen schriftelijke kennisgeving ge
schiedt bij aangeteekenden brief, en de dien
overeenkomstig te bepalen termijn wordt vast
gesteld naar gelang van den afstand der woon
plaats van den aanvrager of zijn gemachtigde 
in de kolonie of bezitting van den zetel van 
het Hulpbureau. 

Art. 45. Gelijktijcilg met de aanvrage om 
octrooi wordt door het Hulpbureau aan het 
Bureau voor den Industrieelen Eigendom 
overgemaakt het daarvoor gestorte bedrag van 
f 75.-, 

Art. 46. Van de indiening bij een Hulp-

bureau voor den Industrieelen Eigendom van 
eeu verzoek, als bedoeld in artikel 32, derde · 
lid, der Octrooiwet, geeft dat Hulpbureau 
onverwijld telegrafisch kennis aan den 0ctrooi 0 

raad. 
Art. 4 7. De telegrafische kennisgeving, 

voorgeschreven bij artikel 63 der Octrooiwet 
of bij artikel 46 van dit reglement wordt ge
richt tot ,,Octrooiraad 's-Gravenhage" en houdt 
in het woord ,,memorie" of het woord ,,be
zwaarschrift" of het woord ,, verzoek", met 
vermelding v66r het woord .,memorie", .,be
zwaarschrift" of .,verzoek" van het nummer, 
waaronder de aanvrage om octrooi, waarop 
het ingekomen stuk betrekking heeft, werd in
geschreven. Achter dat nummer wordt ge
voegd het woord ,,Indie", .,Suriname" of 
,,Curac;,ao" naar gelang de indiening der aan
vrage om octrooi in Nederlandsch-Indie, in 
Suriname of in Curac;,ao plaats had. 

Art. 48. Bij de indiening bij een Hulp
bureau voor den Industrieelen Eigendom van 
een stuk, als bedoeld in artikel 63, eerste lid 
der Octrooiwet, wordt door dat Hulpbureau 
a.rtikel 33 van <lit reglement toegepast en van 
die indiening aanteekening gedaan in een re
gister door vermelding van het registernummer, 
het tijdstip van ontvangst, den aard van. het 
stuk, den naam en de woonplaats van den aan
vrager en zijn gemachtigde, zoo hij dezen heeft 
gesteld, alsmede van het nummer waaronder 
de aanvrage of het octrooi, waarop het be
trekking heeft, overeenkomstig artikel 22 der 
Octrooiwet of artikel 43 van dit reglement 
of overeenkomstig artikel 28, tweede lid, dier 
wet is ingeschreven. Bij de toezending aan 
den Octrooiraad van zoodanig stuk wordt daar
bij een desbetreffend uittreksel uit dat register 
gevoegd. 

Art. 49. De verdere wijze van werken en 
de inrichting van elk Hulpbureau voor den 
lndustrieelen Eigendom, voor zooveel betreft 
de uitvoering van de Octrooiwet, worden door 
het hoofd van dat Hulpbureau geregeld, voor 
zooveel mogelijk met inachtneming van de 
overeenkomstige bepalingen van dit reglement. 

Art. 50. Aanvragen om octrooi, ingediend 
bij een Hulpbureau voor den Industrieelen 
Eigendom, worden na ontvangst bij den Oc
trooiraad, in~eschreven in dat deel van het 
octrooiregister hetwelk voor aanvragen, door 
tusschenkomst van dat Hulpbureau ingediend, 
is bestemd. 

Art. 51. 1. Voor de in artikel 62, eerste 
lid, der Octrooiwet bedoelde herleidJng van 
het tijdstip van ontvangst bij een Hulpbureau 
van eene aanvrage om octrooi, wordt die ont
vangst gerekend te hebben plaats gehad zoo
veel vroeger of later dan dat tijdstip, als hier
onder is aangegeven ; 

van een aanvrage in Nederlandsch-Indie 
aangeboden, zes uur en vijftig minuten vroeger; 

van eene aanvrage in Suriname ingediend, 
vier uur en twee rninuten J,.ter: 

van eene aanvrage in Curac,ao ingediend, 
ner uur en zeven en vijftig minuten later. 

2. Indien hier te lande een andere tijd 
geldt dan de Amsterdamsche Middelbare' 
zonnetijd wordt bij de berekening hiermede 
rekening gehouden. 

Art. 52. Het tijdstip van ontvangst bij 
een Hulpbureau van een stuk, als bedoeld in 
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artikel 63, eerste lid, der Octrooiwet, wordt · Zoo de vacatie meer dan een uur bedraagt, 
herleid overeenkomstig artikel 51 van dit I wordt hem voor elk volgend uur of gedeelte 
reglement, geacht het tijdstip van ontvangst daarvan een vacatiegeld van f 3.- toegelegd, 
van dat stuk bij den Octrooiraad te zijn. tot een maximum van f 15.- per dag. Hierbij 

kan worden medegerekend de tijd, aan de 
SLOTBEPALING. bestudeering der zaak gewijd. 

Art. 53. Dit reglementkan worden aangehaald Art .. 8. Aan den desk_undige, die op uit-
onder den titel ,,Octrooireglement", doch met nood1g1~g van eene afdeelmg van den Octroo~
bijvoeging van den jaargang en het nummer raad of van den _Yoorz1tter van de_n Octroo1-
van het Staatsblad, waarin het is geplaatst. raad een schriftehJk verslag he~ft mtgebracht, 

Behoort bij Koninklijk besluit van 22 Sep- wordt_ daarvoor door die '."fdeelmg of door ~en 
tember 1921° (Staatsblad no. 1083). Voorz1tter van den Octroo1ra~d eene vergoed~g 

Ons bekend, toegelegd van f 15.-. Indien _voor _het mt-
De Min. van Landbouw, Nijverheid en Handel, brengen v~n dat verslag een scheikundig onder-

H. A. VAN IJssELSTEIJN. zoek nood1g was, wordt voor de kosten daar-
De Minister van Kolonii!n, DE GRAA~'F. van tevens eene vergoedmg toegelegd van f 5.

TARIEF, bedoeld bij art. 14, vierde lid van het 
Octrooireglement. 

Art. 1. Aan den getuige of deskundige' • 
die ingevolge de oproeping, bedoeld in artike1 
14 van het Octrooireglement is verschenen• 
wordt voor de noodzakelijke uitgaven voor 
reiskosten heen en terug toegelegd eene ver
goeding, met inachtneming van zijnen maat
schappelijken stand te bepalen, indien hij 
zich-verder dan 2 kilometers buiten de gemeente 
zijner woonplaats of zijner tijdelijke verblijf
plaats heeft moeten begeven. 

Art. 2. De reizen worden geacht gedaan 
te zijn of te worden met openbare middelen 
van vervoer, tenzij bij gemis daarvan of ten 
gevolge van bijzondere omstandigheden van 
andere vervoermiddelen moest worden gebruik 
gemaakt, ter beoordeeling van hem, die de ver
goeding toelegt. 

Art. 3. Aan den getuige of deskundige in 
artikel 1 bedoeld, wordt voor verblijfkosten 
buiten de gemeente zijner woonplaats of zijner , 
tijdelijke verblijfplaats toege!egd eene ver
goeding, met inachtneming van zijnen maat
schappelijken stand te bepalen, tot een bedrag 
van ten hoogste f 10.- per etmaal, gedeelten 
van etmalen, 12 uren of meer bedragende voor 
een geheel, kleinere voor een half etmaal ge
rekend. 

Art. 4. Aan den getuige of deskundige, 
die door ziekte of lichaamsgebreken zich nood
zakelijk door een antler moest doen verge
zellen, kan het dubbel van het bedrag der 
vergoeding voor reis- en verblijfkosten worden 
toegelegd. Hij, die de vergoeding toelegt, 
beoordeelt of het geleide noodzakelijk was. 

Art. 5. Aan den getuige, in artikel 1 be
doeld, wordt voor tijdverzuim toegelegd eene 
vergoeding, met inachtneming van zijnen 
maatschappeljjken stand te bepalen, tot een 
bedrag van ten hoogste £ 10.- per dag, tndien 
nadeel door tijdverzuim moet geacht worden 
geleden te worden, gedeelten van dagen voor 
geheele dagen gerekend. 

Art. 6. De vergoedingen voor reis- en ver
blijfkosten en die voor tijdverzuim worden niet 
meer dan eenmaal genoten voor al de verrich
tingen te zamen, die in den loop eener zelfde 
reis zijn volbracht, onverschillig of de verrich
tingen al dan niet tot dezelfde zaak betrekke
lijk zijn. 

Art. 7. Aan den deskundige, in artikel 1 
bedoeld, wordt een vacatiegeld toegelegd van 
j 6.- voor eene vacatie van een uur of minder. 

per uur. 
Art. 9. Stelt een getuige, die niet binnen 

het Rijk in Europa woonachtig is, of een des
kundige zijne overkomst of het uitbrengen 
van een schriftelijk verslag afhankelijk •van 
eene andere of hoogere vergoeding, dan wordt 
deze vooraf door den Voorzitter van den Oc
trooiraad met hem geregeld. 

Behoort bij Koninklijk besluit van 22 Sep
tember 1921 (Staatsblad n°. 1083). 

Ons bekend, 
De .Min. van Landbouw, Nijverheid en Handel, 

H. A. VAN IJsSELSTEIJN. 
De Minister van Kolonien, DE GRAAFF. 

22 September 1921. BESLUIT tot verlenging 
van den termijn bedoeld in artikel II van 
de wet van 11 Juli 1919 (Staatsblad n°. 476). 
s. 1084. 

22 September 1921, BESLUIT tot wijziging van 
het Reglement voor het Bureau voor den 
Industrieelen Eigendom (Reglement In
dustrieelen Eigendom, Staatsblad n°. 558 
van 1914), gelijk dit besluit Jaatstelijk is 
gewijzigd bij het besluit van 7 Mei 1919, 
(Staatsblad n°. 257). S. 1085. 

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

Landbouw, Nijverheid en Handel van 26 l\fei 
1921, n°. 8079, afdeeling Handel; 

Gezien On~ besluit van 15 December 1914 
(Staatsblad n°. 558) houdende vaststelling van 
een Reglement voor het Bureau voor den In
dustrieelen Eigendom, zooals dit besluit laat
stelijk is gewijzigd bij Ons besluit van 7 Mei 
1919 (Staatsblad n°. 257) ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
5 Juli 1921, n°. 14) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 20 September 1921, 
n°. 11366, afdeeling Handel ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. I. Het tweede lid van artikel 2 van 

het ,,Reglement Industrieele Eigendom" wordt 
gelezen als volgt : 

2. ,,Dit college bestaat uit den Voorzitter 
en de twee ondervoorzitters van den Octrooi
raad". 

In het viifde lid van artikel 2 wordt tusschen 
de woordell ,,aan" en ,,een ambtenaar" inge• 
voegd ,,een lid van den Octrooiraad of aan". 

In artikel 3 van meergenoemd Reglement 
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wordt in het eerste lid in plaats van ,,f 1200" 
gelezen ,,f 2000". 
. Het tweede lid van artikel 3 wordt gelezen 
als volgt: 

2. ,,Zij mogen zonder toestemming van den 
Minister van Landbouw. Nijverheid en Handel 
geen antler bezoldigd am bt of bezoldigde be
trekking bekleeden dan voor zooveel de amb
tenaren bij den Octrooiraad betreft, het ambt 
van plaatsvervangend lid van dien Raad, zij 
mogen niet t evens zijn advocaat of octrooi
bezorger, noch middellijk of onmiddellijk 
betrokken zijn bij eene onderneming tot het 
aanvragen of verhandelen van octrooien of 
tot het aanvragen van inschrijving van fa
brieks- en handelsmerken, en evenmin ter zake 
van octrooien of fabrieks- en handelsmerken 
adviezen geven, anders dan ingevolge hunne 
ambtelijke taak. 

De &mbtenaren, die het amht van plaats
vervangend lid van den Octrooiraad bekleeden, 
mogen geen dee! nemen aan de behandeling 
van zaken, waarbij zij een middellijk of on
middellijk belang hebben, of waarbij zij in 
eenig opzicht betrokken zijn". 

Aan artikel 3 wordt een derde lid toegevoegd, 
luidende: 

3. ,,Het is den ambtenaren bij het Bureau 
voor den Industrieelen E igendom verboden 
octrooi aan te vragen". 

In artikel 4 wordt tusschen ,,en met name" 
en ,,stiptelijk" ingevoegd : ,,geheim zal houden, 
hetgeen mij uit hoofde van mijn ambt beksnd 
is van de aanhangige octrooiaanvragen, voor 
zoover zij niet zijn openbaar gemaakt en". 

Artikel 7, eerste lid, wordt gelezen: 
,,Het Bureau voor den lndustrieelen Eigen

dom is voor het publiek opengesteld op alle 
werkdagen ten minste van des voormiddags 
10 tct des namiddags 3 uur, behalve des Zater
dags, als wanneer het ten minste tot des voor
middags half twaalf voor het publiek is open-
gesteld. · 

In artikel 8 wordt inplaats van ,,een daartoe· 
door den Minister aan te wijzen directeur" 
gelezen : ,,de andere directeuren in een door den 
Minister te bepalen volgorde". 

In artikel 13, eerste lid, worden de woorden 
,,of de daartoe overeenkomstig het vijfde lid 
van dat artikel ·aangewezen ambtenaar", ver
vangen door ,,of het lid van den Octrooiraad 
of de ambtenaar, overeenkomstig het vijfde 
lid van dat artikel aangewezen". 

In artikel 14, eerste lid, wordt ,,8" ver
vangen door ,,7". Het tweede lid van artikel 
14 vervalt. 

In artikel 16 wordt het woord ,,regelrecht" 
vervangen door de woorden ,,op regelmatige 
wijze". · 

Artikel 17, eerste lid wordt als volgt gelezen : 
l. ,,Ter bepaling van het tiidstip, waarop 

een stuk betreffende fabrieks- of handelsmerken 
bij het Bureau is ingekomen, wordt het on
middellijk na ontvangst voorzien van een 
stempel, houdende dag, maand en jaar van die 
ontvangst. Het stempel, waarvan een stuk 
tot verkrijging van de inschrijving van een 
merk wordt voorzien, houdt tevens het juiste 
uur van ontvangst". 

Art. II. Dit besluit treedt in werking met 
ingang van een nader door Ons te bepalen 
datum, J 

Onze voornoemde Minister is belast met de 
uitvoerin" van dit besluit, 'hetwelk. in het 
Staatsblad geplaatst en in afschrift aan den 
Raad van State medegedeeld zal worden. 

's-Gravenhage, den 22sten September 1921. 
WILHELMINA. 

De Min. van Landbouw, Nijverheicl en Handel, 
H. A. VAN IJsSELSTEIJ'N. 

( Uitgeg. 18 Oct. 1921.) 

22 September 1921. BESLUIT tot vernietiging 
van artikel 8 der Algemeene politiever
ordening van Wonseradeel zooals dit ar
tikel opnieuw is vast~esteld door den raad 
dier gemeente in z1jne vergadering van 
29 Januari 1921. S. 1086. 

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

Arbeid en van Binnenlandsche Zaken van 
1 Augustus 1921, n°. 1561 G, afdeeling Volks
gezondheid, en van 4 Augustus 1921, n°. 9650, 
afd. Binnenlandsch Bestuur ; 

Overwegende, dat de raad der gemeente 
Wonseradeel in zijn vergadering van 29 Januari 
1921 opnieuw heeft vastgesteld eene algemeene 
po!itieverordening voor de gemeente Wonsera
deel,, waarvan artikel 8 aldus luidt : 

,,Indien de Burgemeester bet in het belang 
der open bare orde in tapperijen noodig oordeelt, 
kan hij de tapperij waar de orde verstoord 
wordt, doen sluiten gedurende dien dag of 
een gedeelte daarvan. 

De tappers zijn verplicht het bovengenoemd 
bevel op te volgen. Gedurende dien sluitings
tijd is het niemand geoorloofd zich in de des
betreffende tapperijen op te houden, uitge
zonderd de personen, genoemd in artikel 2." 

Overwegende, dat in genoemd artikel 8 aan 
den Burgemeester dus de bevoegdheid wordt 
toegekend bij verstoring der openbare orde in 
tapperijen de sluiting dezer inrichtingen te 
bevelen; 

Overwegende, dat artikel 7 der Drankwet 
de bevoegdheid tot sluiting van vergunnings
lokaliteiten bij uitsluiting aan de gemeenten 
opdraagt; 

Overwegende, dat de in artikel 8 van meer
genoemde verordening aan den Burgemeester 
geschonken bevoegdheid niet kan w.orden op
gevat als uitvoering van een bevel van den 
gemeenteraad tot sluiting op grond van artikel 
7, l• lid, 3°. of 4°. der Drankwet, daar het be
grip ,, verstoring van de open bare orde" . te 
vaag is, om den Burgemeester een eemgszms 
behoorlijk omlijnd criterium in handen te geven 
bij de beoordeeling van de vraag, of de gemeen
teraad in een concreet geval de sluiting zou 
willen; 

Overwegende, dat derhalve artikel 8 der 
meergenoemde verordening is in strijd met 
artikel 7 der Drankwet ; 

Overwei,ende, dat afgezien van de vraag 
of kan wirden gesproken van handhaving der 
openbare orde in tapperijen, een bevoegdheid 
van den Burgemeester om eene dergelijke 
sluiting te bElvelen ook niet kan worden afge
leid uit artikel 188 der gemeentewet, daar 
laatstgenoemd wetsartikel nimmer het terrein 
kan bestrijken, dat door de Drankwet, als 
latere wet bij uitsluiting aan de regelende be
voegdheid van den gemeenteraad is toegewezen ; 
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Overwegende, dat de bevoegdheid van den 1 o. in het eerste lid vi,rvalt het woor d 
Burgemeester, om sluiting van tapperijen t e ,,naburige" ; 
bevelen, ook niet kan worden afgeleid uit 20. in plaats van de woorden ,, buitenlandsche 
eenige andere wetsbepaling; gemeenten" wordt gelezen ,,landen, landstreken 

Overwegende, dat derhalve artikel 8 van de en plaatsen" ; 
algemeene politieverordening van Wonseradeel 30_ aan het artikel worden twee nieuwe 
is in strijd met de wet ; I leden toegevoegd, luidende : 

Gelet op artikel 153 der gemeentewet; Onze Ministers van Arbeid, van Financien, 
Den Raad van State gehoord (advies van va;;_ Waterstaat en van Landbouw, Nijverheid 

2 Sep~mber 1921, n°. _41); . . en Handel kunnen bepalen, dat personen, be-
Gezien het nader advies van Onze Mm1sters doeld in bet eerste lid van dit artikel in Neder

van Arbeid en van Binnenlandscbe Zaken van land slecbts worden toegelaten, langs de wegen 
15 September 1921, n°. 1683 G, afdeeling Volks- en met de treinen daartoe door hen aan te 
gezondheid, en van 19 September 1921, n°. wijzen. ' 
11831, afdeeling Binnenlandsch Bestuur; De bescbikkingen tot aanwijzing van be-

I H ebben goedgevonden en _verstaan: . doelde landen, landstreken, plaatsen, wegen en 
~rt1kel 8 van de algemeene pohtieverord_enmg ~reinen, worden in de Nederlannsche Staats

v.?pr de _geme_ente Wonseradeel zooals d1t ~r- courant geplaatst ten minste Mn dag, voordat 
tu~el oprueuw 1_s vastgesteld door den Raad die~ zij in werking treden". 
gemeente m ZlJne vergadering van 29 Januan Onze Ministers van Arbeid, van Financien, 
19~1 te vernietigen wegens strijd met de wet. van Waterstaat en van Landbouw, Nijverheid 

. Onze_ Minister_ van, Arbeid i~ belast met de en Handel zijn belast met de uitvoering van 
mtivoenng van d1t beslmt, dat m bet Staatsblad dit besluit, dat in bet Staatsblad zal worden 
zal worden geplaatst en in afscbrift zal worden geplaatst en waarvan afscbrift zal worden ge-
ger onden aan den Raad van State. zonden aan den Raad van State. 

s -Gravenbage. den 22sten September 1921. Het Loo, den 22sten September 1921. 
WILHELMINA. WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, AALBERSE. De Minister van Arbeid AALBERSE. 
De Jlfinister van Binnenlandsche Zaken, D Minister van Financi~n, DE GEER. 

CH. RUYS DE BEERENBROUCK. De ~Minister van Waterstaat, A. A. H. W. KiiNIG. 
( Uitgeg. 12 Oct. 1921.) De Min. van Landbouw, Nijverheid en Handel, 

H. A. VAN IJssELSTEIJN. 

22 September 1921. BESLUIT tot wijziging van 
bet Koninklijk besluit van 18 Maart 1921 
(Staatsblad n°. 595), tot vaststelling van 
buitengewone maatregelen, tot afwending 
van vlektyphus en tot wering zijner uit
breiding en gevolgen. S. 1087. 

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

Arbeid, van Financieu, van Waterstaat en van 
L~ndbouw, Nijverbeid en Handel van 1 Angus
tuf 1921, n°. 2673 H, afdeeling Volksgezondbeid, 
vap 2 Augustus 1921, n°. 124, afdeeling In
voerrecbteu, van 9 Augustus 1921, La. S., 
afdeeling Spoorwegen, van 9 Augustus 1921, 
n°, 4702, afdeeling Nijverbeid; 

Overwegencle, dat bet met bet oog op het, 
driigend vlektyphusgevaar in bet Oosten van 
Europa noodzakelijk is gebleken artikel 13 van 
Orl.s besluit van 18 Maart 1921 (Staatsblad 
n~{ !>95) op eenige punten aan te vullen en te 
WlJZ1gen; 

Den Raad van State geboord (advies van 
23 Augustus 1921, n°. 40) ; 

f 
elet op bet nader rapport van Onze Ministers 

va Arbeid, van Financien, van Waterstaat 
en van Landbouw, Nijverbeid en Handel van 
6 eptember 1921, n°. 2867 H, afdeeling Volks
gezondheid, 10 September 1921, n°. 131, af
deeling Invoerrechten, 14 September 1921, 
La. T., Afdeeling Spoorwegen; 19 September 
1921, n°. 5291, afdeeling Nijverbeid; 

Hebben goedgevonden en verstaau te 
fepalen: 

Eenig artikel. 

In artikel 13 van Ons besluit van 18 lfaart 
1921 (Staatsblad n°. 595) wordt de navolgende 
wijziging respectievelijk aanvulling aange
bracht : 

( Ui/{Jeg. 18 Oct. 1921.) 

22 September 1921. BESLUIT, boudende mach
tiging tot uitgifte van schatkistbiljetten 
en schatkistpromessen, volgens de wet 
van 4 April 1870 (Staatsblad n°. 62), 
laatstelijk gewijzigd bij die van 26 Juli 
1918 (Staatsb/,a,d n°. 499) en de wet van 
p December 1881 (Staatsblad n°. 185). 
s. 1088. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Overwegende dat bet wenscbelijk is maat
regelen te treffen ten einde 's Rijks kas tijde
lijk te kunnen versterkeu ; 

Ge!et op de wetten van den 22sten December 
1919 (Staatsblad n°. 829), en van den 3lsten 
December 1920 (Staatsblad n°. 971) tot aan
wijzing van de middelen ter goedmaking yan 
de uitgaven, begrepen in de Staatsbegrootmg, 
respectievelijk voor de dieustjaren 1920 en 
1921; op de wet van den 31Rteu December 
1920 (Staatsblad n°. 937), tot voorziening in 
het Kastekort van den Indischen dienst in 
1921 en op de wet van den 3lsten Juli 1920 
(Staat;;b/ad n°. 681), regelend de verleening van 
crediet aan Duitschlann ; . 

Gezien artikel 1, la . b, 2 en 4 der wet van 
4 April 1870 (Staat;;blad n°. 62), laatstelijk ge
wijzigd bij de wet van 26 Juli 1918 (Staotsblad 
n°. 499) en de artikelen 3 en 6 der wet van 
5 December 1881 (Staatsblad n°. 185) ; 

Op de voordracbt van Onzen Minister van 
F:inancien van den 19 September 1921, u0. 130 
(Generale Thesauri") ; 

Hebben goedgevonden en verstaan te 
bepalen: 
Art. 1. Onze Minister van Finanoien wordt 

gemacbt.igd tot de uitgifte van schatki&tbil-
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jettcn en schatkistprornessen tot een gezamen- heid tot sluiting van vergunningslokaliteiten 
lijk bedrag van f 235,000,000, te weten : bij uitsluiting aan de:t;t gemeenteraad opdraagt ; 

a. vanaf 1 October 1921 f 140,000,000 waar- 0., dat de in art,ikel 8 van meergenoernde 
van f 40,000,000 op de Middelenwet 1920, verordening aan den Burgerneester geschonken 
f 20,000,000 op de Middelenwet 1921, bevoegdheid niet kan warden opgevat als uit
f 30,000,000 op de wet voor het Indisch Kaste- voering van een bevel van den gemeenteraacl 
kort 1921 en f 50,000,000 op de wet regelend tot sluiting op grond van artikel 7, 1e lid, 3°. 
de credietverleening aan Duitschland zijn aan of 4°. der Drankwet, daar het begrip ,,versto
te wijzen; ring van cle openbare orde" te vaag is, om den 

b. vanaf 2 October 1921 f !l5,000,000 waar- Burgemeester een eenigszins behoorlijk om
van f 15,000,000 op de Middelenwet 1920, lijnd criterium in handen te geven bij de beoor
f 50,000,000 op de Middelenwet 1921 en deeling van de vraag, of de gemeenteraad in 
f 30,000,000 o;p de wet voor het Indische kas- een concreet geval de sluiting zou willen ; 
tekort 1921 ziJn aan te wijzen. 0., dat derhalve artikel 8 der meergenoemde 

2. De rente der ingevolge het vorige a,rtikel I verordening is in strijd met gemeld artikel der 
uit te geven schatkistbiljetten wordt, zoolana Drankwet ; 
daaromtrent niet anders is bP.schikt, bepaald I 0., dat afgezien van de vraag of kan worden 
op vijf ten hond,erd· in het jaar. gesproken van handhaving der openbare orde 

3. Dit besluit gaat in wat betreft de in in tapperijen, een bevoegdheid van den Burge
artikel 1 _genoemde som van f 140,000,000 met rneester om eene dergelijke sluiting te bevelen 
den lsten October 1921 en wat betreft de ook niet kan worden afgeleid uit artikel 188 
daargenoernde som van f 95,000,000 met den der gemeentewet, daar laatstgenoemd wets-
2den October 1921. . artikel nimmer het terrein kan bestrijken, dat 

Onze Minister van Financien is bciast met door de Drankwet, als latere wet bjj uitsluiting 
de uitvoering van dit besluit, dat gelijktijdig aan de regelende bevoegdheid van den gemeen
in het Staatsbl,ad en in de Staatscourant zal teraad is toegewezen ; 
worden geplaatst en waarvan afschrift zal 0., dat de bevoegdheid van den Burgemees
worden gezonden aan de Algemeene Reken- ter, om sluiting van tapperijen te bevelen, 
kamer. ook niet kan worden afgeleid uit eenige andere 

's-Oravenhage, den 22sten September 1921. wetsbepaling ; 
WILHELMINA. 0 .. dat derhalve artikel 8 van de algemeene 

De Minister van Financien, DE GEER, politieverordening van Wonseradeel is in strijd 
(Uitgeg. 26 Sept. 1921.) met de wet ; 

Gelet op artikel 153 der Gemeentewct ; 

22 September 1921. KoNINKLIJK BESLUJT. 
De bij plaatselijke verordening aan den 

burgemeester gegeven bevoegdheid om bij 
verstoring der openbare orde de tapperijen 
te sluiten kan niet worden opgevat als uit
vocring van een bevel van den gemeente
raad tot sluiting pp grond van art. 7, 18 lid, 
3° of 4° der Drankwet. 

Deze bevoegdbeid kan evenmin worden 
afgeleid uit art. 188 der Gemeentewet of 
uit eenige andere wetsbepaling. 

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

Arbeicl en van Binnenlandsche Zaken van 1 
Augustus 1921, n°. 1561 G, afdeeling Volks
gezondheid, en van 4 Augustus 1921, n°. 9650, 
afd. Binnenlandsch Bestuur ; 

0 ., dat de raad der gemeente Wonst,radeel 
in zijn vergadering van 29 Januari ~921 opnieuw 
heeft vastgesteld eene algemeene politieveror
dening voor de gemeente Wonseradeel, waarvan 
artikel 8 aldus luidt : 

,,Indien de Burgemeester het in het belang 
der openbare orde in tapperijen noodig oordeelt, 
kan hij de tapperij waar de orde verstoord 
wordt, doen sluiten gedurende <lien dag of een 
gedeelte daarvan. 

De tappers zijn verplicht het bovengenoemd 
bevel op te volgen. Gedurende dien sluitings
tijd is bet niemand geoorloofd zich in de des
betreffende tapperijen op te houden, uitgezon
derd de personen, genoemd in artikel 2". 

0., dat in genoemd artikel 8 aan den Burge
meester dus de bevoegdheid wordt toegekend 
bij verstoring der openbare orde in tapperijen 
de sluiting dezer inrichtingen te bevelen ; 

0., dat artikel 7 der Drankwet de bevoegd-

Den Raad· van State gehoord (advies van 2 
2 September 1921, n°. 41) ;. 

Gezien het nader advies van Onze Ministers 
van Arbeid en van Binnenlandsche Zaken van 
15 September 1921, n°. 1683 G, afdeeling Volks
gezondheid, en van 19 September 1921, n°. 

• 11831. afdeeling Binnenlandsch Bestuur ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

artikel 8 van de algemeene politieverordening 
voor de gemeente Wonseradeel zooals dit arti
kel opn1euw is vastgesteld door den Raad dier 
gemeente in zijne vergadering van 29 Januari 
1921, te vernietigen wegens strijd met de wet; 

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

23 Septemher 1921. WET tot verhooging van 
het derde hoofdstuk der Staatsbegrooting 
voor het dienstjaar 1921. S. 1089. 

I Bij deze wet worden eenige artikelen ver
hoogd. 

Ten gevolge hiervan worden het totaal der 
!Ide afdeeling van gezegd hoofdstuk en het 
eindcijfer van het IIIde hoofdstuk der Staats
begrooting voor het dienstjaar ·1921 verhoogd 
met f 140,250. 

23 September 1921. WET tot verklaring van 
het algemeen nut der onteigening van 
eigendommen, noodig voor het uitbreiden 
van het Raadhuis te Haarlem. S. 1090. 

23 Septemher 1921. WET tot verklaring van 
het algemeen nut der onteigening van 
eigendommen, noodig voor het uitbreiden 
van het marktterrein te Beilen. S. 1091. 
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23 September 1921. BESLUIT tot vaststelling \' Gezien de artikelen 88, eerste en t.weede 
van een algemeenen maatregel van be- lid, en 89, tweede lid, der Ongevallenwet 1921 ; 
stuur, houdende intrekking van de be- Den Raad van State gehoord (advies van 
sluiten van 7 Juli 1902 (Staatsblad n°. 152), 1 13 September 1921, n°. 29); 
laatstelijk gewijzigd bij besluit van 17 Gelet op het nader rapport van Onzen voor
Octo ber 1908 (Staatsblad n°. 321), van noemden ~finister van 20 September 1921, 
14 Juli 1902 (Staatsblad n°. 153\, !aatstelijk no. 3925, afdeeling Arbeidersverzekering; 
gewijzigd .bij besluit van 18 Maart 190~ Hebben goedgevonden en verstaan te 
(Staatsblad n°. 76), van 24 November 1902 bepalen: 
(Staatsblad n°. 201), van 26 November Art. 1. Voor het toezicht op de naleving 
1902 (Staatsblad n°. 203), van 8 December der Ongevallenwet 1921 zijn, behalve de in 
1902 (Staatsblad n°. 213), laatstelijk ge- artikel 88, enste lid, dier wet genoemde in
wijzigd bij besluit van 30 Sept,ember 1910 specteurs der agenten, ingenieurs, agenten, 
(Staatshlad n°. 294), van 8 December 1902 de medisch-adviseur en de rontroleerend
(Staatsblad n°. 214), laatstelijk gewijzigd geneeskundigen der Rijksverzekeringsbank, 
bij be~luit van 27 April 1916 (Staatsblad mede aangewezen de controleurs bij de Rijks
n0. 171) van 21 ~ovember 1908 (Staatsblad verzekeringsbank, de plaatsvervangend me
n0. 34-2), laatstelijk gewijzigd bij besluit disch-adviseur en de assistent-controleerend
van 15 November 1920 (Staatsblad n°. 816) geneeskundigen der Rijksverzekeringsbank. 
en van 28 December 1917 (Staatsblad Het bepaalde bij artikel 89, eerste lid, der 
n°. 728). S. 1092. Ongevallenwet 1921 is eveneens van toepassing 

WIJ WILHELMINA, ENZ. op de controleurs bij de Rijkcverzekeringsbank. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 2. Het bestuur der Rijksperzekeringsbank 

Arbeid van 12 Augustus 1021 n°. 3426, afdeeling bepaalt de standplaatsen van de agenten en 
Arbeidersverzekering; van de controleurs. 

Gezien Onze besluiten van 7 Juli 1902 3. Alvorens hun ambt te aanvaarden, leggen 
(Staatsblad n°. 152), laatstelijk gewijzigd bij de agenten en de controleurs in handen van het 
beslui t van 17 October 1908 (Staatsblad n°. 321), bestuur der Rijksverzekeringsbank den eed 
van 14 Juli 1902 (Staatsblad n°. 153), laatste- of de belofte af van ijverig, nauwgezet en on
lijk gewijzigd bij besluit van 18 Maart 1901 partijdig de plichten te zullen nakomen, welke 
(Staatsblad n°. 76), van 24 November 1902 hun ambt medebrengt. 
(Staatsblad n°. 201), van 26 November 1902 4. Ingeval van ziekte, verlof, afwezigheid 
(Staatsblad n°. 203), van 8 December 1902 voor !anger dan twee dagen of ontstentenis 
(Staatsblad n°. 213), laatstelijk gewijzigd bij van een agent of controleur, wijst het bestuur 
besluit van 30 September 1910 (Staats!Jlad der Rijksverzekeringsbank een anderen agent 
n°. 294), van 8 December 1902 (Staatsblad of controleur aan, om tijdelijk den dienst voor 
n°. 214), laatstelijk gewijzigd bij besluit van <lien agent of controleur waar te nemen. 
27 April 1916 (Staatsblad n°. 171), van 21 5. Bij de uitoefening van hun ambt zijn de 
November 1908 (Staatsblad n°. 342), laatstelijk agenten en de controleurs steeds voorzien van 
gewijzigd bij besluit van 15 November 1920 een door het bestuur der Rijksverzekerings
(Staatsblad n°. 816) en van 28 December 1917 bank af te geven legitimatiekaart. 
(Staatsblad n°. 728) ; 6. De agenten en de controleurs bezoeken 

Den Raad van State gehoord (advies van vol~ens de aanwijzingerr van het bestuur der 
13 September 1921, n°. 29); RijKSverzekeringsbank de verzekeringsplich-

Gelet op het nader rapport van Onzen voor- tige ondernemingen binnen hun ambtsgebied 
noemden Minister van 20 September 1921, en houden aanteekening van hunne bevin
n0. 3925, Afdeeling Arbeidersverzekering; dingen, voor zoover die van belang kunnen zijn 

Hebben goedgevonden en verstaan te voor de toepassing der Ongevallenwet .1921. 
bepalen : 7. De agenten en de controleurs contro
Art. 1. Met ingang van 1 October 1921 leeren de loonlijsten, bedoeld in artikel 43 der 

worden Onze vorenaangehaalde besluitf;ln in- Ongevallenwet 1921 en de stukken, welke 
getrokk~n. . . . . krachtens een algemeenen maatregel van be-

2. D1t beshut treedt m werkmg met mgang stuur, als bedoeld in genoemd artikel, in plaats 
van den tweeden dag na <lien der dagteekening van of behalve de loonlijsten moeten worden 
van het S_t~tsblad, waarin_ he_t is geplaatst. aangehouden, van de werkgevers, op wier 

Onze Mnnster van A .. rbe1d is belast met de ondernemin~en zij toezicht uitoefenen. 
uitvoering van dit besluit, dat in het Staats- 8. Het mstellen van een onderzoek, als 
blad zal worden geplaatst en waarvan afschrift bedoeld in artikel 68 der Ongevallenwet 1921, 
zal worden gezonden aan den Raad va.n State. kan door het bestuur der Rijksverzekerings-

's-Gravenhage, den 23sten September 1921. bank aan een agent of een controleur worden 
WILHELMINA. opgedragen. . 

De Minister v~n Arbeid, AALBERSE, 9. De agenten en de controleurs roepen, 
( Uitgeg. 29 Sept. 1921.) wanneer hun de toegang wordt geweigerd tot 

eenige plaats, waar zij ingevolge het bepaalde 
in artikel 105 der Ongevallenwet 1921 bevoegd 
zijn binnen te treden, de hulp in van den burge
meester der gemeente, waarbinnen de plaats 
is gelegen, of van een anderen· ter plaatse be
voegden hulpofficier van justitie. 

23 September 1921. BESLUIT tot vaststelling 
van een algemeenen maatregel van be
stuur als bedoeld in de artikelen 88, eerste 
en tweede lid, en 89, tweede lid, der Onge
vallenwet 1921. S. 1093. 

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

Arbeid van 12 August.us 1921, n°. 3426, af
deeling Arbeidersverzekering ; 

10. De bepalingen, vervat in de artikelen 
3, 5, 8 en 9, vinden overeenkomstige toepassing 
ten aanzien van de inspecteurs der agenten 
en de ingenieurs. 
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11. De bepalingen, vervat in de artikelen 
2, 3, 4, 5 en 8, vinden overeenkomstige toe· 
passing ten aanzien van de controleerend
geneeskundigen en de assistent-controleerend
geneeskundigen. 

12. De bepalingen, vervat in de artikelen 
3, 5 en 8, vinden overeenkomstige toepassing 
ten aanzien van den medisch-adviseur en den 
plaatsvervangend medisch-adviseur. 

13. De inspecteurs der agenten en inge
nieurs, de controleerend-geneeskundigen en 
assistent-controleerend-geneeskundigen, de con
troleurs bij de Rijksverzekeringsbank, de 
medisch-adviseur en plaatsvervangend medisch
adviseur, bedoeld in artikel 1, leggen voor 
zoover deze bij de inwerkingtreding der Onge
vallenwet 1921 in functie zijn, den in artikel 
3 bedoelden eed of de daarin bedoelde belofte 
af zoo spoedig mogelijk na de· inwerkingtreding 
van dit besluit. 

De in het vorige lid bedoelde ambtenaren, 
die de belofte wenschen a£ te leggen, kunnen 
dit doen bij eigenhandig geschreven en onder
teekende verklaring, in te dienen bij het be
stuur der Rijksverzekeringsbank. Deze be
lofte t.reedt voor den ambtseed in de piaats. 

14. Dit besluit treedt in werking op 1 Oc
tober 1921. 

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 23sten September 1921. 
WILHELMINA. 

(De 111ini8ter van Arbeid, AALBERSE. 
( Uitgeg. 29 Sept. 1921.) 

23 September 1921. WET tot wijziging van 
de grens tusschen de gemeenten Edxm en 
111 iddelie. S. 1094. 

WIJ WILHELMINA, ENZ ... doen te weton: 
Alzoo W\j in overweging genomen hebben, 

dat het wenschel\jk is de grcns tusschen de ge
meenten Edam en 111iddelie te wijzigen; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Aan de gemeente Edam wordt toe

gevoegd bet gedeelte der gemeente 111 iddelie, 
omsloten door de hierna omschreven lijn, in 
welke omschrijving alle aangehaalde perceelen 
kadastraal bekend zijn, gemeente 111iddelie 
sectie B. 

1°. De l\jn vangt aan bij het punt van sa
menkomst van de scheiding tusschen de per
ceelen nos. 779 en 1081 met de grenslijn tusschen 
de gemeenten Edam en 111 iddelie ; 

2°. volgt de scheiding tusscben de perceelen 
nos. 779 en 1081 in noordwestelijke richting 
tot het punt van samenkomst van de scheiding 
tusscben de perceelen nos. 1080 en 1081 (in 
welke scbeiding een steenen paal is geplaatst) 
met de westelijke grens van het perceel n°. 779 ; 

3°. volgt van het sub 2 omschreven punt 
van samenkomst in westelijke rlchting de 
scheiding tusschen de perceelen nos. 1081, 
1083, 1074, 332, 331, 330 en 329 eenerzijds en 
de perceelen nos. 1080, 1082, 335 en 824 ander
zijds; 

4°. volgt eerst in westelijke en daarna in 
zuidwestelijke richting de scheiding tusschen 
de perceelen nos. 1084 en 1085, welke scheiding 
bepaald is door de volgende lijnen : 

a. een Ii.in gaande in het westelijk verlengde 

van de scheiding tusschen de perceelen nos. 
329 en 824 tot een punt, waar een houten paaJ 
is geplaatst ; 

b. een lijn gaande in zuidwestelijke richting 
van den in a genoemden houten paal naar den 
steenen paal, welke lijn is verlengd tot zij den 
kant van de Purmer-Ringvaart ontmoet in 
bet noordelijk boekpunt van perceel n°. 1087 ; 

5°. volgt de scheiding tusscben de perceelen 
nos. 1086 en 1087, (welke scheiding gevormd 
wordt door bet verlengde der sub 4 b omschreven 
scheidingslijn) tot aan het punt van samen
komst met de grenslijn van de gemeenten 
Edam en Middelie in het midden der "Purmer
Ringvaart; 

fl0 • volgt de, aan deze wijziging voorafgaande, 
bestaande grens tusschen de gemeenten Edam 
en 111 iddelie eerst in zuidoostelijke daarna in 
verschillende richtingen en ten slotte in noord
oostelijke ricbting tot het punt van aanvang 
sub 1 omschreven. 

2. De gemeente Edam keert, binnen zes 
maanden na bet inwerking treden van deze 
wet, aan de gemeente 111 iddelie uit de tegen den 
penning 20 gekapitaliseerde opbrengst van de 
opcenten, welke over het jaar 1919 door la.atst
genoemde gemeente op de hoofdsom der grond
belasting op de ongebouwde eigendommen 7;ijn 
gebeven over de perceelen, gelegen in bet toe 
te voegen gebied. 

De gemeente Edam vergoedt aan de gemeente-
111 iddelie voorts de kosten, welke voortspruiten 
uit de wijziging, die de Jigger der wegen, krach
tens het reglement op de wegen in NoordhoUand 
als gevolg van deze wet zal moeten ondergaan. 

Gescbillen over de toepassing van dit artikel 
worden beslist door Gedeputeerde Staten van 
Noordholland. 

3. In de vergroote gemeente Edam en de· 
verkleinde gemeente 111iddelie blijven de tegen
woordige raden tot den eersten Dinsdag van 
September 1923 met het bestuur belast. 

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

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 23sten Sep

tern her 1921. 
WILHELMINA. 

De JJf inister van Binnenlandsche Zaken, 
CH. RUYS DE BEERENBROUCK. 

De 111inister van Finuncien, DE GEER .. 
( Uitgeg. 10 IJct. 1921.) 

23 September 1921. WET tot wijziging en ver
hooging van het zevende hoofdstuk B der
Staats begrooting voor het dienstjaar 1921. 
S. 1095. 

Bij deze wet worden eenige artikelen ver 
hoogd, ingevoegd en wordt de omschrijving 
va, eenige artikelen gewijzigd. 

Tengevolge hiervan worden verhoogd : 
bet totaal van de lste a.fd. met f 25,000.-

Ilde 212,160.-
IIIde 112,652.-
V de 863,200.-
VIde 80, 700.-
VIIIste 227,921.67 
IXde 1,175,966.-

,, ,, ,, Xde ,, ,, 24,400,000.-
en het eindcijfer van het hoofdstuk met 

f 27,097,599.67. 
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23 September 1921. WET, houdende o-oedkeu
ring van eene door het Rijk met de ge
meente Rotterdam gesloten overeenkomst 
tot wijziging van die, goedgekeurd bij de 
wet van 10 December 1915 (Staatsblad 
n°. 497), in zake ruiling van terreinen aldaar. 
s. 1096. 

23 September 1921. WET tot verklaring van 
het algemeen nut der onteigening ten be
hoeve van aauleg van een spoorweg van 
Schaesberg over Kerkrade naar Spek
holzerheide. S. 1097. 

23 September 1921. WET tot verklaring van 
het algemeen nut der onteigening ten be
hoeve van uitbreiding van het stations
emplacement Leiden van den spoorweg 
Amsterdam-Rotterdam. S. 1098. 

23 September 1921. WET tot overbrenging 
van een gedeelte van den Rtjksweg op 

· Zuid-Beveland in beheer en onderhoud bij 
de gemeente Goes. S 1099. 

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

dat het tot het verkrijgen van een beteren toe
stand met betrekking tot het doorgaand ver
keer door de gemeente Goes wenschelijk is 
den door die gemeente loopenden Rijksweg 
op Zuid-Beveland om te leggen, in verband 
waarmede het aangewezen is, dat een gedeelte 
van <lien weg, voor zooveel het niet reeds bij 
meergenoemde gemeente in beheer en onder
houd is, bij haar in beheer en onderhoud wordt 
-0vergebracht; 

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

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. 1. Bij de gemeente Goes wordt in 

beheer en onderhoud overgebracht een gedeelte 
van den R;jksweg op Zuid-Beveland van den 
Sloedam naar Y ersekendam, voor zoover dat 
wegsgedeelte niet reeds in beheer en onder
houd bij de gemeente is. Daarbij zijn de na
volgende drie onderdeelen te onderscheiden : 

a. het tot ·nu toe krachtens het besluit van 
den Souvereinen Vorst van 20 September 1814, 
n°. 52 als traverse door de gemeente Goes 
onderhouden wegsgedeelte, loopende vP,n 5 M. 
voorbij kilometerpaal 14/15, op den 's Heer 
Hendrikskinderendijk, langs de 's Heer Hen
drikskinderenstraat, het Breedje, de Turf
kade, de Bierkade, de Koningsstraat, den 
Opril, de Groote Markt west!- en zuidzijde, de 
Lange Kerkstraat, het Klokstraatje en de 
Ganzepoortstraat tot de zuidzijde van de 
Gamepoortbrug ; 

b. van 32 M. v66r kilometerpaal 14, bij de 
afbuiging van den ontworpen nieuwen ver
keersweg door Goes, tot het ,begin van de 
voornoemde traverse, op 5 M. voorbij kilo
meterpaal 14/15, ter lengte van 538 M. ; een 
en antler langs de as van de doorgaande ver
harding van den weg gemeten, en 

c. van het einde van de meergenoemde 
traverse, op 504.70 M. v66r kilometerpaal 15, 
tot de noordzijde van den eersten spoorweg
-O'l'ergang beoosten het station Goes, op 24 M. 

voorb\j laatstgenoemden kilometerpaal bij de 
aansluiting van den reeds genoemden nieuwen 
verkeersweg, t,er lengte van 528. 70 M. ; een en 
antler langs de as van de doorgaande verharding 
van den weg gemeten. 

2. Het wegsgedeelte, gelegen in de gemeente 
Goes, is op het kadaster voor het grootste dee! 
ongenummerd en omvat overigens : 

voor zooveel het sub a genoemde onderdeel 
betreft, een gedeelte van het ten name van de 
gemeente Goes en consorten staande perceel 
n°. 2805 van sectie D der gemeente Goes ; 

voor zooveel het sub b genoemde onderdeel 
betreft, gedeelten van de ten name van de 
gemeente Goes staande perceelen nus. 1069, 
1371 en 963 van sectie C en nos. 252 en 253 
van sect;e A., en van de ten name van derden 
staande perceelen nos. 1393, 1302 t/m 1306, 
1370, 1068, 1341, 667 en 668 van sectie C, alle 
van voornoemde gemeente ; 

en voor zooveel het sub c genoemde onder
deel betreft, gedeelten van de ten name van 
het Rijk staande perceelen nos. 320 en 588 
van sectie B en no. 1534 van sectie C, en van 
het ten name van de gemeente Goes staande 
perceel n°. 483 van sectie 0, alsmede de ten 
name van derden staande perceelen nos. 433, 
434 en 435 van sectie B, alle van voornoemde 
gemeente. 

3. Het wegsgedeelte is, voor zooveel 
het sub a genoemde onderdeel betreft, op n°. 1 
en, voor zooveel de sub b enc genoemde onder
deelen betreft, op n°. 2 der bij deze wet be
hoorende teekeningen aangegeven met zwarte 
arceeringen. 

4. Het beheer over de voornoemde ten 
name van derden staande perceelen en perceels
gedeelten wordt overgebracht, voor zooveel 
<lit bij het Rijk berust. 

In de overbrenging zijn begrepen, de in en 
op het wegsgedeelte aanwezige verhardingen, 
de op 275 M., 325 M. en 387 M. voorbij kilo
meterpaal 14 in den weg aanwezige gemetselde 
zinkbakken met afvoerbuizen, kilometer- en 
andere palen, kenteekenen voor rijwielpaden 
en andere werken in het algemeen, voor zoover 
een en ander in beheer en onderhoud bij het 
Rijk is en niet behoort tot den dienst van de 
Rijkstelegrafie en telefonie. 

2. De overbrenging in beheer en onderhoud 
geschiedt onder de volgende bepalingen : 

1°. De gemeente Goes treedt door de over
neming in beheer en onderhoud van het wegs
gedeelte tegenover derden in de rechten en 
verplichtingen van het Rijk te dezer zake. 

2°. Aan derden verleende vergunningen 
voor werken in, op of over ·het wegsgedeelte 
en zich ook daarbuiten uitstrekkende, alsmede 
vergunningen, verleend aan eenig Departement 
van Algemeen Bestuur, mogen niet worden 
ingetrokken zonder bewilliging van de auto
riteit, die te dezer zake bevoegd zou zijn ge
weest, indien de overbrenging niet had plaats 
gehad. Op vergunningen voor werken, waar
van het voortbestaan reeds thans mede van 
het goedvinden van de gemeente afhangt, is 
deze verbodsbepaling niet van toepassing. 
De houders van vergunningen, voor welke 
het bovenstaande verbod geldt, zullen de krach
tens die vergunningen aanwezige werken 
mogen onderhouden en zoo noodig vernleuwen. 
Hun mogen daarbij geen voorwaarden worden 
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gesteld van verdere strekking dan die, welke 
v66r de overbrenging van kracht waren. 

Bij het verleenen van nieuwe vergunningen 
voor het aanleggen van werken in, op of over 
het wegsgedeelte, waarbij Rijkseigendom is 
betrokken, zal de gemeente Goes de beta]ing 
van eene recognitie tot een maximum van een 
gulden ten bate van het Rijk voorschrijven 
als erkenning van het eigendomsrecht van het 
Rijk op c'len betrokken Rijksgrond. 

3°. De overbrenging in beheer en onder
houd heeft, voor zooveel bet onder b genoemde 
onderdeel van het wegsgedeelte betreft, plaats 
op den dag, waarop meergenoemde, door het 
Rijk en de gemeente Goes in gemeen overleg 
aan te leggen, nieuwe verkeersweg door Goes 
geheel voor het verkeer zal worden opengesteld. 

4°. Alie kosten waartoe de overbrenging 
aanleiding geeft, zijn ten laste van de gem.Goes. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 23sten Sep

tember 1921. 
WILHELMINA. 

De Minister van Waterstaat, A. A. H. W. KoNIG. 
(Uitgeg. 25 Oct. 1921.) 

23 September 1921. WET tot nadere wijziging 
van de Visscherijwet. S. 1100. 

Bijl. Hand. 2• Kamer 1920/1921, n°. 523, 1-5. 
Hand id. 1920/1921, bladz. 3015. 
Hand. l • Kamer 1921/1922, bladz. 11, 14. 
WIJ WILHELMINA, ENZ ... doen te weten: 
_Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is de Visscherijwet (wet 
van 6 October 1908, Staatsblad n°. 311), laatste
lijk gewijzigd bij de wet van 29 Juli 1916 
{Staatsblad n°. 345), nader te wijzigen; 

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

In het derde lid van artikel 15 der Visscherij 
wet wordt, in plaats van 1921, gelezen: 1926. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 23sten Sep

tember 1921. 
WILHELMINA. 

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

(Uitgeg. 6 Oct. 1921.) 

23 SPptember 1921. WET tot wijziging van 
artikel Be der Woningnoodwet. Staatsblad 
1918, n°. 379. S. II0l. 

Bijl. Hand. 2• Karner 1920/1921, no. 514, 1-6. 
Hand id. 1920/1921, bladz. 3015- 3016. 
Hand l• Kamer 1921/1922, bladz. 7, 11, 14. 
WIJ WILHELMINA. ENZ ... doen te weten: 

4°. aan bet lid worden toegevoegd de vol
gende twee zinnen: ,,Burgemeester en Wet
houders zijn bevoegd, desnoods ten koste der 
overtreders, te doen wegnemen, beletten of 
verrichten, hetgeen in strijd met het verbod 
of met de voorwaarden is gemaakt, onder
nomen of nagelaten. Spoedeiscbende gevallen 
uitgezonderd, geschiedt dit niet, dan nadat 
de belanghebbende schriftelijk is gewaar
schuwd". 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te '$-Gravenhage, den 23sten Sep

tember 1921. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, AALBERSE. 
( Uitgeg. 13 Oct. 1921.) 

23 September 1921. WET tot verklaring van 
het algemeen nut der onteigening van 
grond, noodig voor den bouw van arbeiders
woningen te Jaarsveld, ter voorziening 
in den woningnood. S. 1102. 

26 September 1921. BESLUIT, waarbij wordt 
bepaald, dat het fort bij Ellewoutsdijk 
tot geene klasse van vestingwerken be
hoort. S. 1103. 

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

Oorlog van 22 Augustus 1921, Vde Afd., n°. 
120; 

Gelet op de Koninklijke besluiten van 25 
Januari 1854 (Staatsblad n°. 8) en van 8 Januari 
1855 (Staatsblad no. 1); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
13 September 1921, n°. 27) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 21 September 1921, 
Geheim, Litt. n°. 91 ; 

Hebben besloten en besluiten: 
dat, met wijziging in zooverre van de boven

aangehaalde besluiten, het fort bij Ellewoutsdijk 
tot geene klasse van vestingwerken behoort. 

Dit besluit treedt in werking op den tweeden 
dag na dien der dagteekening van het Staat.•
blad, waarin het Besluit is geplaatst. 

Onze Minister van Oorlog 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 26sten September 1921. 
WILHELMINA. 

De Minister van Oorlog, VAN DIJK, 
(Uitgeg. 6 Oct. 1921.) 

.Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 26 September 1921. BESCHIXKING van den 
-dat het wenschelijk is artikel &. der Woning- Minister van Arbeid tot uitvoering van 
:noodwet, Staatsblad 1918, n°. 379, te wijzigen ; art. 32 den Ongevallenwet, 1921. 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. De Minister van Arbeid ; 
Eenig artikel. Gezien artikel 32 der Ongevallenwet 1921 

Heeft goedgevonden ; 
Het eerste lid van artikel Be der Woning- met ingang van l October 1921: 

nl!o~wet, Staatsblad 1918, n°. 379, wordt ge- I. in te trekken de beschikking van den 
WIJz1gd als volgt : Minister van Binnenlandsche Zaken van 6 

1°. voor: ,,eene woning te onttrekken" Maart 1902, n°. 876, en de beschikking van den 
wordt gelezen : ,,eene waning geheel of ten I Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel 
deele te onttrekken"; van 16 Juli 1906 no. 2691 • 

2°. na: ,.;1 Juni 1920" wordt ingevoegd: . II .. het formlilier van 'aangifte, bedoeld 
,,of daarna ; m art1kel 32 der On$evallenwet 1921, vast te 

3°. na: ,,af te breken" wordt ingevoegd: I stellen, overeenkomst,g het bij deze beschikking 
Mof te gebruiken voor antler doe!" , gevoegde model ; 
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III. te bepalen, dat de aangifte, bedoeld in I 
artikel 30 der Ongevallenwet 1921, moet 
geschieden : I 

1 °. door de werkgevers, die een hedrijffuit
oefenen, dat verzekeringsplichtig is,azoowel 
krachtens artikel 10 der Ongevallenwet 1901, 
als krachtens artikel 11 der Ongevallenwet 
1921, binnen veertien dagen na den aanvang 
van het bedrijf ; 

2°. door de werkgevers, die een bedrijf uit
oefenen, dat verzekeringsplichtig is kr3,(\htens 
&rtikel ll der Ongc,vallenwet 1921, doch Piet 
vie! onder dP Ongevallenwet 1901 : 

a. indien het liedr:ijf is aangevangen v66r 
l October 1921, tusschon 1 October 1921 en 
1 Januari 1922; 

b. indien het bedrijf is aangev,:ingen na 
1 Octoher 1921, doch v66r 16 December 1921, 
tusscher den datum van aanvang van bet 
bedr~if en 1 J·anuari 1922 ; 

c. indien bet bedrijf is aangevangen na 16 
December 1921, binnen veertien dagen na den 
aanvang van bet bedr:ijf; 

3°. door de personen, bedoeld in ar'tikel 1 
van het K oninklijk besluit van 14 September 
1921 (Sta<iisblad n°. 1057) ; 

a ten aanzien van de werkzaamheden, ge
noemd onder I, II, III, IV, V en VI van ge
noemd artikel, welkt> a,angevangen zijn nit 1 
April 1922, binnen 14 dagen na den datum, 
waarop de daarb~j genoemde minimum om
vang der werkzaamheden is bereikt; 

b. ten aanzien van de werkzaamheden, ge
noemd onder VII, VIII en IX van genoemd 
artik.,l, welke aan~evangen zijn na 1 April 
1922, binnen veertien dagen na den aanvang 
der werkzaamheden 

Ten aanzien van de sub 3°. onder a en b 
genoemde werkzaamheden, welke aangevangen 
zijn v66r 1 April 1922, moet de aangifte ge
schieden tusschen 1 en 15 April 1922. 

's-Gravenhage, 26 September 1921. 
De Minister voornoemd, AALBERSE. 

Formulier van aangifte van verzekerings• 
plichtige bedrijven, als bedoeld in artikel 32 
der Ongevallenwet 1921. 

I. N aam en voornamen van rlen 
werkyever. 

Hierbij te vermelden : 
a. als het bedrijf wordt uit-· 

geoefend onder eene firma, eerst 
den naam der firma en daarna 
den naam en de voornamen van 
elken firmant ; 

b. a ls het bedrijf wordt uit-
geoefend door eene naamlooze 
vennootschap, rechtspersoonlijk-
heid bezittende vereeniging of 
stichting of een waterschap, 
veenschap, of veenpolder, eerst 
den naam daarvan en daarna de 
namen en voornamen van hem 
of hen, die den werkgever rech-
tens vertegenwoordjgt of ver
tegenwoordig~e_n_. -----,-- - ---~---

II. W oonplaats van rlen werkgever. 
Gemeente, straat, gracht, plein, 

dorp, gehucht of buurtschap, 
enz. , huisnummer. 

Hierbij te vermelden: 
a. in het geval sub la, waar 

het kantoor der firma is gevestigd 
en bij gebreke van zoodanig 
kantoor de woonplaats v.i,n elken 
firmant; 

b. in het geval sub lb, waar 
het kantoor of de zetel van bet 
bestuur is gevestigd, alsmede de 
woonplaatsen der vertegenwoor
digers. 

III. Soort van het bedrijf. 
Worden verschillende met elk

antler verband houdende J:.e
drijven op dezelfde pla-«ts uit 
geoefend, die alle op te geven 
met onderstreeping van het hoofd
bedrijf 

Bij schippersbedrijven te ver
m,~lden wat vervoerd wcrdt (per
sonen, vee, goederen, turf, enz.) 
en welke de namen der vaar
tuigen zijn. 

IV. Wordt ten behoeve van het be
drijf gebruik gemaakt : 

a. van eenig krachtwerktuig, 
en zoo ja, van welke soort en 
van welk vermogen? (stoom
werktuig, gas-, petroleum-, ben
zine-, heetelucht-, water-, electro
motor, wind- of watermolen, enz.); 

b. van een motorrijwiel of 
automobiel? 

V. Gemeente waar het bedrijf wordt 
uil[Jeoefend, met nadere aandui
ding van straat, gracht, plein, 
dorp, gehucM of buUI'tschap enz., 
huimummer. 

Bij schippersbedrijven en an
dere bedrijven -van vervoer, die 
in verschillende gemeenten wor
den uitgeoefend, zoo mogelijk 
op te geven tusschen welke 
gemeenten als eindpunten het 
vervoer geschiedt. 

Bij vissnhersbedrijven te ver
melden . in welke rivieren of 
binnenwateren, de Zuiderzee en 
de Wadden daaronoer beftepen, 
in den regel gevi~·s~c_h_t _w_ o_r _t_. __ ----'---- - --

VI. Aantal werklierlen, - mannen, 
vrouwen en jeugdige personen -
in den regel in het bedrijf werk
zaam. 

VII. Datum van aanvang van het 
bedrijf. 

VIII. Indien door den werkgever 
reeds vroeger aangifte van eenig 
bedrijf werd gedaan. op te geven 
onder welk becL. ijfsnummer hij 
bij de Rijksverzekeringsbank be
kend is. 

Plaatsruimte voor de opmerkingen, die men 
aan de opgaven zou willen toevoegen. 

Aldus naar beste weten overeenkomstig de 
waarheid ingevuld, 

te den 
*) 

19 

*) Onderteekening van den werkgever of 
wie hem rechtens vertegenwoordigt. 
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26 September 1921. BF.SCHIKKING van den I 
Minister van Arbeid tot uitvoering van 
de artikelen 44, onder b, c en d der Onge
vallenwet 1921, en de artikelen 2, 5 en 
8 van het Koninklijk besluit van 14 
September 1921 (Staatsblad n°. 1062) tot 
vaststell ing van "en algemeenen maatregel 
van bestuur, als bedoeld bij de artikelen 
43 en 47 Ongevallenwet 1921. 

De Minister van Arbeid ; 
Heeft goedgevonden : 
met ingang van l Oetob3r 1921, 
I. in te t.rekken de beschikkingen van den 

Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel 
van 12 November 1909, n°. 1963, 16 ovember 
1910, n°. 2152, 19 September 1913, nos. 23651 
en 2365n; van den Minister van Waterstaat 
van 20 Juni 1918, n°. 2059, en zijne beeehikking 
van 14 December 1920, n°. 7048; 

II. vast te stellen : 
l 0 • het formulier hetreffende inlevering 

door de werkgevers van de opgaven, benoodigd 
tot vuststelling der prenii.e en het formulier 
der loonlijst,en, bedoeld in artikel 44 der On
gevallenwet 1921, overeenkomstig de bij deze 
beschikking gevoegde modellen A. en B. ; 

2°. bet formulier van den loonstaat, be
doeld bij artikel 2 van gennemd Koninklijk 
besluit, en bet formulier, betreffende de in
levering door de werkgevers van de opgaven, 
benoodigd tot vast,stelling der premie over 
de loonen, · op den loonstaat vermeld, over
eenkomstig de bij deze beschlkking gevoegde 
modellen C. en D. ; 

3°. de formulieren van het loonboek en het 
formulier van den verzamelstaat, bedoeld in 
artikel 5 van genoemd Koninklijk besluit, 
overeenkomstig de bjj deze bescbikking ge
voegde modellen E., F. en G.; 

4°. het formulier der loonaanteekeningen en 
het formulier der verzamelloonlijst, bedoeld 
in a,rtikel 8 van genoemd Koninklijk besluit, 
benevens hrt formulier betreffende de inlevering 
door de werkgevers van de opgaven, benoodigd 
tot vaststelling der premie over de . loonen, 
op de verzamelloonlijst vermeld, overeenkom
stig de bij deze beschikking gevoegde modellen 
H., I. en J.; 

II. te bepalen : 
a. dat als formulier van het loonboek zal 

gelden het formulier, vast~esteld overeen
komstig het bij deze beschikking gevoegde 
model E., behoudens in het geval, genoemd 
sub b; 

b. dat als formulier van het loonboek zal 
gelden het formulier, vastgesteld overedn
komstig het bij deze beschlkking gevoegde 
model F., wanneer de werkgever schriftelijk 
aan het bestuur der Rijksverzekerings bank zal 
hebben verklaard, dat formulier te gebruiken, 
en zulks van den datum van bedoelde schrifte
lijke verklaring a.f tot het einde van het kalen
derhalfjaar, waarin valt de dag, waarop de 
werkgever bij schrjjven aan voomoemd bestuur 
die verklaring zal hebben ingetrokken. 

's-Gravenhage, 26 September 1921. 
De Minister voorn.oemd, Ail.BEBSE. 

e HALFJAAR 19 

Bedrijfsnummer 

Naam en voorletters van den werkgever: 
(Ingeval de werkgever een naamlooze ven

nootschap of cooperatieve vereeniging of 
een publiekrechtelijk liobaam is, den naam 
daarvan in vullen.) 

Woonplaats van den werksever: 
(Gemeente, straat en hmsnummer.) 

bedrijf 
Ver7ekeringsplichtig(e) bedrijven : 

Gemeente waar het bedrijf 
de groep van bedrijven 

wordt uitgeoefend :. 

A. Formulier van pre mieberekening. 
Klasse. Gevaren

cijfer. 
Indeeling der onderneming 

of van het bedrijf of van 
de groep van bedrijven . f ........................ ·····-

Totaal bedrag van het loon, 
dat blijkens achterstaande 
loonlijst voor premiebe
rekening in aanmerking 
komt . . . . . . . f ............... . 

Bedrag der · premie per elm 
gulden. loon . f ..................... . 

Totale premie, verkregen 
door vermenigvulcliging 
van vorenbedoeld totaal 
loonbedrag met de premie 
per een gulden loon . . f .................................. . 

Aldus naar beste weten overeenkomstig 
de waarheid ingevuld, te ..... ........... ....... , 

den .................... .......................... 19 ..... . 

*) 

*) Onderteekening van den werkgever of 
van dengene die hem rechtens vertegenwoordigt. 

Behoort bij beschikking van den Minister 
van Arbeid van 26 September 1921, n°. 4044, 
afd. A. V. 
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B. FORMULIER DER LOONLIJSTEN. 
BETALINGSPERIODE van 19 . . tot 

N o. --- N 2 o. 
1. Nae.m en voornamen van de(n) verzekerde. 

a:-Is de verzekerd e jonger dan 21 jaren? a a 

2 
b. Zoo de ver1ekerde oudcr dan 21 1ar,-n en niet volslagen b b 

· werkm e.n is, gel'iet hij opleiding? 
c. Bij vrouwelijke werkh eden de letter V t-e vermeldcn . C C 

3. Soort van werkzaamheden of betre if king van de/n) verzekerd~. -
Indien de verzekerde werkzaam 1s in een seizoenbedr1jf0s 

4. lbij (zij) u it, luite'tl d voor den duur van den aeiznentijd of een 
gedeelte daarvan in dienst genom en? 

5. Geniet d~ verzekerde ontvangsten van derd en, welke van 
invloed zijn geweest op de vaststelling van het loon? 

6 Gewooo loon of salads van de(n ) verzckercte per uur, dag, 
· week, maand of je.ar. f per f per 

Uitgekeerd loon in geld - stukloon, gmtificatie, winstaan- <e ~ ~ . 1- 00 ., '"C i:; • 
~~ 1- :g .; ~-~ " 'O dee! en andere baten, evenals ont,vangsten van derden, ~,e.~&, § :;.8: g, als bedoeld onder 5, daaronder begrepen - ged urende : (,) <rl ~"C 

" <lo 1° week t /m 
- 2e - -
- 30 - -- 4 0 - -
- 5e - -- 6• - -
- 70 - -- s• - -

J 
- 90 - -- 10• - -
- 11• - -
- 12• - -- 13• - -
- 14• - -
- 15e - -- 16• - -- 17• - -
- 18• - -
- 19• - -
- 20• - -
- 21• - -
- 22• - -
- 23• - -
- 24° - -
- 25° - -- 26• - -
- 27° - - --- ---

8. Geldswaarde van huisvesting, kost, !deeding of anderel f I f 
- _ dergelijke verstrekkingen. 

achter 6 en 7 J I P.rTotale geldswaarde van het loon, vermeld f f 

redra.g van be t loon, hetwclk voor elke(n) verzekerde,I 
10. met inachtneming van artt. 40, 3de lid, en 41 der wet voorj f 

berekening in aanmerking kom t. 

11.!Normale wcrkweek e inde van hct balfjaar. I 

19 

--- N 3 o. 

a 
b 

C 

--- o. 
Bed.rijfsnumer 

N 4 N 5 --- o. --- N 6 o. --
-----a a a 

b -b-- b 

-- - ---C C C -- - --.- --- --- - --·---

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

f per f per f per f per 

,- ~ ·1 ~ ,]~tj r 00 

·1 ~ 11i tl:s I~ ~ j:E § --d • ce"O C . 
~ ~ -~ a) "C § :;1; ~ '3 C CQ) ~ '3 
a> d~ f '3 

0 <rl ~~ tl() 8 ~~~ c.o Q < ~"C b() g ~~~ &i 8 
" 

- ,- -

- - - --- - - ---
I f I f I f I f 

I I f I I f I 

Beboort bii beacbikkiug van den Minister van Arbeid van 26 Septem ber 1921, n°. 4044, n.fd . A. V. 
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on uezen 1oonscaat oenooreu 
Naam en voornamen van den werkgever : 

m legvf' llen.' 

Woonplaat s van den werkgever : 
Bedrijfsnummer(s), waarop deze loonstaat betrekking heeft: ..... 
Bedrijf of groep van bedrijven, waarop deze loonstaat betrekking beeh : 

Gemeente(n) waar bet bedrijf wordt ·t f d de groep van bedrijven Ul geoe en : ... 

C. F O RM UL I ER VAN DEN LO ONS TA AT. 

Bladzijde I van den loonstaat, Bedrijfsnummer(s) 

Betalingsperiode tusscben 12 uur 's nachts na afloop van Zondag ................ ... .. .... 19 
en 12 19 

f 8 vermenigvuldigd met bet aantal dagen der bet alingsperiode, alleen de Zondagen niet mede gerekend, bedraagt f .............. . 
(Dit is het ma ximum, waarover voor een werkman over de betalingsperiode premie moet worden o etaald.) . 

Voornamen en naam van Soort werkzaamheden of v. I. Verdiend loon. Dagen Wett elijk loon. 
betrekking van de(n) gewerkt. 

a. 
b. 

c. 

,J,. 
e. 

d e(n) verzekerde. 
verzekerde. a. b. c. d. e. 

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

' I I 

Over t e dragen totalen L I 
E en v. in t e schrijven achter den naam van een vrouwelijke verzekerde. 
E en I. in t e schrijven achter den naam van een verzekerde, die onder art. 8 der Ongevallenwet 1921 valt en in dit geval met 
art. 41, 2de lid, der wet rekening t e houden. 
Bedrag van het loon, dat verdiend is of volgens het bepaalde in art. 41 der wet wordt geacht te zijn verdiend, onverschillig of 
het reeds uitbet aald is en onverschillig of bet voor premieberekening in aanmerking komt, met dien verstande, dat voor zoo
veel betreft kantoorpersoneel en directie in ~een geval meer behoeh te worden ingevuld dan het ma ximum, waarover voor 
een werkman over de betalingsperiode p reillle moet worden betaald ; onder het verdiende loon zijn begrepen : gratificatien, 
winstaandeel en andere bat en, al smede de geschatte waarde van kost, huisvesting en andere verstrekkingen in natura. 
Indien de verzekerde ontvangst en van derden geniet, welke van invloed zijn geweest op de vast stelling van het loon, behooren 
deze ontvangst en med e onder c t e worden vermeld. 
Het aant al kalenderdagen, waarop de verzekerde gewerkt heeft tot het verdienen van het in kolom 5 genoemde loon. 
Kolom 7 wordt niet ingevuld v66r het einde der betalingsperiode. Indien het door den werkman in het bedrjjf van laden 
of lossen van schepen , bedoeld in art. 12 der wet, claaronder begrepen het dragcn, stapelen en wegbergen van goederen uit 
aan den wal gelost e schepen en in het bedrijf van laden of lossen van andere vaartuigen uit of in scbepen , bedoeld in ar •. 12 
der wet, verdiencle loon het maximum overtreh, waarover voor ecn werkman over de bet alingsperiode premie moet worden 
betaald, wordt dat maximum, en niet het verdiende loon ingevuld. Voor kantoorpersoneel en directie, werkzaam onver
schillig in welk bedrijf, en voor alle werklieden, werkzaam in een antler dan de genoemde bedrijven, gcldt voor een verzekerde 
het in kolom 6 genoemde aantal dagen in de geheele betalingsperiode, vermenigvuldigd met f 8 als ma:u.mum , ,yaarover voor 
die(n) verzekerde over de bet A.lingsperiode premie moet worden betaald. 
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D. FORMULIER VAN PREMIE
BEREKENING UIT DEN LOONSTAAT. 

lNDEELING. 

Klasse .... .. ; gevarenc\jfer 

Premie per een gulden loon : 0, ..... .... .. 

Loonbedrag, dat blijkens achter
staanden !oonstaa.t voor premiebe
rekening in aanmerking komt : . f . 

Vermenigvuldiging van dit be
drag met bovenstaande premie 
per gulden loon, n.I. 0, .. 
geeft de totale premie. . . . . . f 

Aldus naar beste weten overeenkomstig de 
waarheid ingevuld, 

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

( Onderteekening van den werkgever o van dengen 
die hein rechtens vertegenwoordigt.) 

Indien de werkgever gedurende een gedeelte 
der betalingsperiode niet bij de Rijksverzeke
ringsbank was aangcsloten, moet warden ver
meld de dag, waarop de aansluiting bij cle Rijks
verzekeringsbank aa.ngevangen of geeindigd is . 
De loonstaa.t wordt ingevuld uitsluitend over 
het gedeelte der betalingsperiode, gedurende 
hetwelk de werkgever bij de Rijksverzekerings
bank is aangesloten. Bij de berekening van 
het maximum-loon, waarover voor een werk
man over de betalingsperiode premie moet 
warden betaald, geldt als betalingsperiode dat 
gedeelte der betalingsperiode, gedurende het
welk de werkgever b1j de Rijksverzekerings
bank was aangesloten. 

Behoort bij beschiklring van den Minister 
van Arbeid van 26 September 1921, n°. 4044, 
afd. A. V . 



E. FORMULIER VAN HET LOONBOEK. 

aangevangen . 
-Belading 

geeindigd ........... .. 

Naam van het Schip Lossing, daaronder begrepen het ~ 
dragen, stapelen en wegbergen van 
goederen uit aan den wal geloste 

aangevangen ....... . 

dag. 

dag ... 

da,g 

dag ... 

2. 

a) 

schepen ..................................................................... . geeindigd ................ .. 

Bedrag van het loon voor laden en lossen, daaronder begrepen het dragen, stapelen 
en wegbergen van goederen uit aan den wal geloste schepen, dat verdiend is of volgens 
bet bepaalde in artikel 41 der Ongevallenwet 1921 wordt geacht te zijn verdiend, on
verschillig of het reeds uitbetaald is, en onverschillig of het voor premieberekening in 
aanmerkin~ komt, of, is de werkgever niet bij de Rijksverzekeringsbank aangesloten, 
voor premieberekening in aanmerking zou komen, indien de werkgever we! bij de 
Rijksverzekeringsbank was aangesloten : 

BIJ IIET WERKKN IN UURLOON. 

A,'.o .p ;.,,j .p ..-l ,;, ..;~ ,:. 
.p • 

~.si ,:. . .p . 
~..-! jt 

A . ., . 
:~bl) i:l 00 <ii • .c:I" ~~ ~~ .c:I" "O bO ..c:i.14 ., bi) ..c:i.14 "' ., A <ii "'[il ~~ "' " 'le <ii "'" 0 <ii "'[il = bi) "'., = ., =" ;:;;:~ zl!: ~II= ~"O zl!: o"O zl!: zl!: N"O zl!: N"O zl!: A 

3. 4. 6. 6. 7. 8. 9. 10. 11. l :.! . 13. 14. 16. 16. 

f f f f f f f £ f f f f f f .. 

v.m. 
19. 

19. 

19 .... 

.. ......... uur 

19 ............ , ...... . 

n.m. 
v.m. 

.. uur -n.m. 
v.m. uur -
n.m. 
v.m. uur --
n.m. 

Aantal dagen of 
nachten waarop of 

waarin 
gewerkt is. 

TO · 

17. 18. 19. 20. 

Voornamen en namen van de ploegbazen of voerlieden: II Totaal.. ... ....... £... ............. .. 

Omschrijving der lading (soorten en hoeveelheden) : . 

a) Indien verschillende soorten goederen, b.v. graan, erts, houtsoorten, ijzer, stukgoederen, gelost of geladen zijn, moeten in 
deze kolom aangeduid worden de soort of soorten en hoeveclheden goederen, door den werkman of een reeks werklieden gezamenlijk 
gelost of geladen. 

b) Datum invullen. 

Behoort bij beschikking van den Minister van Arbeid van 26 September 1921, n°. 4044, afd. A. V. 
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.F. FORMULIER VAN HET LOONBOEK. 

N aam van het Schip : 

Soorten en hoeveelheden der verwerkte lading : a) 

N. B. te vermelden : 

Belading .. ············· ··l aa11.ged~a1d1gen ... . 
geem 1g ..... .... . 

Lossing *) 
{ 

aangevangen .. 

geeindigd . 

dag ... 

dag .. 

dag .... 

dag ... 

19 .... 

19 

19 

19 

vm. 
uw- -n.m. 

vm. 
uw- -n.m. 

uur 

UUl' 

v.m. 
n.m. 
v.m. 
n.m. 

Het bedrag van het "loon voor laden en lossen, *) dat verdiend is of volgens bet bepaalde in art. 41 der Ongevallenwet 
1921 wordt geacht t e zijn verdiend, onverschillig of het reeds uitbetaald is, en onverschillig of het voor premieberekening 
in aanmerking komt, of, is de werkgever niet bij de Rijksverzekeringsbank aangesloten , voor premieberekening in aan
merking zou komen, indien de werkgever we! bij de Rijksverzekeringsbank was aangesloten. 

VOORNAJ\<EN EN NAll'EN 

DER WERKLIEDEN. 

Aantal 
k,1,Jencler

dagen 
gewerkt. 

Verdiend loon. 
(Zic boven.) 

VOORNAJ\<EN EN NAll'EN 

DER W ERKLIEDEN. 

Aantal 
kalender

dagen 
gewerkt. 

Verdiend loon. 
(Zie bo ven.) 

£.. ....... .. ........... .. .. .. .. . overgebracht. .. .... f ........ .. .. .......... .. .. 

over te brengen Totaal ..... 

a) Indien verschillende soorten goederen, b.v. graan, erts, honusoorten, ijzer, stukgoederen, gelost of geladen zijn, moeten aan
geduid worden de soort of soorten en hoeveelheden goederen, door den werkman of eene reeks werkliedengezamenlijkgelostof geladen. 

*) Daaronder begrepen het dragen, stapelen en wegbergen van goederen nit aan den wal geloste schepen. 

Behoort bij beschikking van den Minister van .Arbeid van 26 September 1921, n°. 4044, afdeeling A. V. 
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G. F ormulier voor Verzamelstaat. 
VERZAMELSTAAT ONTLEEND AAN HET LOONBOEK. 

Werkgever .............. .. ... .................................................. .. . 
Plaat s, waar het kan toor is gevestigd .. . 

De ondergeteekende verklaart, dat de vermelcling der schepen, welker belacling of lossing, daaronder begrepen hei; dragen, st apelen 
en wegbergen van goederen uit aan den w~l geloste schepen, door werklieden ill clienst van genoemden werkgever, gehcPl of t en dcele 
heeft plaats gehad in de loonstaatperiode (betalingsperiode voor de b ij de Rijksverzeke.ringsbank aangesloten werkgevers) tu sschen 
12 uur 's nachts na af!oop van Zondag ......................... .... ... ....... 19 ............ , en 12 uur 's nachtR na a floop van Zondag ..... ............. .. ......... .. .... 19 ...... ...... , 
volleclig is*) en dat de hierachter volgende opgaven, waaronder het loon van kantoorpersoneel en dhectie niet is opgenomen, juist zijn. 

19 ... (Onderteekening van den werkgever of van 
dengene, die hem rechtens vertegenwoordigt.) 

*) Zoo noodig een vervolgblad aan te plakken en door 
datum en onderteekening te waarznerken. 

INGE K OM E N LADIN G. 
-

V 

Lading gelost Dat a lossing, daaronder (voor elke soort1een begrepen het dragen, regel gebruiken) st apelen en wegbergen Naam van goederen uit aan 
anhet (*) soort der hoeveel- den wal gelost.e schepen. 
schip !acting heid 

begin einde 

l. 2. 3. 4. 5. 6. 

--- - - -

Arbeidsloon voor 
lossing daaronder 

begrepen het draien, 
stapelen en weg er -
gen van goederen 
uit aan den wal 
gelost e schepen . 

7. 

f 

--
f 

-- -- - -

U IT GA AND E L AD IN G. 

La cling ingela rl en 
(voor elke soort een Dat a belading 
regel gebruiken) 

Arbeids Ar beids • 

soor t der h oeveel. (*) loon voorlloon vo?r 

lading heid begin einde b lading het sch1p 
e totaal 

8 . 9 10. 11. 12. 13. 14. 

f f 

1-f -
-- -

f 

--
(*) In deze kolommen met JA of NEE N aan te geven , of de belaaing of de lossing, claa.ronder begrepcn het dragon , stapelen en 

wegbergen van goederen uit aan den wal geloste schepi>n reeds was beeincligd aan het eindc cler loonstaatperiode (bctalmgs
periode voor de bij de Rijksverzekeringsbank aangesloten werkgevers). 

Behoort bij beschikking van den Minister v.i.n Arbeicl van 26 Sep t ember 1921, n°. 4044, afd. A. V. 
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Betalingsperiodo van ... Lot 
Bedrijfsnummer . 

H. LOONAANTEEKENINGEN. 
Jaar 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

enz. 
tot 

53 

S'fAAT omtront ARBEIDSDUUR en LOON van de(n) verzekerde: 
. ... ............... . .... M V N°. . .... t) 

Geniet de verzekerde opleiding? .......... ..... .. ................. . 
. . . . hij 

Zoo de verzekerde geen ople1dmg gemet, 1s .. jonger dan 21 jaren? 
ZJJ 

Werkzaamhoden. 

2 -

TuTALKN 

Aantal 
arbeids 
dagen. 

3. 

L- -

**) 

Verdiend 
arbeidsloon 

in geld . 
*) 

4. 

Uitkeeringen 
tijdens 

verlof en 
vacantie. 

5. 

1 
---· 

Verblijf- en 
kostgelden. 

6. 

1J 

Geldswaarde 
van andere 

verstrekkingen 
dan in geld. I 

I 

7. I 
-

I 

Bedrag van het loon, hetwelk voor 
de(n) verzekerde met inachtneming 
van de artt. 40, derde lid, en 41 der 
wet voor de berekening in aanmerking 
komt .. f ............................ ······························· ············ ................................ ... ..... ...... . 

··••) 

TOTAAL 
BEDRAO 

volgens de 
kolommen 
4 t/m 7. 

8. 

·••) 

OPMER· 
KINOE~. 

9. 

t) H et volgnummer, waaronder de verzekerde voorkomt op de verzamelloonlijst. 
Wanneer de loonaanteeken.ingen betrekking hebben op een mannelijk persoon , dan wordt de V doorgehaald; betreffen zij 

een vrouwelijk persoon, dan wordt de M doorgehaald. 
*) 

**) 
***) 

··••) 

Indien de verzekerde ontvangsten van derden geniet, welke van invloed zijn geweest op de vaststelling van het loon, 
behooren deze ontvangsten mede in deze kolom te worden vermeld. 

Op de verzamelloonlij ten te vermelden in kolom 10. 
11. 
12. 

Behoort bij beschikking van den Minister van Arboid van 26 September 1921, n°. 4044, afd. A. V. 
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Betalingsperiode van tot 
.Bedrijfsnummer ..... 

I. V E R Z A M E L L O O N L I J S T. 
Jaar 

Naam van den Werkgever: 
Zetel der onderneming : ...... ... . 
Bedrijf of bedrijven, waarop deze verzamelloonlijst betrekking heeft : . 

al Volslagen. Niet Volgens loonaanteekeningen. 

s Vast Los volslagen. 
s Naam en voorlettern 
;::s 

van de(n) verzekerde. Werkzaamheden. werk- werk- Aantal Totaal Wettelijk l'l arbeids- verdiende 
~ man. man. Man. Vrouw. Man. Vrouw. dagen. bedrag. loon. 
> 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

I 

f f 

Totalen ...... . 

Behoort bij beschikking van den Minister van Arbeid van 26 September 1921, n°. 4044, afd. A. V. 
- --------------- ---------- -------------------------- -

. J. FORMULIER VAN PREMIEBEREKENING. 

Indeeling der onderneming of van het bedrijf of van de groep van bedrijven . . . . . . . f 
Totaal bedrag van het loon, dat blijkens de verzamelloonlijst voor premieberekening in aan-

. merking komt . . . . . . . . . . . • . • • • • • • • · · · f · · · · · · · · · · 
Bedrag der premie per een gulden loon . . . . . . . . . . . . . : . . . . . . . . . . f 
Tota le premie, verkregen door vermenigvuldiging van vorenbedoeld to~aal loonbedrag . met de 

premie per een gulden loon . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Klasse. Gevarencijfer. 

Aldus naar beste weten overeenkomstig de waarheid ingevuld 

te ... .. .. ... ............. , den 19 
*) 

* Onderteekening van den werkgever of van dengene, die hem rechtens vertegenwoor<ligt. 

Behoort bij beschiklring van den Mini2ter van Arbeid van 26 September 1921, n°. 4044, afd. A. V. 
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1921 3(J S E P T E M B E R. 828 

30 September 1921. BESLUIT tot w1Jz1ging en 
aanvnlling van het Koninklijk bes!uit van 
23 Januari 1920 (Staatsblad n°. 37). S 1104. 

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

Binnenlandsche Zaken, tijdelijk Voorzitter van 
den Raad van Ministers, van 17 September 
1921, L. A., Kabinet; . 

Den Raad van State gehoord (advies van 
• 27 September 1921, n°. 38); · 

_G~let op het nader rapport van Onzen 
Mimster van Binnenlandsche Zaken, tijdelijk 
Voorzitter van den Raad van Ministers, van 
29 September 1921, L. A., Kabinet; 

Overwegende, dat het wenschelijk is gebleken 
het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rjjksamb
tenaren 1920 (Staatsblad no. 37) opnieuw te 
wijzigen en aan te vullen ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
~- 1. In vorengenoemd Bezoldiginggbe

slmt worden de navolgende wijzigingen en aan
vullingen aangebracht : 

A. Gerekend van 1 Januari 1920: 
1°. In bijlage A: 
In schaal 34 vervalt de rubriek ,,Rijks-

werven". 
In schaal 45 wordt onder ,,Rijkswerven" 

opgenomen: 
Hoofd van het technisch teekenbureau. 
B. Gerekend van 1 Januari 1921 : 
In Bijlage A: 
In schaal 19 wordt na de vermelding opge

nomen onder ,,Loodswezen" ingevoegd: 

Hydrografie. 
Kaartbijwerker, gewezen stuurman der 

Marine. · 
1n schaal 45 wordt onder ,,Hydrografie" in 

plaats van ,,Hydrographisch teekenaar, l e , 
cartograaf", gelezen : 

le cartograaf. 
C. Met ingang van 1 October 1921 : 
In bjjlage A : 
In schaal 6 wordt onmicldell ijk na de ver

melding V1tn de afdeeling ,,Marine" opge
nomen: 

Havenwachter. 
Sluiswachter. · 

Rijkswerven. 

In schaal 10 wordt onmiddellijk na de ver
melding van de afdeeling ,,Marine" opgenomen : 

Rij kswerven. 
Machinist-stoker. 
Bureeloppasser-facteur. 
Beambte van pniitie. 
In schaal 13 wordt onder ,,Rijkswerven" 

opgenomen: 
Teekenaar 2e klasse. 
Bureelbeambte 2e klasse. 
Assistent bij den commies van aannemil.lg. 
In schaal 14 wordt onmidd ellijk na de ver 

melding van de :1fdeeling ,,Marine" opgenr,men : 

Rij kswerven. 
Opzichter van politie. 
Bewaardei: der magazijnen. 
In schaal 14 wurdt na de vermekling 

nomen onder ,,Marine-etablissement" 
voegd: 

opge
inge-

Marine-bakkzrij le Willemsoord. 
Meesterknecht. 
Opzichte.·. 
Machinist. 
Molenaar. 

H ospitaaldienst. 
Amanuensis. 
Wijkverpleegster bij den geneeskundigen 

buitendienst. 
In schaal 14 wordt na de vermelding opge

nomen onder ,,Loodswezen" ingevoegd : 
B etonning. 

bij het Betonningsmagazijn t e Bew!Larder 
Vlissingen. 

In schaal 15 wordt onmiddellijk na de ver
melding van de afdeeling ,.Marine" opgenomen : 

Rij kswerven. 
Sasmeester. 

Verificatie var 's Rifk.~ zee-instrumenlen. 
Amanuensis-rekenaar. 
In schaal 18 wordt onmiddellijk na de ver

melding van de afdeeline ,,Marine" opgenomen : 
Rijkswerrnn. 

Commandeur bij de magazijnen . 
Schipper aan boord · van een Marine-trans

µortvaartuig. 
Adjunct--ha venmeester. 

H ospitaaldienst. 
Apothekersassistent. 
In schaal 19 vervalt onder ,,Rijkswerven" 

de vormelding : 
,, Baas der ernstvuurwerkers" en wordt op-

genomen: 
Commandeur bij de vakken. 
Opzichter bij de badinrichting. 
In schaal 21 wordt onmiddellijk na de ver

'Il~lding van de bedragen der schaal opgenomen : 
Marine. 

Rijkswerven. 
Opzichter der magazijnen. 
Bureelbeambte 1e klasse. 
Assistent-bouwkundig opzichter. 
In schaal 27 wordt onn1iddell\ik na <le ver

melding van de afdeeling ,,Ma.rine" opgenomen : 
Rij kswerven. 

Baas bij de vakken. 
Hoogbootsman. 
In schaal 31 wordt onmiddelljjk na de ver

melding van de afdeeling ,,Marir.e" opgenomen : 
Rijkswerven. 

Scheepsbouwkundig ambtenaar 2e klasse. 
In schaal 41 wordt onm.iddellijk na de ver

melding van de afdeeling ,,Marine"' opgenomen: 
Rijlcswerven. 

Scheepsbouwkundig ambtenaar 1e klasse. 
2. Indien bet bedrag, hetwelk door de in 

artikel 1 bedoelde ambtenaren aan de Rijks
werven in het tijdvak van 1 Oct9ber 1920 tot 
30 September 1921 als beambte op weekloon 
Ja genoten aan loon en toeslag ingevoige de 
K o11inklijkc Besluiten van 11 Februari 1920 
n°. 51 en 18 Maart 1920 n°. 7 I , hooger is dan 
bet bedrag der nieuwe wedde wordt dat meerdere 
boven de nieuwe wedde genoten in den vorm 
van een toelage, voorzoo!ang en voorzoover 
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eerstbetloeld bedrag hooger is dan laatstbedoeld 
bedrag. · 

Onze Ministers zijn, ieder voor zooveel zijn 
Departement van Algemeen Bestuur aangaat, 
belast met de uitvoering van dit besluit, dat 
m het Staatsblad zal worden geplaatst en waar
van afschrift zal worden !!ezonden aan de onder
scheidene Ministerieele - Departementen, aan 
den Raad van State en aan de Algemeene 
Rekenkamer. 

Het Loo, den 30sten September Hl21.. 
WILHELMINA. 

De j).f inister van Binnenland.~che Zaken, 
tijdelijk Voorzitter van den Raad van Mini~ters, 

Crr. RUYS DE B·EERENBR0UCK. 
( U itgeg. 3 Oct. 1921.) 

30 September 1921. BESLUIT, houdende een 
regeling, als bedoeld in artikel 41, lid 2, 
der Ongevallenwet 1921. S. 1105. 

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

Arbeid van 26 September 1921, n°. 4019, 
afdeeling Ar beidersverzekering ; 

Gezien artikel 41, 2de lid, der Ongevallen
wet 1921 ; 

Gezien Onze besluiten van 14 September 
1921 (Staatsblad n°. 1059 en Staatsblad n°. 1060); 

Hebben goedgevonden en . verstaan te 
bepalen; 

Art. 1. Bij de berekening van het loon, 
bedoeld in het eerste lid van artikel 40 der 
Ongevallenwet 1921, wordt voor de in artikel 2 
van dit besluit genoemde groepen werklieden 
het bedrag, dat geacht wordt te zijn verdiend 
door een werkman, als bedoeld in artikel 8 
dier wet, die op de dagen, waarop hij in het 
in artikel 40 der Ongevallenwet 1921 bedoelde 
tijdvak of in een gedeelte van dat tijdvak bij 
den werkgever heeft ~ewerkt, gemiddeld minder 
dan een gulden vijft1~ cent heeft verdiend, be
paald op het werkelijk verdiende loon, doch op 
niet hooger dan een gulden vijfti~ cent. 

2. De in het voorgaande srt1kel bedoelde 
groepen werklieden zijn 

1°. die, genoemd in artikel 2 van Ons besluit 
van 14 September 1921 (Staatsblad n°. 1059); 

2°. die, genoemd in artikel 2 van Ons besluit 
van 14 September 1921 (Staatsblad n°. 1060) ; 

voor zoover deze werklieden op denzelfden 
dag in de onderneming van meer dan Mn 
werkgever werkzaam zijn. 

3. Dit besluit treedt in werking op 1 Octo-
ber 1921. · 

Onze Minister van Arbeid is belast met de 
uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad 
zal worden geplaatst. 

Het Loo, den 30sten September 1921. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, AALBERSE . 
(Uitgeg. 14 Oct. 1921.) 

1 October 1921. BESLUIT tot vaststelling van 
een algemeenen maatregel van bestuur als 
bedoeld in artikel 27, lid 9, der Ongevallen-
wet 1921. S. 1106, · 

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

Arbeid van 29 Augustus _1921, n°. 3660, afdee
ling Arbeidsverzekering; 

Gezien artikel 27, lid 9, der Ongevallen wet 
1921; 

Den Raad van State gehoord (advies van den 
27 September 1921, n°. 48); 

Gelet op het nader rapport van Onzen 
voornoemden Minister van 28 September 
1921, no. 4119, afdeeling, Arbeidersverzekering ; 

Hebben goedgevonden en verstaan te 
bepalen: 

Art. 1. De vergoeding voor verblijfkosten, 
bedoeld in artikel 27, lid 9, der Ongevallenwet 
1921, wordt toegekend, indien de opgeroepene, 
om aan de oproeping te kunnen voldoen, 
genoodzaakt is zich gedurende acht uren of 
langer buiten zijne woonplaats op te houden. 

De vergoeding, in het eerste lid bedoeld, 
wordt verleend naar de regelen van het Reisbe
sluit 1916; de berekening der vergoeding ge
schiedt naar klasse 5 van dat besluit. 

2. Dit besluit treedt in werking den tweeden 
dag na dien der dagteekening van het Staats
blad, 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 lsten October 1921. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, AALBERSE. 
( Uitgeg. 26 Oct. 1921.) 

1 October 1921. BESLUIT tot nadere wijziging 
van het Koninklijk besluit van 16 Juli 
1907 (Staatsblad n°. 224), waarbij aan de 
Vereeniging van de Zusters van Liefde, 
te Venray, vergunning is verleend op een 
terrein in de gemeente Venray een gesticht 
voor krankzinnigen op te richten. S. 1107. 

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

Binnenlandsche Zaken van 28 September 
1921, n°. 6206, afdeeling Armwezen; 

Gelet op de wet van 27 April 1884 (Staatsblad 
n°. 96), laatstelijk gewijzigd bij de wet van 
27 November 1919 (Staatsblad n°. 784) ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
met intrekkino- van Ons besluit van 17 

September 1920 (Staatsb/,ad n°. 743), te bepalen : 
Eenig artikel. 

Aan art. 2 van Ons besluit van 16 Juli 1907 
(Staatsblad n°. 224) wordt een nieuw, derde 
lid, toegevoegd, luidende als volgt : 

,,Bovendien mogen in het gesticht, gedu
rende het tijdvak, eindigende 1 October 1931, 
91 vrouwen verpleegd worden." 

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

Het Loo, den lsten October 1921. 
WILHELMINA. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
CH. RUYS DE BEEltENBR0U0K. 

(Uitgeg. 21 Oct. 1921.) 

1 October 1921. BESLUIT tot verniet.iging van 
het besluit van den Raad der gemeente 
Am-~terdam, van 8 Juni 1921, betreffende 
uitkeering van bedragen aan de klasse
onderwijzeressen in die gemeente, die in 
1920 handwerkonderwijs buiten de ge
wone schooluren hebben gegeven. S. 1108. 
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WI.J WILHELMINA, ENZ 
Op de voordracht van Onze Ministers van 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. van 
27 Juli 1921, n°. 8487/3, Afdeeling Lager 
Onderw~js Algemeen, en van Binnenland che 
Zaken, van 30 Juli 1921, n°. 9449, afd<ieling 
Binnenlandsch Bestuur, tot vernietiging van 
het besluit van den R aad der gemeentc Am.•ter
dam, van 8 Juni 1921, luidende . 

,.De Raad besluit, dat in afwachting van 
een nadere beschikking van de regeering hier
omtrent, aan de klassenonderwijzeressen, die 
in 1920 handwerkonderwijs buiten de gewone 
schooluren hebben gegeven, door Burgemeester 
en Wethouders alsnog wordt uitgekeerd het 
bedrag dat hun voor d eze extra-dien sten toe
komt, maar bij de afrekening van het tegoed 
op 9 Maart j.1. in mindering is gebracht. ;" 

Overwegende, dat krachtens art. 26novies, 
eerste en tweede lid, der wet tot regeling van 
het lager onderwijs van 17 Augustus 11378 
(Si,aatsblad no. 127), zooals deze laatstelijk 
was gewijzigd bij de wet van 14 Juli 1919 
(Si,aatsblad n°. 493), door Ons bij besluit, den 
Onderwijsraad (afdeeling voor het a!gemeen 
vormend lager onderwijs en het bewaarschool
onderwijs) gehoord , de in de artikelen 26 tot 
en met 26quinquies dier wet bedoelde jaar
wedden voor bepaalde gemeenten op een 
hooger bedrag konden worden bepaald, voor 
werkzaamheden, welke aan onderwijzers buiten 
den gewonen schooltijd z~jn opgedragen ; 

dat dienovereenkomstig bij Ons besluit van 
13 Juli 1920, n°. 41, hetwelk o. a. gold voor 
de gemeente Amsterdam, eene regaling is ge
troffen, krachtens welke over het jaar 1919 
de jaarwedden der onderwijzeressen aan open 
bare lagere scholen en aan bijzondere lagere 
scholen, als bedoeld in art. 59 dier wet, voor 
het geven van onderwijs in de nuttige hand
werken voor meisjes buiten den gewonen 
schooltijd zijn verhoogd ; , 

dat deze regeling niet ook over het jaar 1920 
kon gelden, vermits krachtens art. 196, eerste 
lid, der Lager-onderwijswet 1920, de algemeene 
maatre$el van bestuur, bedoeld in art. 30, 
eerste hd, dier wet, wordt toegepast t e rekenen 
van 1 Januari 1920, en mitsdien van dien 
datum af niet meer de in de artikelen 26 tot 

· en met 26quinquies der voormalige wet tot 
regaling van het lager onderwijs bedoelde 
jaarwedden worden toegekend, zoodat deze 
ook nict krachtens art. 26novies dier wet kun
nen worden verhoogd ; 

dat genoemde algemeene maatregel van 
bestuur is genomen bij Ons besluit van 16 De
cember 1920 (Staatsblad n°. 899), houdende 
wijziging en aanvulling van het Bezoldigings
besluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1920 
(Si,aatsblad n°. 37), in hetwelk eene regeling van 
de jaarwedden der onderwijzers, te rekenen 
van 1 Januari 1920, is vastgesteld; 

dat laatstbedoelde regeling niet de bevoegd
heid geeft de jaarwedden der onderwijzers 
voor werkzaamheden, welke hun buiten den 
gewonen schooltijd zijn opgedragen, op een 
hooger bedrag te bepa len ; 

dat derhalve het bovenvermelde be5luit 
van den Raad der gemeente Amsterdam, voor 
zoover het bedoelt aan Burgemeester en Wet
houders opdracht te geven tot uitkeering over 
1920 aan onderwijzeressen, die in dat jaar 

werkzaamheden buiten den gewonen school
tijd hebben verricht, van eene verhoogde 
wettelijke jaarwedde, welke ten laste komt 
van het Rijk, in strijd is met alt. 30, eerste 
lid, der Lager-onderwijswet 1920, en den ter 
uitvoering van die bepaling genomen alge
meenen maatregel van bestuur ; 

Overwegende voorts, dat de gemeentera.ad 
sedert het inwerlring-treden der wet van 
14 Juli 1919 (Staatsblad n°. 493), te wet,en 
van 1 Januari 1919 af, niet meer bevoegd is 
krachtens het beginsel van art. 150 en vol
gende der gemeentewet het door de wet be
paald bedrag der jaarwedde van de onder
wijzers der openbare lagere scholen te ver
hoogen, noch hun eene belooning of een e toe
lage boven hunne jaarwedde te verleenen, 
behoudens in de uitzonderingsgevallen - voor 
zoover het jaar 1919 betreft - genoemd in 
art. 26duodecies der voorma!ige wet tot regeling 
van het lager onderwijs, en - voor zoover 
de jaren 1920 en volgende betreft - genoemd 
in art. 33 der Lager-onderwijswet 1920, van 
welke uitzonderingsgevallen hier de rede 
niet is; 

dat derhalve het bovenvermelde besluit van 
den Raad der gemeente Amst,,rdam, voo~ 
zoover het bedoelt aan Burgemeester en Wet
houders opdracht te geven tot uitkeering over 
1920 aan onderwijzeressen, die in dat jaar 
werkzaamheden buiten den gewonen schooltijd 
hebben verricht, van eene verhooging van 
jaarwedde of eene belooning of eene toelage 
boven hare jaarwedde, welke t en Jaste van de 
gemeente zoude komen, evenz·eer in strijd is 
met art. 30, eerste lid, der Lager-onderwijswet 
1920 en bovendien met de artikelen 150 en 
volgende der gemeentewet ; 

Gelet op de artikelen 30 en 196 der Lager
onderwijswet 1920 en de artikelen 150, 151, 
153, 154 en 158 der gemeentewet ; 

Gezien Ons besluit van 29 Juni 1921 (Staats
blad n°. 820 ), waarbij bovenvermnld besluit 
van den R aad der gemeente Amsterdam tot 
1 J anuari 1922 is geschorst; 

Den R aad van State gehoord, advies van 
2 September 1921, n°. 32 ; 

Gezien bet nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 23 September 1921, 
n°. 10562/1 , afdeeling Lager Onderwijs Alge
meen , en van 28 September 1921, n°. 12106, 
afdeeling Binnenlandsch Bestuur ; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
bovenvermeld besluit van den Raad der 

gemeente Amsterdam, van 8 Juni 1921, te 
vernietigen wegens strijd met de wet. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen, is belast met de uitvoering 
van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad ge
plaatst, en in afschrift aan den Raad van State 
medegedeeld zal worden. 

Het Loo, den lsten Oct-0ber 1921. 
WILHELMINA. 

De Minister van Onderwijs, 
K unsten en W etenschappen, 

J. TH. DE VISSER. 

De Minister van Binnenlan<lsche Zaken, 
CII. RUYS DE BEERENBROUCK. 

(Uitgeg. 7 Nov. 1921.) 
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3 Octobe,r 1921. BESLUIT, houdende wijz1gmg Voetbalvereeniging ,,Gouda" en de Voetbal
va,n bet Reglement betre.ffende de toeken- vereeniging ,,Alphen", waarbij het publiek 
ning van pensioenen en onderstanden ten tegen betaling van vijftien cents, althans eenig 
laste van de geldmiddelen van Neder- geld, per persoon toegang had tot dat veld, 
land.sch-lndie aan de nagelaten betrek- en alzoo een openbare vermakelijkheid hebben 
kingen van in en door den dienst omgeko- georganiseerd en gehouden, althans door de 
men Europeesche en met deze gelijkgestelde daaraan deelnemende spelers hebben doen 
landsdienaren. S. 1109. houden, zonder toestemming van het plaatse-

WLT WILHELMINA, ENZ. lijk bestuur der gemeente Waddinxveen. 
· Op de voordracht van Onzen Minister van Ik merk op, dat de Kantonrechter dus niet 

Kolonien van den 16den Augustus 1921, 8ste een keus heeft gedaa.n tusschen de afwisselena.e 
afdeeling, n°. 64; tP!asteleggingen, dat de toegangsprijs t 0.16 

Den Raad van State gehoord (advies van nf eenig antler bedrag in geld was en dat de 
2 September 1921, n°. 43); beklaagden den wedstrijd hebben georganiseerd 

Gezien de midere voorclracht van Onzen en gehouden, of door de daaraan deelnemende 
voornoemden Mini~ter van 28 eptember 1921, spelers hebben doen houden, doch geloof, dat 
Sste afdeeling, n°. 13 ; dit in dit geval we! door den beugeI kan. De 

Hebben goedgevonden en verstaan te telastelegging van het bedrag van den toegangs
bepalen : prijs, dat overigens niets ter zake doet, is slechts 
Art. 1. 1. Het tweede lid van artikel 19 van schijnbaar afwisselend : in haar geheel houdt 

het ,,Reglement bctreffende de toekenning I zij in, dat zekere toegangsp1·ijs in geld gehe'{en 
van pensioenen en onderstanden ten laste werd. En in het houden of door de spelers 
van de geldmiddelen van Nederland.sch-lndie doen houden van den wedstrijd is het woord 
aan de nagelaten betrekkingen van in en door houden blijkbaar in tweeerlei beteekenis ge
den dienst omgekomen Europeesche en met bruikt : de eerste is - tegenover het mede 
deze gelijkstaande landsdienaren", vastgesteld telastegelegde organiseeren, d. i. voorbereiden 
bij Ons besluit van 28 Mei 1920 (Ned,erland.sch van den wedstrijd - het geven der gelegenheid 
Staatsblad n°. 264, lndisch Slaatsblad 1921, daartoe door het Bestuur op bet oogenblik 
n°. 10) wordt gelezen : zelf; de tweede is het gebruik maken van die 

2. :Oe onderstanden, bedoeld in artikel 4, gelegenheid door de spe1ers en bij deze laatste 
worden in N ederland door den Minister van beteekenis is doen houden weder het geveD 
Kolonien, in Nederland.sch-Indie door den der gelegenhcid. In de twee telasteleggingen 
Gouverneur-Generaal toegekend. is dus met verscbillende woorden telkens het-

2. Dit besluit werkt terug tot 1 Januari zelfde gezegd, nl. dat de beklaagden de ge-
1921. legenheid tot den wedstrijd aan de spelers 

Onze Minister van Kolonien is belast met hebben gegeven. Aldus heeft niet alleen 
de uitvoering van dit besluit, dat in het Staats- blijkbaar de Kantonrechter, toen hij beide 
blad zal worden geplaatst en waarvan een af- t elasteleggingen bewezen verklaarde, deze 
schrift zal worden gezonden aan den Raad van uitdrukkingen opgevat, doch hetzelfde hebben 
State en aan de AJgemeene Rekenkamer. de beklaagden gedaan, die immers blijkens 

Het Loo, den 3den October 1921. het vonnis hebben erkend, dat zij den wedstr ijd 
WILHELMINA. hebben ,,georganiseerd, gehouden en doen 

De Minister van Kolonien, DE GRAAFF. houden". 
( Uitgeg. 12 Oct. 1921.) Voorts heeft de Kantonrechter blijkbaar -

3 October 1921. ARREST van den Hoogen Raad. 
Een voetbalwedstrijd, waarbij het pu

bliek tegen betaling toe~ang heeft. is als 
eene openbare verm3'keliJkheid in den zin 
van art. 4 der Zondagswet aan te merken. 

De Ambtenaar van het Openbaar l\liinisterie 
bij het Kantongerecht te Gouda, requirant van 
eassatie tegen een vonnis van den Kanton
rechter aldaar van den zeven en twintigsten 
April 1921, waarbij 1°. L. V., 2°. J . T. en 3°. 
J. L. zijn ontsl!)-gen van alle rechtsvervolging 

(Voor de gerequireerden gepleit door l\ir. 
H. de Boer, advocaat te Gouda. 

Conclusie van .den Advocaat-Generaal Mr. 
Besier. 

Bij het bestreden vonnis is bewezen ver
klaard, dat de beklaagden in hunne hoedanig
heid van bestuurders der Goudsehe Voetbal
Vereeniging genaamd ,, V oet bal vereeniging 
Gouda" in de Gemeente Waddinxveen op 16 
Januari 1921 des namiddags omstreeks 2¼ uur 
op een aldaar in den polder Bloemendaal ge 
legen veld een voetbalwedstrijd tusschen de 

en terecht - de aan den wedstrijd onder de 
telastegelegde omstandigheden bij dagvaarding 
gegeven benaming van openbare vermake
lijkheid niet als een feitelijke telastelegging 
beschouwd. Immers na het telast-egelegde 
b'ewezen verklaard te hebben, beslist hij, aat 
de wedstrijd niet geacht kan worden te v:.illen 
onder ,,openbare vermakelijkheid" als bedoeld 
in art. 4 der z.g.n. Zondagswet en ontslaat 
hij daarom de beklaagden van rechtsvervol
ging. 

Tot staving van deze beslissing voert hij 
aan, dat de wedstrijd slechts een sportieve is 
geweest, waarbij het publiek enkel kwam uit 
belangstelling, zonder dat daarbij muziek werd 
gemaakt of gelegenheid werd gegeven gelagen 
te zetten of zich anderszins te vermaken en 
voorts, dat het kenmerk voor (openbare) ver
makelijkheden is gelegen in het gerucht maken 
naar buiten, waardoor als Zondagsrust zou 
kunnen worden verstoord, zooals moet worden 
o:r.gemaakt uit de voorbeelden ter verduide
liJking in genoemd artikel 4 gegeven en die 
beoordeeld moeten worden naar de toestanden 
van destijds, d. w. z. van meer dan een eeuw 
geleden. 

Bij tjjdig ingediende memorie komt de eischer 
tegen deze beslissing op, stellende, dat hier-
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door is geschonden, althans verkeerd toegepast, 
art. 4 der Wet van 1 Maart 1815, S. 31. 

Het komt mij voor, dat· eJlereerst met juist
heid door hem wordt betoogd, dat de Kanton
rnchter het kenmerk eener openbare vermake
lijkheid t en onrechte gelegen vindt in het naar 
buiten gerucht makende. Immers daarge
laten, of dit gerucht nu juist bij een voetbal
wedstrijd in den regel ontbreekt, wat ik met 
den eischer zou betwijfelen, uit de in art. 4 
gegeven voorbeelden blijkt veeleer, dat <lit 
gerucht maken het kenmerk niet is. Een 
schouwburgvoorstelling toch pleegt naar buiten 
al heel weinig gerucht te maken en ik bezit 
geen enkel gegeven, waaruit zou kunnen 
worden afgeleid, dat dit in 1815 anders was. 

aan het slot zijner memorie meent - omdat 
hij een gelegenheid was, waarheen bet publiek 
ging en t egen betaling toegang had ; dit ken
merk schijnt mij te ruim, omdat het ook de 
gelegenheden omvat, waarheen het publiek 
tegen betaling gaat om andere reden dan om 
vermaak te zoeken, zooals naar een school, 
een badhuis, een stationsperron, en anderzijds 
te eng, omdat het de kostelooze gelegenheden 
tot vermaak, als bij volksfeest en plegen voor 
t e komen, buiten sluit. Doch een openbare 
vermakelijkheid was de wedstrijd onder de 
t elastegelegde en bewezen verklaarde omstan
digbeden, omdat het publiek opzettelijk werd 
uitgenoodigd er naar te komen zien en zicb 
aldus t e vermaken, gelijk in dit geval uit bet · 
heffen van een t oegangsprijs blijkt, <loch in 
andere gevallen uit andere omstandigbeden 
zou kunnen blijken . 

Het middel is dus gegrond en bet bewezen 
verklaarde - daar 16 J anuari 1921 een Zondag 
was - krachtens de artt. 4 en 6 der Wet van 
1 Maart 1815, S. 21 strafbaar, waarbij echter 
de mede bewezen verklaarde omstandigheid, 
dat bet plaatselijk bestuur geen toestemming 
gegeven had , als niet uitmakende een bestand
deel van bet strafbare feit, buiten bescbouwing 
kan blijven. 

lk concludeer, dat het bestreden vonnis zal 
worden vernietigd, doch alleen voor zoover de 
beklaagden op de daarvoor aangevoerde gron
den van rechtsvervolging zijn ontslagen, dat 
met aanhaling der zooeven genoemde wets
voorschriften aan het bewezen verklaarde de 
benaming zal worden gegeven : bet op Zondag 
gelegenheid geven tot een openbare vermake
lijkheid, en dat t er zake daarvan ieder der 
beklaagden zal worden veroordeeld tot betaling 
van eene geldboete van f 0.50, bij niet-betaling 
t e vervangen door bechtenis van een dag voor 
ieder hunner. 

De Hooge R aad, enz. ; 

Meer gevoel ik voor den anderen betoog
grond van den Kantonrecbter, bet bloot spor
tieve van den wedstrijd . Ik zou dan ook een 
wedstrijd, waarvan bet doe! alleen sportief was, 
nie,t als een vermakelijkheid willen bescllou"'.en 
en ook niet als een openbare vermakehJkhe1d, 
al kwam daarnaar, zonder dat dit bedoeld 
was, nog z66veel publiek kijken. Het kenmerk 
eener openbare vermakelijkheld t och zou ik 
hierin willen zoeken, dat zij gegeven wordt 
ten aanschouwe van bet pubhek en met de be
doeling de toescbouwers t e vermaken, of, 
als de deelneming algemeen opens;,aat, zooals 
b.v. bij openbare danspartijen, aan het publiek 
met de bedoeling, dat ·de deelnemers zich zullen 
vermaken. Ik zou daarbij aan de uitdrukking 
,,vermaken" een ruimen zin willen geven, zoo
d at onder vermakelijkheid niet alleen valt 
wat bedoelt vroolijkheid t e geven , <loch ook 
wat hooger genot, b.v. kunstgenot, wil ver
schaffen en wat nieuwsgierigheid of belang
stelling wil bevredigen. Daarbuiten valt ech
t er wat alleen geschiedt om het publiek te 
onderwijzen (wetenschappelijke cursussen), t e 
sticbten (godsdienstoefeningen), tot eenig doe! 
op te wekken (meetings) of de deelnemers t e 
oefenen (b. v. in wapenbandel, gymnastiek, 
spel of muziek). En eveneens valt daarbuiten Gehoord bet ver slag van den Raadsheer Ort; 
wat alleen t en doe! heeft de deelnemers in de Gelet op bet middel van cassatie, door den 
gelegenheid te stellen, hunne krachten te requirant voorgesteld bij memorie, Juidende : 
meten (zuiver sportieve wedstrijden). (zie cone!. Adv.-Gen.); 

Intusschen kunnen de verschillende doe!- Geh oord, enz. ; 
einden vereenigd voorkomen en het schijnt 0 ., dat aan de gerequireerden bij inleidende 
mij toe, dat de Kantonrechter in de bestredeh dagvaarding, is telastegelegd, dat zij in hunne 
uitspraak over het hoofd heeft gezien, dat dit hoedanigheid van bestuurders der Goudscbe 
juist hier bet geval was. Want hij beslist we!, Voetbal Vereeniging genaamd ,,Voetbal Ver
dat bet hier een sportieve wedstrijd betreft eeniging Gouda" in de gemeente Waddinxveen 
<loch ook, dat het publiek daa.r kwam uit ,,be- op 16 J anuari 1921 des namiddags omstreeks 
Jangstelling" en verklaart bewezen, dat het 2lf. uur op een aldaar in den polder Bloemen
om <lit te kunnen doen een geldelijk offer over daal gelegen veld een voetbalwedstrijd tusschen 
had. De wedstrijd was dus niet alleen een de Voetbal Vereenigin~ ,,Gouda" en de Voetbal 
sportieve aangelegenheid, <loch bedoelde ook Vereeniging ,,Alphen ' , waarbij het pubhek 
aan het publiek buiten de spelers een vermaak t egen bet aling van vijftien cems, altbans eenig 
te verschaffen in den ruimeren zin boven door geld per persoon toegang had tot dat veld en 
mij bedoeld, door aan de toeschouwers door alzoo een openbare vermakelijkheid hebben 
bunne toelating op bet t errein t egen betaling georganiseerd en gehouden, althans door de 
van den toegangspr~js gelegenheid t e geven, daaraan deelnemende spelers hebben doen 
zij het dan ook zonder muziek en gelagen, hunne houden, zonder toestemming van het plaatse
belangstelling in de sportieve praest aties der lijk bestuur der gemeente Waddinxveen; 
spelers en in den uitslag hunner onderlinge dat de K antonrechter dit feit, zoomede de 
krachtmeting te bevredigen. Met de hard- schuld van de gerequireerden daaraan, wettig 
draverijen, die art. 4 der z.g.n. Zondagswet en overtuigend bewezen heeft verklaard, <loch 
zelf als voorbeeld geeft, is het niet anders. 

1

. niet strafbaar heeft geoordeeld op grond, dat 
· Door deze nevenbedoelirig kwam de wed- sportieve wedstrijden als waartoe de onder

strijd te vallen onder het begrip openbare havige voetbalwedstrijd behoort, waarbij het 
vermakelijkheid. Niet - gelijk de eiscber publiek enkel komt uit belangstelling, zonder 
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dat daarbij muziek wordt gemaakt of gelegen
heid wordt gegeven gelagen te zetten, of zich 
anderszins te vermaken, niet geacht kunnen 
worden te vallen onder ,,Openbare Vermake
lijkheid" als bedoeld in artikel 4 der Zondags
wet, al heeft een iegelijk tot bet aanschouwen 
daarvan op het terrein toegang ; 

dat het criterium voor ,,Openbare Vermake
lijkheden", behalve, dat het publiek daartoe 
toegang heeft , ook is gelegen in het gerucht 
maken naar buiten, waardoor de Zondagsrust 
zou kunnen w o rde n v erstoord, zooa.ls moet 
worden opgemaakt uit de voorbeelden ter ex
plicatic in het artikel aangehaald en die beoor
deeld moeten worden naar de t oestanden van 
d estijds, dat wil zeggen van meer dan een eeuw 
geleden; 

0., dat bij het middel van cassatie als grief 
tegen deze beslissing wordt aangevoerd, dat 
het in het vonnis aangenomen criterium voor 
,,Openbare Vermakelijkheid, te weten het ge
rucbt maken naar buiten" , afgezien van het 
feit, dat dit juist bij voetbalwedstrijden we! 
het geval is, geen steun vindt in bet in artikel 4 
der Wet van 1 Maart 1815, S. 21 aangehaalde 
voorbeeld ,,Concerten", welke zoo zij warden 
gehouden in gesloten lokalen, geenszins naar 
buiten geruchtmakend zijn ; dat voorts, waren 
voetbalwedstrijden als zuiver sportief t e b·e
schouwen, geen toegangsprijs van hen die uit 
sportief oogpunt dien wedstrijd bezoeken, zou 
worden geheven, terwijl toch harddrijvnijen, 
welke even goed door tal van bezoekers uit 
sportief oogpunt worden beschouwd en waarbij 
ook toegangsprijzen zijn verschuldigd, uit
drukkelijk bij artikel 4 der Wet zijn verboden; 
dat dan ook onder vermakelijkheid valt elke 
gelegenheid waarheen het publiek gaat en tegen 
betaling toegang heeft ; 

0. hieromtrent : 
dat - daargelaten de juistheid van de in 

het slot der grief gegeven definitie - een spor
tieve wedstrijd a ls hier plaats had, waarto, , 
gelijk werd beslist, het publiek tegen betaling 
toegang heeft en daar komt uit belangstelling, 
dat is om onder andere de door de declnemers 
aan te wenden behendigheid en onderlinge 
krachtmeting, alsmede hunne kunst bij het 
voetbalspel te aan chouwen en den gang en 
den uitslag van den strijd na t e gaan, in den 
zin van artikel 4 der Wet van 1 Maart 1815, 
S. 21 als openbare vermakelijkheid is aan t e 
merken; 

dat immers in de kenmerken van dien wed
strijd zoodanige overeenkomst op sportief ge
bied is gelegen met die van den wedstrijd in 
genoemd artikel vermeld en als ,,harddraverijen" 
aangeduid, dat moet warden aangenomen, 
dat de wet ,,Openbare Vermakelijkheden 
zooals ..... harddraverijen" op de Zondagen 
en algemeene feestdagen niet gedoogende, 
behoudens de toegelaten uitzondering, haar 
verbod ook tot een aldus aangelegd e voetbal
wedstrijd uitstrekt ; 

dat, gelijk terecht door den requirant wordt 
betoogd, de wet voor zoodanige openbare 
vermakelijkheid niet eischt het . gerucht maken 
naar buiten, ofschoon dit gerncht zich in den 
regel zal openbaren, terwijl evenmin als ver
eischte daarvoor wordt gesteld, dat daarbij 
nog andere aantrekkelijkheden aan het publiek 
warden geboden, meer in het bijzonder niet, 

l!l21. 

dat daarbij muziek wordt gemaakt of gelegen
beid wordt gegeven gelagen t e zetten of zich 
anderszins te vermaken ; 

dat het middel dus is gegrond ; 
Vernietigt het vonnis door den Kantonrechter 

te Gouda op den 27 April 1921 gewezen, voor
zoover de gerequireerden daarbij t er zake van 
bet voormelde feit, te hunnen laste bewezen 
verkJaard, zijn ontslagen van alle rechtsver
volging; 

En voorzoover opnieuw rechtdoende krach
tens artikel 105 R. 0. : 

Gezien de artikelen 4 en 6 der Wet van 1 
Maart 1815, S. 21, laatstelijk gewijzigd bij die 
van 15 April 1886, S. 64, 23 en 91 van het Wet
boek van Strafrecht : 

Qualificeert het ten laste van gerequireerden 
bewezen verklaard feit dus: ,,Op Zondag eene 
openbare vermakelijkheid houden" ; 

Veroordeelt hen te dier zake ieder tot eene 
geldboete van vijftig cent, bij niet-betaling 
te vervangen door bechtenis van een dag voor 
ieder hunner. (A. B.) 

3 October 1921. ARREST van den Hoogen Raad. 
· Noch art. 14, noch art. 17 der Woning

wet houdt in, dat de verlangde verbete
ringen in overeenstemming behooren te 
zijn met, of steun moeten vinden in de 
door den gemeenteraad ingevolge art. 1 
dier we1, vast te stellen voorschr1ften. 

Beide artt. stellen als eenigen eisch, 
dat de voormelde verbetering:en onder
scheidenlijk door de gezondbeidscommissie 
en B. en W. noodzakelijlc moeten warden 
geacht. 

De Officier van J ustitie bij de Ai-r. -Recht
bank te Zterikzee, requirant van cassatie tegen 
een vonnis dier Rechtbank van 19 April 1921, 
waarbij P. F., in hooger beroep, - na vernie
tiging van een vonnis van den Kantonrechter 
t e Zierikzee van 9 Maart 1921, bij hetwelk hij 
wegens het als eigenaar eener woning niet 
voldoen aan eene aanschrijving overeenkomstig 
art. 14 der Woningwet tot hem gericht tot het 
aanbrengen van verbeteringen aan die waning, 
t erwijl door hem niet de noodige maatregelen 
zijn genomen om de bewoning te doen staken, 
met toepassing der artt. 14, 17, 40, 44 en 53 
der Woningwet, 23 en 91 Sr., was veroordeeld 
tot eene geldboete van f 60 en eene plaatsver
vangende hechtenis van twintig dagen, - te 
dier zake van alle rechtsvervolging werd ont
slagen. 

Conclnsie van den Advocaat-Generaal Mr. 
B.esier. 

Bij het bestreden vonnis is bewezenverkJaard, 
dat de beklaagde op 11 Januari 1921 te Brou
wershaven als eigenaar van eene woning, 
staande aan het Spuislop, plaatselijk gemerkt 
c. n°. 49, nog steeds niet had voldaan aan de 
tot hem gericbte en door hem op 26 April 1920 
ontvangen aanschrijving d.d. 26 April 1920 
n°. 242 W. van B. en W. dier gemeente, over
eenkomstig art. 14 der Woningwet, om te 
zorgen, dat een privaat, voldoende aan de bij 
de plaatselijke Bouwverordening gestelde 
eischen, ten behoeve van die waning werd aan-

53 
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gebracht voor 1 Augustus 1920, zijnde op 
11 Januari 1921 aan die womng geen privaat 
aanwezig, zulks, t erwijl hij ook niet de noodige 
maatregelen genomen had om de bewoning 
v66r afloop van dien termijn te doen staken, I 
zijnde deze woning op 11 J anu11ri 1921 nog 
steeds bewoond door den h,rnrder P. J. van 
de Velde, t erwijl door hem, beklaagde, binnen 
den vereischten t ermijn ook geen beroep van 
die aanschrijving van B. en W. was ingesteld 
bij den Gemeenteraad van die Gemeente. -
Dit feit werd echter niet -st rafbaar geoordeeld 
en de beklaagde dan ook van alle rechtsver 
volging ontslagen, in hoofdzaak, omdat was 
gebleken, dat de toestand, waarvan de ver 
betering door B. en \V. was bevolen, geheel 
in overeenstemming was met de eischen welke 
art. 52 der Brouwershavensche Bouwverorde
ning (Verordening bevat tende voorschriften 
ingevolge de Woningwet) stelt voor bij haar 
inwerkingtreden reeas bestaande woningen, 
tot welke soort de in deze zaak bedoelde woning 
behoorde, zoodat B. en W. hunne bevoegdheid 
zouden zijn t e buiten gegaan door ,,met t oe
passing van art. 22 van gemelcle verordening" , 
dat alleen nieuw op t e richten gebouwen _be
treft , den eisch te stellen van het aanbrengen 
van een afzonderlijk privaat . 

Bij tijdig ingediende memorie voert de 
eischer hiertegen als middel van cassatie aan : 

,,Niet of verkeerde t oepassing der Artt. 1, 11, 
13,. 14, 40 der Woningwet j0• de artt. 22 en 52 
der Verordening, bevattende de voorschriften 
ingevolge de W oningwet in de gemeente 
Brouwershaven en de artt. 214 en 216 Sv." 

Het middel komt mij gegrond voor. Ten 
onrechte legt het vonnis verband t usschen de 
bevoegdheid van B. en W. krachtens art . 14 
der Woningwet en de voor,,chriften der Bouw
verordening. De laatste vinden hunnen sane
t ie en daardoor hunne beteekenis in de straf
bepa.!ingen der Verordening zelve. De toe
passing van art. 14 der Woningwet geschiedt 
echter onafhankelijk van die voorschriften. 
B. en W. beslissen daarbij, dat de door de 
Gezondheidscommissie aanbevolen verbeterin
gen noodzakelijk zijn en leggen die op aan den 
eigenaar of wie anders tot het aanbrengen 
daarvan bevoegd is. Dat die verbeteringen 
alleen zouden mogen strekken om een met de 
Verordening striidigen toestand t e verhelpen, 
blijkt nit de Woningwet niet . Integendeel ; 
waar art. 11 het advies der Gezondheidscom
missie voorschrijft, noemt het a ls reden voor 
zulk een maatregel alt hans onder a niet alleen 
ongeschikt heid eener woning tot bewoning 1 

wegens niet -inachtneming van ·de voorschrif- 1 
t en der Verordening, doch ook zoodanige onge
schikt heid nit anderen hoofde en bij de t ot 
st andkoming der wet is dan ook vastgesteld, 
dat t engevolge van deze woorden de actie der I 
commissie en van het plaatselijk gezag geheel 
ongelimiteerd was (M. v. A. 2• Kamer) en niet 
beperkt tot de gevallen van overtreding der 
Bouwverordening (M. v. A. l • K amer). I 

H et voorschrijven in dit geval door B. en W. 
van het aanbrengcn van een pri".aat, vo.ldoende 
aan de eischen der Bouwverordening, is dan 
ook geenszins een toepassing van het op deze 
woning niet toepasselijk art. 22 dier Verorde
ning, doch staat als toepassing van art. 14 der 
Wonin~wet daar naast. Dat de uitkomst de-

zelfde is, als zij bij toepassing van art. 22 der 
Verordening geweest zou zijn _. is slechts toe
val, behalve in zoove1Te, dat natuurlijk B. en 
W. geen eischen zullen kunnen stellen, de 
voldoening waaraan den woningeigenaar met 
de Verordening in strijd zou brengen. 

De Recht bank had den verdachte dus straf 
moeten opleggen. Wei had deze zich er nog 
op beroepen, d&t hij de bewoning niet had 
kunnen doen staken , daar zijn huurder van 
de Huurcommissie voortdur ing der huur tot 
1 November 1920 had verkregen, doch dit 
verweer, hetwelk in het vonnis, dat toch a l 
een ontslag van alle rechtsvervolging behelsde, 
geen weerlegging behoefde, <loch nu onder de 
oogen gezien moet worden , kan n iet opgaau. 
I mmers, gesteld al dat het feitelijk gegrond is 
en dat beklaagde ook niet meer aan de huur
verlenging heeft lnmnen ontkomen, het doen 
staken der bewoning is - gelijk de Minister 
in de 2e Kamer bij de behandeling van art. 40 
t erecht bet oogde - niet des eigenaars hoofd
verplichting, <loch slechts een hem gegeven 
voorrecht , waarvan hij gebruik mag maken, 
wanneer hij dit boven verbetering verkiest. 
I s dit hem onmogelijk, dan wordt hij hierdoor 
geenszins ontslagen van zijn hoofdverplicht ing, 
de verbetering aan te brengen. 

1k concludeer, dat het bestreden vonnis ~al 
worden vernietigd, voorzooveel daarbij het 
bewezenverklaarde niet -strafbaar verklaard en 
de beklaagde te dier zake van alle rechtsver
volging ontslagen is, en dat met aanhaling van 
de artt. 1, 11 , 13, 14 en 40 der Woningwet 
en 23 en 91 Sr., aan het bewezenverklaarde zal 
worden gegeven de benaming : het als eigenaar 
van een woning ni . t voldoen aan een aan
schrijving van Burgemeester en Wethouder9 
overeenkomstig art. 14 der Woningwet tot het 
aanbrengen van de noodig bevonden verbe
teringen, zonder de noodige maatregelen ge
nomen te hebben om de bewoning te doen 
staken v66r den a floop van den termijn, binnen 
welken de verbeteringen moesten zijn aange
bracht, en dat de beklaagde te dier zake zal 
worden veroordeeld tot betaling . van een 
geldboete van f 60, bij gebreke van betaling 
te vervangen door hecht enis van t wintig 
da~en . 

De H ooge Raad, enz. ; 
· Gehoord het verslag van den Raa.dsheer 

Jhr. Feith ; 
Gelet op het middel van cassatie, door den 

requirant voorgesteld bij memorie : (zie Cone!. 
Adv.-Gen.); 

Gehoord, enz. ; 
0 ., dat bij het bestreden vonnis, met zijne 

schuld daaraan, als bewezen is aangenomen, 
dat, enz. (zie Cone!. Adv.-Gen .); 

0 ., dat dit feit niet st rafbaar is geoordeeld , 
op grond, dat de aanschrijving van Burge
meester en Wet houders van Brouwershaven 
niet steunde op de wet ; 

dat t och, bl ijkens de t er t erechtzitting af
gelegde getuigeverklaringen, ten tijde, dat 
gerequireerde die aanschrijving ont vmg, vo!
daan was aan de bepaling van art. 52, hoofd 
stuk IV der Verordening, bevattende de voor
schriften ingevolge de Woningwet in de ge
meente Brouwershaven, welk hoofdstuk voor 
schrift en bevat voor de op het tijdst ip vaIL 
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het in werking treden der verordening be- overtmgend bewezenverklaarde hetgeen den 
staande woningen; gerequireerde was telastegelegd en dus mede-

dat Burgemeester en Wethouders dus in dat ,,hij ook niet de noodige maatregelen ge' 
meergemelde aanschrijving hunne bevoegd- nomen had om de bewoning v66r afloop van 
heid te buiten gin~en door, met toepassing van dien termijn" - dat is : v66r 1 Augustus 
het niet toepassehjk art. 22 der gemelde ver- 1920 - ,,te doen staken" ; 
ordening, den gerequireerde te gelasten alsnog Vernietigt het vonnis, door de Arr.-Recht
ten behoeve van het bij dagvaarding om- bank te Zierikzee op 19 April 1921 in deze 
schreven perceel een privaat te doen aan- I zaak gewezen, doch alleen voorzoover daarbij 
brengen en die aanschrijving a lzoo onbevoegd , het bewezenverklaarde niet strafbaar is ge
werd gegeven ; I oordeeld en de gerequireerde te dier zake van 

0., clat het tegen deze beslissing aangevoerde alle 1·echtsvordering is ontslagen; 
middel is gegrond ; En te dien opzichte rechtdoende ten prin-

dat immers bij art. 14 (oud : 11) aanhef en cipalc krachtens art. 105 R. 0. ; 
sub b der Woningwet aan de GezondheidR- Qualificeert het bewezenverklaarde a ls: 
co=issie de bevoegdheid wordt toegekend ,,het als eigenaar eener woning niet voldoen 
om bij !)Cn met redonen omkleed advies aan aan eene aanschrijving, overeenkomstig art. 17 
het Gemeentebestuur de woningen aan te der W'oningwet tot hem gericht tot het aan
wijzen, bij . welke, ofschoon zij niet ter bewo- brcngen van verbeteringen aan die woning, 
ning ongeschlkt zijn, het aanbrengen van terwijl door hem niet de noodigc maatregelen 
bepaaldelijk aangeduide verbeteringen door zijn genomen om de bewoning te doen staken 
haar noodzakelijk wordt gcacht, - terwijl v66r den afloop van den termijn, binnen wel
art. 17 (oud: 14) bepaa.lt, da.t, indien Burge- ken de verbeteringen moesten zijn aange
meester en Wethouders beslissen, dat dit bra.cht" ; 
aanbrengen noodza.kelijk is, door hen met Gezien de artt. 17 en 44 (oud: 14 en 40) der 
overlegging van een afschrift van het advies Woningwet, 23 en 91 Sr. ; 
der gezondheidscommissie de eigenaar der Veroordeelt den gerP-quireerde tot beta.ling 
woning of degene, die tot zoodanig aanbrengen eener geldboete van f 60 ; 
bevoegd is, wordt aangeschreven de noodig Bepaalt, dat de boete, b~j gebreke van be
bevonden verbeteringen aan to brengen of, ta.ling na. den dag, waa.rop dit arrest kan 
zoo hij daaraan de voorkeur geeft, de bewoning worden tenuitvoergelegd, zal worden verva.n
te staken of te doen staken, een en a.nder gen door hechteni~ van twintig dagen. 
binnen een door Burgemeester en Wethouders (A. B.) 
vast te stellen termijn ; 

dat geen dezer beide artikelen inhoudt, dat 
de verlangde verboteringen in overeenstem
ming bchooren te zijn met of steun moeten 
vinden in de door den Gemeenteraad ingevolgc 
art. 1 der wet vast te stellen voorschriften, en 
beide als eenigen eisch stellen, dat de voor
melde verheteringen onderscheidenlijk door 
de gezondheidscommissie en door Burgemees
ter en Wethouders noodzakelijk moeten wor
den geacht; 

da.t derhalve Burgemeester en Wethouders 
van Brouwersha.ven, - het, in overeenstem
ming met het door de gezondheidscommissie 
mtgebra.cht advies, noodzakelijk oordeelencle, 
da.t ten behoeve van de woning van gerequi
reerde een privaat werd aan$ebra.cht, vol
doende a.an de hij de pla.atsehjke Bouwver
ordening voor nieuw op te ri chten woningen 
gestelde eischen, - bevoegd waren zulks te 
gelasten, a.I voldeed de gemelde, v66r 1905 
gebouwde woning ook a.an de in die verorde 
ning voor woningen, reeds be taande op het 
tijdstip ha.rer inwerkingtreding ,,op het stuk 
van privaten vastgestelde voorschriften "; 

0., da.t de gerequireerde nu weliswaar in 
hooger beroep nog tot zijn verdediging heeft 
a.angevoerd, dat hij na ontva.ngst der aan
schrijving van Burgemeester en Wethouders 
heeft getracht de bewoning van het door hem 
verhuurde perceel te doen staken door den 
bewoner daarvan de huur op te zeggen en een 
deurwaarder te gelasten het perceel te doen 
ontruimen, welke ontruiming a.Ileen hlerom 
niet is gevolgd, wijl de Huurcommissie den 
huurder heeft vergund het perceel alsnog te 
blijven bewonen ; 

dat deze verdediging echter afstuit op de 
beslissing der Rechtba.nk, welke wettig en 

4 October 1921. BESLUIT tot wijziging en aan
vulling van het K.oninklijk Besluit van 
23 Janum-i 1920 (Staatsblad n°. 37). 
s. 1110. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenla.ndsche Za.ken, tijdelijk Voorzitter van 
den Raad van Ministers, van 20 Sept-ember 
1921, La. A Kabinet; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
27 September 1921, n°. 39); 

Gelet op het nader rapport van Onzen 
Minister van Binncnla.ndsche Zaken, tijdelijk 
Voorzitter van den Raad van l\finisters, van 
30 September 1921 , La. B KabiPet; 

Overwegende dat het wenschelijk is gebleken 
het Bezoldigingsbesluit Burgerliike Rijksambte 
naren 1920 (Staatsblad n°. 37) opnieuw te 
wijzigen en a.an te vullen ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
In vorengenoemd Bezordigingsbeslmt de na

volgende wijzigingen en aanvullingen nan te 
brengen: 

A. Met ingan!( van 1 October 1921 : 
In bijlage A : 
In schaal 12 wordt onder ,,Registratie, do

mcinen, hypotheken en kadaster" voor ,,Rijks
klerk III• klasse" en ,,Rijksklerk III• klasse 
ten hypotheekkantore" gelezen : 

Rijksklerk. 
In schaal 13 wordt onder ,,Regi<truti:~, do

meinen, hypotheken en kadaster" voor ,,Rijks
klerk II• klasse" en ,,Rijksklerk II• klasse ten 
hypotheekkantore" gelezen : 

Adjunct-commies, zonder vakexamen. 
Na schaal 27 wordt ingevoegd: 

53* 



1921 4-5 0 C T O B E R. 836 
Schaal 27a. 

f 1300-f 3200, 19 jaar. 
19 jaarlijkschc verhoogingen van f 100. 

Financien. 

Registra!,ie, domeinen, hy'[)Otheken en kadaster. 
Adjunct-commies, met vakexamen. 
In sc ~al 28 vervalt onder .,Regiatratie, do-

meinen, hy'[)Otheken en kadaster": 
Rijksklcrk I6 klasse. 
Rijksklerk Ie klasse ten hypotheekkantore. 
B. 
In Bijlage A: 
In schaal l(l, wordt na de vermelcling opge

nomen onder .,Rijkalarulbouwhuishoudschool 
,.De Rolleaite", ingevoegd : 

Rijkaproe//okstation ooor pluimveeteeU. 
Tuinman-concierge. 
In schaal 14 wordt onder ,.Rijkawaterstaat" 

aan het slot van de rubriek,.Gezagvoerend pont
wachter, gezagvoerder, schipper van" opge
nomen: 

,,Inspecteur-Generaal C. A. Jolles". 
en aan het slot van de rubriek ,.Machinist 

(vaartuigen)" : 
,,Inspecteur-Generaal C. A. Jolles." 
In schaal 52 wordt onder ,.Rijk<ilarulbouw

proe/stations, met inbegrip van het Rijkabosch
bouwproe/station en het Rijkszuivelstation" na 
de vermelding van het ambt van Bacterioloog 
opgenomen: 

.Physioloog. 
Onze Mirusters zjjn, ieder voor zooveel zijn 

Dep.i.rtement van Algemeen Bestuur aangaat, 
belast met de uitvoering van dit besluit, dat 
in het Staa.tsblad zal worden geplaatst en waar
van afschrift zal worden gezonden aan de 
onderscheidene Mini5terieele Departementen, 
aan den Raad van State en aan de Algemeene 
Rekenkamer. 

Het Loo, den 4den October 1921. 
WILHELMINA. 

De .ill inister van Binnenlandsche Zaken, 
tijdelijk Voorzitter van den Raad van Ministers, 

CEl. RUYS DE BEERENBROUCK. 
( Uitgeg. 14 Oct. 1921.) 

4 October 1921. ~1rssrvE van den Minister 
van Binnenlandsche Zaken betreffende 
druk- en bindwerk voor de overheid. 

Naar aanleiding van een bij mijn Departe
ment ingekomen adres van de Vereeniging van 
onafhankelijke Drukkerspatroons in Nederland 
waarbij deze zich beklaagt dat zonder rede
lijken grond een aantal drukkerijen, welke zich 
met onder de collectieve arbeidsovereenkomst 
verbonden hebben, door openbare diensten 
van leveringen worden uitgesloten, heb ik de 
eer Uwe aandacht te vestigen op het bepaalde 
in mijne circulaire van 9 Juni 1917, n°. 62121, 
afdeeling A. S. C., dat a.an werkgevers, 
die niet door de collectieve arbeidsovereen
komst zijn gebonden, druk- en bindwerk kan 
worden opgedragen, mits naar het oordeel van 
den Directeur-Generaal van den Arbeid de 
arbeiders bij hen onder geen on~tiger voor
waarden werkzaam zijn, dan b1j de leden der 
collectief contracteerende patroons-orjl'anisaties. 

Genoemde Directeur-Generaal is bereid tot 
het verstrekken van voorlichting omtrent de 

voorwaarden waaronder arbeiders werkzaam 
zijn bij niet onder de collectieve arbeidsvoereen
komst georganiseerde patroons. 

Uw college gelieve het vorenstaande ter 
kennis te brengen van de gemeentebesturen 
in Uw gewest. (W. v. d. B. A.) 

5 October 1921. BESLUIT, strekkende o. a. tot 
het bepa-Ien van den dag der inwerking
treding der Warenwet 1919 (Staatsblad 
n°. 5S1) voor het keuringsgebied Nijmegen. s. 1111. 

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

Arbeid van 29 September 1921, no. 1676 D, 
nfdeeling Volksgezondheid; 

Gelet op de artikelen 8 en 36 der Warenwet 
(Staatsblad 1919, n°. 581); . 

Hebben goedgevonden en ver~taan: 
a. te bepalen : 
de artikelen der Warenwet (Staatsblad 

191~, n°. _581), voor zoover deze nog niet bij 
eemg vor1g besluit in werking zijn gesteld, 
benevens Ons besluit van 5 Januari 1921 (Staats
blad n°. 5) treden voor het keurings"ebied 
Nijmegen in Wflrkiug op 1 October 1921. 

b. enz. 
Onze Minister van Arbeid is belast met de 

uitvoering van dit besluit, dat, voor zooveel 
het bepaalde onder a betreft, in het Staatsblad 
zal worden geplaatst. 

Het Lo.:,, den 5den o~tober 1921. 
WILHELMINA. 

De .llfinister van Arbeid, AALBERSE. 
(Uitgeg. 19 Oct. 1921.) 

5 October 1921. BESLUIT tot aanwijziug van 
den termijn bedoeld bij art. 48 der Vleesch
keuringswet (Staat.•blad 1919 no. 524). 
s. 1112. 

WIJ WILHELMI A, ENZ. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Arbeid van 30 September 1921, no. 452 E, a,f. 
deeling Volksgezondheid; 

Gelet op arti.kel 4 , eer~t-e en tweede lid der 
Vleeschkeuringswet (Staatsblad 1919 n°. 524) ; 

Hebben goedgevonden en verstaan te 
bepalen: 
A. De raden van de gemeenten waar een 

keuringsdienst nog niet bestaat, onderwerpen 
de noodige verordeningen en instructies, en 
de raden van de gemeenten, waar een keurings
dienst bestaat, de noodige aa.nvullingen en 
wijzigingen van verordeningen en instructies 
a.an de goedkeuriug van Gedeputeerde Staten 
voor l Januari 1922. 

B. Ons besluit van 20 Juni 1921 (Staatsblad 
n°. 806) vervalt. 

Onze Minister van Arbeid is belast met de 
uitvoering van cl.it besluit, dat in het Staatsblad 
zal worden geplaatst. 

Het Loo, den 5den October 1921. 
WILHELMINA. 

De Minis/er van Arbei,f,, AALBERSE. 
( Uitg~. 18 Oct. 1921.) 

5 October 1921. BESLUIT, betreffende de 
ster1.--te van de lichting der militie van 
1922. s. 1113. 
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WIJ WILHELMINA, ENZ.; 
Op de voordracht van Onzen :\llinister van 

Oorlog, van 27 September 1921, Afdeeling 
Dienstplicht, n°. 122 0, van Onzen Minister 
van Binnenlandsche Zaken, van 30 September 
1921, Afdeeling Binnenlandsch Bestuur, no. 
12308 I, en van Onzen· Minister van Marine 
a. i. van 3 October 1921, Afd. B (3de Bureau), 
n°. 50; 

Gelet op art 4 der Militiewet (Staatsblad 
1912, no. 2 1) ; 

Hebben goedgevondcn en verstaan te 
bepalen: 

Art. 1. De lichting der militie van het 
jaar 1922 bedraagt 25,600 man, waarvan 600 
voor de zeemilitie worden bestemd. 

2. Het aandeel, door elke provincie te 
dragen in de lichting, in art. 1 bedoeld, wordt 
aangewezen in de vierde kolom van den Staat, 
welke bij <lit besluit behoort. 

Onze Ministers van Oorlog, van Binnen
landsche Zaken en van Marine zijn, ieder 
voor zooveel hem betreft, belast met de uit
voering van wt Besluit, dat in het Staatsb/,ad 
zal worden geplaatst. 

H et Loo, den 5den October 1921. 
WILHELMINA. 

De Minister van Oorlog, VAN DIJK. 
De Minister van Binnenlandsche Zaken, 

CH. RUYS DE BEERENBROUCK. 
De Minister vein Marine a. i., VAN DIJK. 

(Uitgeg. 18 Oct. 1921.) 

Behoort bij het Koninklijk Besluit van 5 October 1921 (Stnafsblad n•. 1113). 
STAAT, aanwijzende het door elke provincie voorloopig nader te dragen aandeel in de 

lichting der militie van 1922. 
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Ons bekend, 
De Minister van Oorlog, · VAN DIJK. 

De Minister van 'Binnenlandsc!IP. Zaken, CH. Ruys DE BEERENBROUCK

De Minister van Marine a. i . , VAN DIJX. 
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5 October 1921. MrssrvE van den Minister 3 October 1921, n°. 20257, Direotie van E oo
van Waterstaat aan Gedeputeerde Staten nomisohe Zaken; 
van de provinoies, betreffende sohade ten- Hebben goedgevouden en verstaan : 
uevolge van landingen van luohtvaartuigen I . te bepalen, dat de na te noemen aanvulling 
tuiten luchtvaartterreinen. van het bij Ons · beslu it van 23 J anuari 1913 

Het zal Uw College wellioht bekend zijn, (Staatsb/.ad n°. 40) bekrachtigde Rijnvaart
dat de sohade, welke bij landing van eenig politiereglement van kracht zal zijn voor 
luohtvaartuig buiten een luoht vaartterrein I de rivier den Rijn met inbegrip van de Waal 
mooht worden veroorzaa,kt aan de grasmat , en de L ek. 
de te velde staande gewassen, afsluitingen als In paragraaf 5, punt 11 , eerste lid, tweeden 
anderszins, zoomede de sohade, welke na eene volzin, wordt tusschen de woorden ,,welke" 
zoodanige landing, welke meest en t jjds uit en ,,op de DPitsohe Staat sl;lebieden " inl;levoegd: 
nood zal zijn geschiecl , daaraan mooht worden I ,,op Fransoh taatsgeb1ed uit dnehoekige 
toegebraoht door het bet rokken luchtvaart - blauw-wit-roode,". 
personeel, door personen die ambtshalve of II. Dit besluit treedt in werking op den 
ui tsluitend tot verlecning van hulp ter plaat se ' tweeden dag na <li en der dagteekening van bet 
komen , en verder de ohade ontstaan tengevolge 1 8 taatsbl.ad, waarin het is geplaatst. 
van het vervoer van hulpmiddelen of van het Onze Ministers van Waterstaa t, van Land
onbruikbaar geworden luch tvaartuig in den bouw, Nijverheid en H andel en van Buiten
regel betrekkelijk gering is te noemen, en dat landsohe Zaken zijn bela t met de uit voering 
zij meestal verre wordt overtroffen door de va-n <lit bes!uit, hetwelk in het Staatsblad 
chade, welke in dergelijke gevallen wordt geplaatst on aan den Raad van State medege 

veroorzaakt door het toest roomende pu bliek, deeld zal worden. 
hetwelk ziob, naar de ervaring uitwijst dik- H et Loo, den 6den October 1921. 
werf niet ontziet , gewassen te vertreden en af- WILHE LMINA. 
sluit ingen te vernielen. In verschillende ge- De Minister van Waterstaat, A. A. H . W. KiiNIG. 
vallen warden zelfs instrument en en onde1·- De ./Jll in. van Landbouw, Nijverheid en Handel, 
deelen van het vliegtuig ontvreemd. H . A. VRN IJsSELSTEIJN. 

Terwijl nu de eigenaar van het luohtvaartuig 
I 

De Minister van Buitenlandsche Zaken, 
in den regel geneigd zal zijn de in de eerstge· VRN KARN EBEEK. 
noemde gevallen toegebraohte sohade naar I ( Uitgeg. 4 Nov. 1921. ) 
billijkheid te vergoeden, zal eene zoodanige 
geneigdheid ten opziohte van de in de t weede 
plaats omschreven sohade zeker in mindere 7 October 1921. K0NINKLIJK BESLUIT. 
ma.t e of in het geheel n iet aanwezig zijn. Ged. Staten hebben tereoht goedkeuring 

In verba.nd, met het voorgaande moge ik de ont houden aan eene gemeentebegro::>ting 
medewerking van Uw College verzoeken, t en op grond dat de gemeenteraad de post voor 
einde de gemeentebe turen m Uwe provinoie jaarwedden der politie n iet heeft verhoogd 
te wijzen op de wensohelijkheid om tegen het tot een in verband met de volgens Ged . 
veroorza.ken van sohade tengevolge van de St aten noodig geacbte a.menstelling der 
handelingen van het uit nieuwsgierigheid of polit ie vereisoht bedrag. De Kroon over-
uit belangst elling t oestroom,ende pubfiek, zoo weegt, dat eene vermindering van het poli-
spoedig als doenhjk en met kraoht op te treden. t ieoorps in de betrokken gemeente onder 

(B. S. ) de tegenwoordige omstandigheden n iet 
kan worden gedoogd. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
6 October 1921. BESLUIT tot bekraoht iging Besohikkende op het beroep, i.ngestcld door 

van eene aanvulling van bet Rijnvaart- I den raad der gemeente H arderwijk tegen het 
politiereglement voor den Rijn met inbe- besluit van Gedeputeerde Staten van Gelder-
grip van de Waal en de L ek. S. 1114. land van 18 Mei 1921, n°. 273, waarb jj goed-

WIJ WILHELMINA, ENZ. , keuring is onthouden aan de begrooti:ig rlier 
Op de voordraoh t van Onze Ministers van gemeente voor het dienstjaa r 1921 ; 

Waterstaat van 20 Juli 1921, n°. 302, A{deeling Den Raad van State, Aideeling voor de 
vVaterstaat A., van Land bouw, I ij verheid 'I Gesohillen va.n Bestuur, gehoord, advies van 
en Handel van 25 Juli 1921, n°. 4396, Afdeeling 21 September 1921 , n°. 212 p; 
Nijverbeid, en van Buitenlandsohe Zaken van Op de voordraoh t van Onzen Minister van 
30 Juli 1921, n°. 16292, Direotie van Eoono- , Binnenlandsche Zaken van 4 October 1921, 
mi ~obe Zaken; afd . B. B., n°. 12223; 

Gezien de door de Centrale Commiss ie voor i 0. , dat Gedeputeerde Sta ten bij besluit van 
de R ijnvaart in hare zitting van 25 Februa ri 18 Mei 1921, n°. 273. aan bovengenoemde be-
1921 vastgestelde na te noemen aanvulling I grooting hunne goedkeuring hebben onthouden 
van bet Rijnvaartpolitiereglement : I uit overweging dat de raad der gemeente 

Gelet op de artikelen 1, 32 en 46 der berziene . H arderwijk de post volgnummer 181 niet heeft 
akte omtrent de Rijnvaart, voor zooveel noodig i verhoogd tot een in verband met de volgens 
goedgekeurd bij de wet van 4 April 1869 , hen noodig geaohte samenstelling der politie 
(Staatsblad n°. 37) : vereisoht bedrag en geen post is uitgetrokken 

Den Raad van State gehoord (ad vies van voor de jaarwedde van den bosohwaohter; 
13 September 1921, n°. 2i); · I dat van het be luit van Gedeputeerde Staten 

Gezien het nader rapport van Onze voornoem- , de raad der gemeente Ha.rderwijk bij Ons in 
de Ministers van 19 September 1921, La. X , beroep is gekomen; 
Afdeeling Waterstaat A. ; van 24 September 0., dat met Gedeputeerde St aten van Gel-
1921, n°. 5351, afdeeling Nijverheid; en van derland moet worden aangenomen dat eene 
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vern:rindering van het politiecorps te Harder
wijk onder de tegenwoordige omstan<ligheden 
niet kan worden gedoogd ; 

clat Gedeputeercle Staten derhalve aan de 
gemeente-begrooting dezer gemeente voor het 
dienstjaar 1921 te recht hunne goedkeuring 
hebben onthouden ; 

Gezien de Gemeentewet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrcnd te verklaren ; 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 

belnst , enz. (A. B.) 

7 October 1921. KONINKLI.TK BESLUIT. 
Waar is gebleken, dat de overprikkeling 

van het zenuwstelsel, waaraan reclamant 
lijdt, een gevolg is van de overstelpende 
drukke werkzaamheden aan het burge
meestersambt verbonden bij de toepassing 

1 

van de voorschriften inzake distributie I 
en inkwaniering, terwijl de ambtenaren 
die hem terzijde moesten staan ten eenen
male voor hun taak niet berekend waren, 
moet worden aangenomen dat de ziekte 
van reclamant het gevolg is van bijzondere 
omstandigheden in den zin van art. 3, 
l • lid, sub b. 

den belanghebbende overgelegde stnkken_blijkt, 
dat zijne ziekte inderdaad het gevol~ 1s van 
bijzondere omstandigheden die zich biJ de ver
\TU.lling van zijne betrekkingen hebben voor 
gedaan, hicrin gelegen dat hij belast was. met 
overstelpend drukke werkzaamheden, terwijl 
de gemeenteraad hem alle, ook slechts iets 
beteekenende ambtelijke assistentie heeft ont
houden, zoodat het onmogelijke van hem werd 
gecischt ; weshalve het Onzen Mjnister voor
komt dat er termen bestaan aan hem maxi
mum-pensioen toe te kennen en we! als oud-

1 burgemeester van Harmelen tot een bedrag 
I van f 805 als oud-burgemeester van Veld

huizen ten bedrage van f 458 en als ond
ambtenaar van den bur1;erlijken stand aldaar 

, tot een bedrag van f 28 ; 
0., dat uit het rapport van de geneeskundigen 

Dr. A. van der Minne en H. F. van K essel, 
doe door Onzen Minister van Financien zijn 
benoemd tot het instellen van een geneeskundig 
onderzoek naar den gezondheidstoestand van 

WIJ WILHELMI A, ENZ. 
Beschikkende op de aanvrage om verhooging 

van pensioen van A. Blankestijn te Amster
dam. a ls oud-burgemeester van Harmelen en 
oud- burgemeester en ambtenaar van den bur
gnlijken stand te Veldhuizen ; 

Gezien het adviPs van den Pen.-ioenraad voor 
de gemeenteambtenaren van 20 Mei 1921, 
n° 64 · 

·Den'Raad van State, Afdeeling voor de Ge
SC'hillen van Bestuur, gehoord, advies van 21 
21 September 1921, n°. 223 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
· Financien van 3 October 1921, n°. 217, Afd. 
Pensioenen ; 

den belanghebbende, blijkt dat hij voor de 
verdere waarneming zijner betrekking onge
schikt is wegens eene b1j hem in sterken graad 
geconstateerde overprikkeling van het zenuw
stelsel, welke toestand, naar hun <oordeel, het 
gevolg is van de overstelpend drukke werk
zaamheden aan het burgemee tersambt ver
bonden bij de toepassing van de voorschriften 
in zake distributie en inkwartierin$ ; 

dat uit de overgelegde besche1den blijkt 
da,t hij zijne ambten als burgemeester heeft 
waargenomen en is blijven waarnemen onder 
ongewoon moeilijke omstandigheden, terwijl 
de ambtenaren die hem bij zijn ambtsvervulling 
ter zijde moesten staan, ten eenen male voor 
hun taak niet berekend waren ; 

dat de ongunstige omstandigheden, waar
onder de belanghebbende zijn dienst als burge
meester heeft verricht, noodwendig ook van 
invloed moeten zijn geweest op de waarnellllng 
van zijne betrekking als ambtenaar van den 
burgerlijken stand ; 

dat daarom moet worden aangenomen dat 
de ziekte die den belanghebbende voor de · 
verdere waarnemin~ van zijne bet,rekkingen 
ongeschikt doet zijn, het gevolg is van bijzon
dere omstancligheden die zich voor hem bij de 
uitoefening van den dienst niet rloor zijn schnld 
of onvoorzichtigheid hebben voorgedaan, als 
zijn bedoeld in art. 3, 1 e lid onder b, ~e al. dcr 
Pensioenwet voor de gemeenteambtenaren 
1913; 

dat hij derhalve aanspraak l10eft op maxi
mum-pensioen; 

Gezien de genoemde wet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

0., dat de Pensioenraad voor de gemeente
ambtenaren in zijn voormeld advies Ons in 
overweging heo~ ~~geven op de aanvrage af
wijzend te beschikken, aanvoerende, dat bij 
Koninklijk Besluit van 11 Augustus 1920, n°. 92, 
aan A. Blankestijn, gewezen burgcmeester 
van Harmelen en burgemeester en ambtenaar 
van den burgerlijken stand te Veldhuizen, drie 
e,enre<lige pensioenen zijn toegekend onder
scheidenljjk van f 436, f 179 en f 8, onder 
afwijzing van zijn verzoek om toekcnning 
van maximum-pensioen, daar uit rle bij de 
pensioensaanvragen overgelegde o-ene1ciskun<lige 
verklaring niet voldoende b]()ek dat de ziekten 
of gebreken, ter zake waarvan hij voor de 
verdere waarneming van zijre betrekkingen 
ongeschikt was, het gevolg waren van eene der 
oorzaken, bedoeld in de artt. 3b, 2e lid en ·13 
dcr Pensioenwet voor de gemeente-ambtenarcn 
Hll3; dat hti den 4.en September 1920 nogmaals 
heeft ,erzocht om toekcnning van maximum
pensioen, aanvoerendo clat de ziekten en ge
breken ter zake waarvan hij ongeschikt is 
we! degelijk het, gevolg zijn van bijzondere 
omstandigheden, <lie zich bij de uitoAfening van 
zijne betrel:kingcn zonden hebben voore:edaan ; 

dat Onze Minister van l!' inannien z1ch met 
dit advies niet kan vereenigen vermits naar 
het oordeel van Onzen Minister uit de door ! 

aan A. Blankestijn te Amsterdam, gewezen 
burgemeester van Harmelen en gewezen burge
meester en am btenaar van den burgerlijken 
st3nd te Veldhuizen, te rekenen van 1 Jannari 
1920 een jaarlijksch pensioen toe te kennen 
van f 805 als gewez;in burgeme~stcr van 
Harmelen, van f 458 als gewezen burge
meester van Veldhuizen en van f 28 als 
gewezen ambtenaar van den burgerlijken stand 
te Veldhuizen, onder intrekking van de hem 

I bij Ons besluit van 11 Augustus 1920, n°. 92 
verleende pensioenen van f 436, f 179 en 8 ; 

Onze Minister van V.inancien is belast, enz. 
(A. B.) 
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8 October 1921. BESLUIT tot wijziging van 
het Koninklijk besluit van 4 Mei 1896 
(Staatsblad n°. 76), tot vaststelling van een 
reglement voor de Kamers van Koophandel 

•en Fabrieken. S. 1115. 
Wr.r WILHELMI A, ENZ. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Landbouw, Nijverheid en Handel van 30 
Augustus 1921, n°. 12893, afdeeling Handel; 

Gelet op het Koninklijk besluit van den 4den 
Mei 1896 (Staatsblad n°. 76), tot vaststelling 
van een Algemeen Reglement voor de Kamers 
van Koophandel en Fabrieken, zooals dit is 
gewijzigd bij Ons besluit van 2 November 1916 
(Staatsblad n°. 490) ; 

Den Raad van State gehoord, ad vies van 
27 September 1921, n°. 46; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor• 
noemden Minister van 4 October 1921, n°. 
16334, afdeeling Handel ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
l 0 • verkiezmgen van leden voor de Kamers 

van Koophandel en Fabrieken worden niet 
meer gehouden ; 

2°. de leden dier Kamers, die volgens ar
tikel 5 van bovenaangehaald besluit op l 
Januari 19!2 moeten aftreden, blijven zitting 
hebben tot den lsten April van dat jaar; 

3°. buiten den bij den rooster bepaalden 
tijd opengevallen plaatsen worden niet vervul;i. 

Onze Minister van Landbouw, Nijverheid 
en Handel is belast met de uitvoering van dit 
besluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden 
geplaatst en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den Raad van State. 

Het Loo, den 8sten October 1921. 
WILHELMINA, 

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

( Uitge,g. 20 Oct. 1921.) 

8 October 1921. BESLUIT tot het bepalen van 
den daiz van inwerkingtreding der Waren• 
wet 1919 (Staatsblad n°. 581) voor bet 
keuringsgebied 's-Gravenhage. S. 11 !6. 

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

Arbeid van 4 October 1921, n°. 1721 D, af. 
deeling Volksgezondheid; 

Gelet op R.rtikel 36 der Warenwet (Staatsblad 
1919 n°. 581 ) en op Ons Besluit van 5 Januari 
1921 (Staatsblad n°. 5); 

Hebben goedgevonden en verstaan te 
bepalen : 

Eenig artikel. 

De bepalingen der Warenwet (Staatsblad 
no. 581) voor zoover deze nog niet bij eenig 
vorig besluit in werking zijn gesteld, alsmede 
Ons bovengenoemd Besluit treden voor het 
keuringsgebied 's-Gravenhage, in werking op 
15 October 1921. 

Onze Minister van Arbeid is belast met de 
uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad 
zal worden geplaatst. 

H et Loo, den 8sten October 1921. 
WILHELIIHNA. 

De Minister van .Arbeid, AALBERSE. 
. (Uitge,g. 14 Oct. 1921.) 

10 October 1921. BESLUIT tot wijziging van 
het Koninklijk Besluit van 24 Juli 1905 
(Staatsblad n°. 243), waarbij aan J. Stoclc
mans, Generaal-Overste van de Broeders 
van Liefde te Gent (Belgic) vergunning 
is verleend op een terrein in de gemeente 
Venray een gesticht voor krankzinnigen op 
te richten. S. 1117. 

WI.J WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van Onzen MiniRter van 

Binnenlandsche Zaken van 6 October 1921, 
no. 6320. afdeeling Armwezen ; 

Gelet op de wet van 27 April 1884 (Staatsblad 
n°. 96), laatstelijk gewijzigd bij de wet van 
27 November 1919 (Staatsblad n°. 784): 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 

Eenig artikel. 
Artikel 2 van Ons besluit van 24 Juli 1905 

(Staatsblad n°. 243), wordt gelezen als volgt : 
,,In het gesticht, bestaande uit 12 paviljoe

nen en de noodige dienstgebouwen, mogen 
. niet m eer dan 602 krankzinnigen, uitsluitend 
mannen, verpleegd worden." 

,,Onze Minister van Binnenlandscbe Zaken 
bepaalt na de voltooiing van elk paviljoen het 
tijdstip, waarop dit in gebruik mag worden 
genomen en het maximum van het aantal ver
pleegden, dat daarin mag worden opgenomen." 

,,Bovendien mogen in het gesticht gedurende 
het tijdvak, eindigende l November 1931, 
nog 65 mannen verpleegd worden". · 

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

Het Loo, den !Oden October 1921. 
WILHELMINA. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
CH. RUYS DE BEERENBR0UCK. 

(Uitgeg. 21 Oct. 1921.) 

10 October 1921. ScHRI.JVEN van den Minister 
van Onderwijs, Kunsten en Wetenscha.p
pen aan Gedeputeerde Staten der pro
vincien , betreffende: Vervolgonderwijs. 

Het is mij gebleken, dat onzekerheid bestaat 
aangaande enkele bepalingen der Lager Onder
wijswet 1920, betreffende het vervolgonder
wijs. De beteekenis van die bepalingen en de 
wijze waarop zij in de practijk behocren te 
worden toegepast worden hieronder uiteengezet. 

Ik heb de eer Uw College te verzoeken, die 
uiteenzetting ter kennis te bren~en van de 
gemeentebesturen in Uwe provincie en bij ~e 
toepassing der wet daarmede zooveel mogehJk 
rekening te houden. 

1. Cur sus, niet 11erbonden aan lag ere Bchool. 
Bij vele gemeente- en schoolbesturen heerscht 

de opvatting, als zou een cursus voor vervolg
onderwijs, gelijk voorheen bij het herhalings
onderwijs veelal gebruikelijk was, aan een 
lagere school moeten zijn verbonden. 

Deze opvatting is onjuist, daar de cursus 
voor vervolgonderwijs een op zichzelfstaande 
inrichting vormt. Niet aan elke school be
hoeft een cursus voor vervolgonderwijs te 
worden ingericht. 

2. Benoeming personeel . 
Onder de Lager Onderwijswet van 1878 werd 

aangenomen, dat de benoeming van het open• 
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baar onderwijzend personeel bij het herhalings
onderw'js niet vie! onder de bemoeiingen van 
het Rijksschooltoezicht. In de nieuwe Lager 
Onderwijswet komen geenerlei bepalingen voor, 
die erop wijzen, dat de wetgever in dezen van 
systeem wllde veranderen. Speciaal uit de 
regeling van de hoofden benoeming bij bet 
openbaar onderwijs (art. 36, 2• tot en met 
7° lid) blijkt, dat bet niet de bedoeling kan ge
weest zijn deze en de andere bepalingen be
treffende de benoeming van onderwijzers ook 
van toepassing te doen zijn op die biJ het Yer
volgonderwijs. 

Ook voor de benoeming van het personeel 
aan cursussen voor bijzonder vervolgonderwijs 
is overleg of medewerking van het Rijksschool
toezicht niet vereischt. 

3. Lee/tijd leerlingen. 
Volgens art. 3, 3• lid, der wet is vervolu

onderwijs, voor zoover het gebeel of gedeelte
lijk uit openbare kassen wordt bekostigd, het 
ondei·wijs, dat gegeven wordt gedurende ten 
minste twee achtereenvolgende jaren aan hen, 
die de lagere school hebben verlar,en en niet 
meer leerplichtig zijn. Uitgaande van den 
regel, dat tot het vervolgonderwijs slechts 
worden aangenomen leerlingen, die in her, 
betrokken jaar de lagere school verlieten, kan 
in verband met artikel 2 van het Koninklijk 
besluit van 13 December 1920, n°. 37, worden 
aangenomen, dat bij een tweejarigen duur van 
een cursus voor vervolgonderwijs een persoon, 
na het doorloopen va,n het leerjaar waarin 
hij bij het bereiken van den 17-jarigen leeftijd 
was geplaatst, geen vervolgonderwijs meer 
geniet. Indien een zoodanige cursus meer 
feerjaren telt, kan dienovereenkomstig boven
genoemde leeftijd worden verhoogd. De wet 
op het lager onderwijs beoogt niet de regeling 
van het onderwijs aan volwassenen en biedt 
dan ook geen steun aan de opvatting, dat. 
aangezien in de wet geen maximum leeftijd 
voor het deelnemen aan het vervolgonderw1js 
is opgenomen, dit onderw~js aan leerlingen van 
elken leeftijd, onge]imiteerd zou kunnen worden 
gegeven met behoud van de aanspraak op Rijks
vergoeding. 

4. Splitsing cursus. 
Het eerste lid van art. 21 der Lager Onder

wijswet 1920, volgens welke bepaling, zoodra 
tenminste zes leer1ingen zich voor een cursus 
voor vervolgonderwijs hebben aangemeld. van 
gemeentewege daartoe gelegenheid wordt ge
geven, is niet in dien zin op te vatten, dat in 
alle voorkomende gevallen iedere zoodanige 
groep als een afzonderlijke cursus is te be
schouwen. Herzelfde geldt ten aanzien van 
het bijzonder vervolgonderwijs. Ofschoon het 
doe! van het vervolgonderw1js voor bepaalde 
groepen van leerlingen, reden kan geven in 
het Jeerplan voor het onderwijs aan die groepen 
zoodanige verschillen aan te brengen, dat van 
meer dan een cursus kan worden gesproken, 
biedt bet onderwijs aan jongens en meisjes op 
zich zelf niet zulk een verschil, en moet het 
onderwijs aan deze twee groepen als een cursus 
worden beschouwd. Daardoor is het doen 
geven van vervolgonderwijs op dien grond in 
verschillende tijdvakken van een jaar of op 
verschillende dagen en uren der week, of met 
verschillende tijdsduur uitgesloten . Het geven 
van onderwijs aan de leerlingen van verscbil
lende sekse afzonderlijk is slechts mogelijk met 

I inachtneming van het gestelde in art. 61, 
lste lid, onder b der wet. Indien deze bepaling 
in verband met het aantal leerlingen niet voor 
toepassing vatbaar is, moeten alle leerlingen, 
zoowel jongen en meisjes, gecombineerd 
onderwijs ontvangen. Evenwel is op dezen 
regel eene uitzondering toe te laten ten op
zichte van het vak nuttige handwerken. De 
omstandigheid, dat de meisjes in genoemd vak 
afzonderlijk worden onderwezen, is niet aan 
te merken als het vormen van eene klasse of 
afdeeling in den zin van bovenvermeld artikel, 
zoodat eene dergelijke groepeering mogelijk is, 
ook al wordt de cursus door minder dan 24 
leerlingen bezocht. 

Het vorenstaande is mede van toepassing 
ten aanzien van de vorming van meer dan 
een lee1·jaar. Ook te dezen opzichte zal slecht5 
tot splitsing kunnen worden overgegaan, in
dien het aantal leerlingen van elk der leerjaren 
tenminste 12 bedraagt. 

5. Duur van den cursus. 
Overeenkomstig art. 21, 2• lid, j0 • art. 98, 

l ste lid, onder a der wet duurt een openbare, 
zoowel als een bijzondere cursus voor vervolg
onderwijs tenminste 150 en ten hoogste 300 
uren per jaar. Indien, zooals mij in vele ge
vallen gebleken is, de wenschelijkheid wordt 
gevoeld, dat de mannelijke en vrouwelijke 
leerlingen van een gemengden cursus niet 
tegelijkertijd naar en van school ~aan, kan 
desverkiezende, door eene verschmvmg van 
lesuren, als in het navolgend voorbeeld is aan . 
gegeven, bieraan worden tegemoet gekomen : 

5-5.45 nuttige handwerken voor meisjes; 
5.45-6.30 vak voor jongens en meisjes; 
6.30-7.15 ,. . ,. ,, ,, ,, 
7.15- 8.- leerstof meer geeigend voor 

jongens. 
Bij het opmaken van het leerplan moet er 

ook m een dergelijk geval op gerekend worden, 
dat zoowel voor de meisjes als voor de jongens 
voldaan wordt aan art. 21, 5• lid, der wet. 

Ofschoon zoowel de jongens als de meisjes 
ieder gedurende een dergelijke avond slechts 
21/. uur onderwijs ontvangen, zullen voor 
de bepaling van het totaal aantal uren wt
makende den duur van den cursus 3 uren in 
rekening worden gebracht. Hetzelfde geldt 
voor de va-ststelling van de belooning van het 
hoofd van den cursus. 

Indien een cursus mt meer dan eene klasse 
of afdeeling bestaat, kan elke dier klassen of 
afdeelingen, indien daaraan gedurende den 
geheelen duur van den cursus onderwijs wordt 
gegeven, eveneens tenminste 150 en ten hoog
ste 300 uren per jaar onderwijs genieten. 

6. Leerplan. 
Ingevolge art, 21, 5• lid, der wet moet het 

leerplan omvatten tenminste 4 der vakken, 
vermeld in art. 2, waarvan tenminste twee, 
behoorende tot die, vermeld in het eerste lid 
van dat artikel. 

Hieruit volgt, dat het vak nuttige hand
werken niet is uitgezonderd. Evenwel moet 
naar mijne meening worden toegezien, dat het 
aantal uren, in genoemd vak re geven, in eene 
evenredige verhouding staat tot dat der uren, 
gegeven in de andere verplichte vakken, opdat 
niet door een overmatig aantal uren in nuttige 
handwerken het karakter va,n het vervolg
onderwijs aan meisjes worde ontnomen. 

Alle leerlingen die aan een cursus deelnemen, 
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zoowel jongens als rneisjes. zullen in bovenbe
doeld aantal verplichte vakken onderwijs 
moete11 genieten. 

7. Rijksvergoeding. 
Ten aan1ien van een ongesplitsten cursus, 

aan welken jongens en meisjes deelnemen, zal, 
indien naast een onderwijzer, die aan a!le leer
lingen gecombineerd onderwijs geeft, eene 
onderwijzeres in de nuttige handwerken de 
meisjes in dit vak onderwjjst, ook de bclooning 
van deze laatste door het Rijk worden vergoed. 
In <lit geval kan de onderwijzer als hoofd van 
den cursus worden aangemerkt. 

Als voorwaarde voor de aanspraak op be
doelde vergoeding is overeenkomstig ar t. 61, 
lste lid, sub a. jo. art 61, 2• lid, der wet de 
eisch gesteld, dat het gemiddeld aantal leer
lingen, berekend naar het aantal leerlingen, 
dat op den eersten dag van elke maand dat de 
cursus duurt, als werkelijk het onderwijs 
volgende, bekend stond, niet minder dan zes 
bedraagt. Bij zwak bevolkte cursussen zal in 
vele gevallen eerst aa,n het einde van den cursus 
kunnen worden geconstateerd of aan deze voor
waarde wordt voldaan. Teneinde de moge
lijkheid te verkleinen, dat door eene dating van 
het leerlingental in den loop van den cursus 
het voor de wet als minimum vereischte aantal 
niet zal worden bereikt, en daardoor de aan
spraak op Rijksvergoeding verloren gaa., 
zullen wat het openbaar onderwijs betreft, 
waar mogelijk en indien de plaatselijke toe
stand in verband met den onderlingen afstand 
der schoolgebouwen de woonplaat sen der leer
lingen hiertegen geen overwegend bezwaar 
biedt, gevoeglijk de leerlingen van meer dan 
eene openbare dagschool tot. Mn cursus voor 
vervolgonderwijs kunnen word en vereenigd. 
Eene zoodanige combineering is niet in strijd 
met de bedoeling van den wetgever. Verm1ts 
ten aanzien van het bijzonder onderwijs het 
voorschrift van art . 21, lste lid niet, maar dat 
van art. 61, 2• lid, we! toepasselijk is, is het 
in verband met het vorenstaande raadzaam, 
ook een bijzonderen cursus voor vervolgonder
wijs niet met een te gering aantal leerli.ngen t e 
beginnen. 

Bij splitsing van een cursus in klassen of 
afdeelingen overeenkomstig de wet kan in elk 
dezer klassen of afdeelingen afzonderlijk een 
onderwijzer worden geplaatst. 

Alsdan komt het aantal lesuren, door deze 
onderwijzers in totaal gegeven , voor vergoeding 
in aanmerking, mits de duur van het onderwijs 
in elke klasse of afdeeling blijft beperkt binnen 
de in art. 21, 2° lid, der wet gest elde grens 
van 300 uren . 

8. Opheffing va.n den cursus. 
Opheffing van een cursus voor openbaa.· 

vervolgonderwijs b.v. op grond dat het aantal 
leerlingen, gedurende het cursusjaar t erugloopt 
tot minder dan 6, zal slechts kunnen geschieden 
m et goedkeuring van Gedeputeerde Staten , 
daar art. 23. eerste lid , onder b, der wet inge
volge art. 21, zesde lid, op het vervolgonder
wijs van t oepassing is. 

Bij de beoordeeling of Gedeputeerde Staten 
hunne goedkeuring zullen verleenen, zal dit 
College rekening kunnen houden met de moge
lijkheid, dat door toepassing van art. 61, 
tweede lid, der wet de gemeente geene aan
spraak op de Rijksvergoeding zou kunnen 

doen gelden over het tijdvak dat het geniddeld 
aantal leerlingen beneden bet minimum was 
gedaald. (B. S.) 

11 October 1921. BESLUIT t ot aanvulling van 
h<>t Bezoldie:ingshcsluit- voor de BurgP-rlijke 
Rijksamt>~enaren van 23 Januari 1920 
(Staatshlad n°. 37). S. 1118. 

WTJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de ¥oordracht van Onzen Minister van 

Binnenlandsche Zaken, tijdelijk Voorzitter 
van den Raad van Ministers, van 23 September 
1921, Litt. A., Kabinet ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
4 October 19:'l, n°. 32); 

Gelet op bet nader rapport van Onzen 
Minister van Binnenlandsche Zaken, tijdel ijk 
Voorzitter van den Raad van Ministers, van 
7 October 1921, La. A., Kabinet ; 

Overwegende dat het wenschelijk is gebleken 
het Bezoldigingsbe luit Burgerlijke Rijksambte
narcn 1920 (8taatsblad n°. 37) aan t e vullen ; 

Hebben goedgevonden en verstaan te 
bepalen: 

E enig artikel. 

Te rekenen van 1 Maart 1921 wordt in bij
lage A van voornoemd Bezoldig' ngsbesluit 
ingevoegd: 

in schaal 19, f 1600- f 26()(), ondcr Arbeid, 
na de vermelding daarin van analist bij bet 
Staatstoczicht op de Volksgezondheid: 

,,Rijksb~;eav, voor D, i..,,kwatervoorziening". 
,,anahst . 
Onze Minist er van Arbeid is belast met de 

uitvoering van dit besluit, dat in het, Staatsblad 
zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden ~ezonden aa n den Raad van State en 
aan de Algemeene R ekenka mer. 

Het Loo, den llden October 1921. 
WILHELMINA. 

De M ini8ter van B innenlandsche Zaken, 
l·ijdeliik V oorzitter van den Raad van M ini.<ters_, 

CH. RUYS DE BEERENBR0UCK. 
( Uitgeg. 19 Oct. 192l.) 

11 Octoher 1921. MISSIVE van den Ministt:r 
van Binnenlandsche Zaken aan de Gede
puteerde Staten der provincien betreffende 
de Rtatistiek van het armwezen~ 

In verband met de hooge drukkosten en 
papierprijzen, zullen van cle blanco tabellen 
voor de armwezenstatistiek, exemplaren be
stemd om als minuut re dienen voor heo be
trokken gemeentebestuur, niet meer worden 
verstrekt . 

Met wijziging in zooverre van het bepaalde 
onder punt 3 (biz. 10) der circulaire van den 
Minist er van Binnenlandsche Zaken, dd. 14 
Februari 1913, no. 1336, afd. V. A., wordt deI'· 
halve voor elk der gemeentebesturen 1 exem
plaar van de vereischte t abellen · beschikbaar 
gesteld in gemeenten, waar g•en en 2 exem
plaren in gemeenten, waar icel een armenraad 
1s gevestigd ; Mn der laatst en kan als minuut 
door den armenraad worden behouden. 

Voor elk der instellingen van weldarligheid, 
voorkomende op de lijsten, bedoelcl. in artikel 3 
der wet, zooals deze op 1 Januari van het '.lf
geloopen jaar luidden, warden 2 exemplaren 
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der vereischte tabelleu beschikbaar ges~eld in Gelet op de wet van 27 April 1884 (Staatsblad 
gemeenten waar geen en 3 exemplaren is ge- n°. 96), Jaatstelijk gewijzigd bij de wet van 
~eenten waar wel een armenraad is gevestigd; 27 November 1919 (Staatsblad n°. 784); 
een daarvan kan als minuut door de betrokken Hebben goedgevonden en verstaan: 
instellingen worden behouden, terwijl in ge- met intrekking van Ons besluit van 12 
meenten waar een armenraad is gevestigd, October 1916 (Staatsblad n°. 472), te bepalen, 
een exemplaar voor dien raad be temd i . dat art. 1 van het Koninkl\jk besluit van 

Uw College gclieve de gemeentebesturen in 4 November 1890 (Staatsblad no. 160) wordt ge
Uw gewest met het vorenstaande in kennis te I Jezen als volgt: 
stellen. (W. v. d. B. A.) I ,,In bet krankzinnigengesticht ,,Het St. 

Joris Gasthuis", te Delft, mogen niet meer dan 
12 Oc~b_er_ 1921. BESLUIT, ho_ude!lde nadere I 277 krankzinnigen1, 13~ mannen en 143 vrouwen, 

wuz1gmg van het Konmkluk besluit verpleegd warden . 
van 23 November 1906 (Staatsblad no. 289), 

1 

,,Bo.~endien ~og~n in bet gesticbt, gedurende 
waarbij aan de vereeniging ,,Centraal bet tlJdvak, ernd,gende 31 De~ember 1922, 
Israelietisch krankzinnigengeqticht in Ne- nog 5 mann~n worden verpleegd . . 
derland", gcvestigd te Amsterdam, ver- I Onze Mm1ster. van Bmnenlandsche Zaken 1s 
gunning is verleend op een terrein in de belast met de mtvoermg van d1t beslmt, dat 
gemeente Apeldoorn een gesticht voor m het Staatsblad zal worden geplaatet. 
krankzinnigen op te ri chten. S. 1119. 1 H et Loo, den 12den October 1921. 

WIJ WILHELMINA ENZ. WILHELMINA. 
Op de voordracht v;n Onzen Minister van I · De Minister van Binnenlandsche Zaken, 

Binnenlandsche Zaken van 6 October 1921 , CH. Ruys DE BEERENBB.0ucrc 
n°. 6350, Afdeeling Armwezen : ' ( U il(Je(J. 25 Oct. 192 l.) 

Gelet op de wet van 27 April 1884 (Staatsblad I 
n°. 96), laatstelijk gewijzigd bij de wet van 27 
November 1919 (Staatsblad no. 784) ; 13 October 1921. MISSIVE van den Minister 

van Onderwijs, Kunsten en Wetenschap
pen aan Gedeputeerde Staten der pro
vinci-en, betreffende : schoolgeldheffing op 
lagere scholen. 

Habben goedgevonden en verstaan: 
met intrekking van Ons besluit van 29 April 

1920 (Staatsblad n°. 223), te bepalen: 

Eenig artilcel. Ik heb de eer U mede te deelen, dat ik met 
Art. 2 van Ons besluit van 23 November den Minister van Binnenlandsche Zaken over-

1906 (Staatsblad n°. 289) wordt gelezen als leg gepleegd heb over eenige vragen, die ge
volgt: rezen zijn met betrekking tot .de beteekenis 

,,In het gesticht, bestaande uit een administra- en de toepassing der bepalingen betreffende 
tiegebouw, tevens voor verpleging van patienten de schoolgeldheffing in de Lager-Onderwijs
ingericht, vier paviljoenen en de noodi"e dienst- wet 1920. 
gebouwen, mogen niet meer dan 533 krank- In overeenstemming met de zienswijze van 
zinnigen, 279 mannen en 254 vrouwen ver- mijn ambtgenoot heb ik de eer U het uo]gende 
pleegd worden". ' I mede te deelen, met verzoek daarmede rekening 

,,Onze Minister van Binnenlandsche Zaken I te willen honden, en het ter kennis te brengen 
bepaalt na de voltooiing van elk paviljoen van de besturen der gemeenten in Uwe pro
het tijdstip, waarop dit in gebruik mag worden vincie_. . .. 
genomen en het maximum van het aantal Art1kel 50 der wet op het lager onderw1JS 
verplee?den, dat daarin mau worden opge- van 1878 werd van toepassing geacht op bet 
nomen' . 0 herhalingsonderwijs, omdat artikel 47 dier 

,,Bovendien mol:ien in bet gesticht, gedurende wet onder de kosten, waarin de gemeente voor
het tijdvak, einctigende l November 1931 ziet, ook de uitgaven voor het herhalingsonder
nog 41 mannen en 40 vrouwen verpleegd wor'. wijs rangschikte. Gelijke redeneering geldt 
den". ten aanzien van artikel 55, juncto artikel 62 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken en volgende der Lager-Onderwijswet 1920 met 
is belast met de uitvoering van dit besluit, betrekking tot het vervolgonderwijs . H"t 
dat in het Staatsblad zal worden geplaatst. schoolgeld van dat onderwijs is mitsdien te 

Het Loo, den 12den October 1921. regelen met inachtneming van artikel 62 en 
WILHELMINA. van de daarop volgende artikelen, voor zoover 

De Minister van B-innenlandsche Zaken deze niet uitsluitcnd van toepassing zijn op 
Cn. Ruys DE BEERENBROUCK. ' het gewoon en op het uitgebreid lager onderwijs. 

( Uitgeg. 24 Oct. 1921.) Tot deze laatst e bepalingen behooren artikel 
63, eerste lid, en artikel 64, eerste lid, die voor 

12 October 1921. BESLUIT tot nadere wijziuing 
van het Koninklijk besluit van 4 NoveJber 
1890 (Staatsblad n°. 160) tot bepaling van 
het maximum der verpleegden en het 
~-mum· de_r geneeskundigen in het krank
zmmgengest1cht ,,Het St. Joris Gasthuis" 
te Delft. S. 1120. 

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

Binnenlandsche Zaken van 7 October 1921, 
n°. 6335, afdeeling Armwezen ; 

het vervolgonderwijs buiten toepassin,! moeten 
blijven. -

In artikel 62, tweede lid, is voorgeschreven, 
dat de hefting geregeld wordt naar evi,medig
heid van het inkomen. Eene schoolgeldrege
ling naar bet werkelijk inkomen en niet naitr 
bet belastbaar inkomen beantwoordt bet meest 
aan de surekkmg der wettelijke bepalingen. 
Het gezinsinkomen rnoet buiten beschouwing 
blijven. 

De uitdrukking : ,,de kosten, welke voor 
rekening van de gemeente blijven" in artikel 
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62, en de uitdrukking : ,,alle scholen van dezelfde I Landbouw, Nijverheid en Handel en van Bin
soo_rt in de gemeente", in artikel 65 hebben uit- nen]andsche Zaken van 17 Augustus 1921, 
slmtend betrekking op het openbaar en dus Directie van den Landbouw, no. 326, 4e Afdeeling 
niet ook op h'et bijzonder onderwgs. I A, en 24 Augustus 1921, no. 10525, Afdeeling 

In artikel 62 zijn met ,,de kosten, welke voor B.B., tot vernietiging van het besluit van den 
rekening van de gemeente blijven" bedoelcl de , Rae.d der gemeente Poederoijen van 17 Februe.ri 
zuivere kosten voor de gemeenten, waarbij dus Hl:ll, waarbij op het verzoek van H. van Ooijen, 
van de uitgaven der gemeenten worclt afge- landbouwer te Aalst, om een voorschot inge
trokken, wat aan Rijksvergoeding of uit anderen vol~e de Landarbeiderswet, goedgunstig is be
hoofde door de gemeente wordt ontvangen. schikt en besloten is, voor dat doel een rente-

Daarentegen zijn in artikel 64, tweede en loos voorschot van f 1250 uit 's Rijks kas aan 
vierde lid, juncto artikel 65, met ,,kosten" te vragen; 
bedoeld de gebeele uitg'aven voor het onder- Overwegende, dat uit de overgelegde stuk-
wijs, waarin dus die, welke ten laste van het ken blijkt : 
Rijk komen, begrepen zijn. Ik merk hierbij op, dat door H. van Ooijen aan de gemeente is 
dat deze vraag ook reeds besproken is b1j de aangevraagd een bedrag voor den bouw van 
behandeling van het ontwerp der wet (Hand. een huisje volgens de Landarbeiderswet op 
1919- 1920, II• Kamer, biz. 2302 en 2303 en grond, groot 3 Are, welke bouw inmiddels heeft 
Mem. v. Antw. 1° Kamer, biz. 11). p\aats gehad; 

De vraag is gesteld, of er bezwaar zou be- dat echter de aanvrage betreft den bouw van 
staan tegen uitvoering van het denkbeeld, dat eene landarbeiderswoning op grond, welke 
voor de verdeeling der leerlingen over de ver-. reeds nan den aanvrager in eigendom toebe
schillende openbare scholen voor gewoon lagP-r hoort ; 
onderwijs in eene gemeente deze kinderen dat verder de woning met den grond niet 
worden gegroepeerd aan de hand van de voldoen aan de eischen, bij de wet voor een 
klassen, waarin zij voor de heffing van het plaatsje gesteld ; 
schoolgeld zijn geplaatst, tengevolge waarvan Gelet op de artikelen 1, 2 onder c, 4 en 13 
b. v. een school zou worden aangewezen voor de der Landarbeiderswet ; 
laagste drie klassen van heffing, eene andere Den Raad van State gehoord (advies van 
school voor de daarop volgende drie klassen 27 September 1921, n°. 54) ; 
enz. Gehjke vraag us gesteld met betrekking Gezien het nader rapport van Onze voor
tot het denkbeeld dat, bij eene voor alle scholen noemde Ministers van 4 October 1921, Directie 
gelijkelijk werkende schoolgeldheffing, naast de van den Landbouw, n°. 359, 4e Afdeeling A, 
voor alien toegankelijke scholen met eenzelfde en van 11 October 1921, n°. 12599, Afdeeling 
leerplan zouden kunnen bestaan, waar uitslui- Binnenlandsch Bstuur ; 
tend leerlingen worden toegelaten, die een Hebben goedgevonden en verstaan: 
zeker minimum bedrag aan schoolgeld willen onder intrekking van het Koninklijk besluit 
betalen. Het komt mij voor dat artikel 63, van 18 Maart 1921 (Staatsblad n°. 591A) 
tweede lid, der wet zich tegen uitvoering, zoo- bovenvermeld besluit van den Raad der ge
wel van het eene als van het andere denkbeeld meente Poederoijen van 17 Februari 1921 te 
verzet. vernietigen wegens strijd met de wet. 

Ten slotte meen ik de aandacht er op te Onze Minister van Landbouw, Nijverheid 
moeten vestigen, dat artikel 95 der wet niet en Handel is be!ast met de uitvoering van dit 
geldt voor bet b~zonder veroolgonderwijs. Dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden 
blijkt ook bij vergelijking van hetgeen voorge- geplaatst en waarvan afschrift zal worden 
schreven is in artikel 101, zevende en achtste gezonden aan den Raad van State. 
lid en in artikel 102, derde lid. Uit laatstbe- Het Loo, den 14den October 1921. 
doelde bepaling volgt we!, dat de opbrengst WILHELMINA. 
van het schoolgeld voor het vervolgonderwiis De Min. van Landbouw, Nijverlieid en Han<lel, 
in mindering moet komen van de kosten van H. A. VAN IJSSELSTEIJN. 
het bijzonder vervolgonderwijs, maar uit geen De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
enkele bepaling der wet kan worden afgeleid, CH. Ruys DE BEERENBROUCK. 
dat het schoolgeld voor het bijzonder vervolg- ( Uitgeg. 8 Nov. 1921.) 
onderwijs geheven moet worden volgens eene 
gemeentelijke verordening. De besturen der 
vereenigingen en instellingen, die bijzonder 
vervolgonderwijs doen geven, zijn door de wet 
vrjjgelaten, het schoolgeld voor dit onderwijs 
zelf te regelen en te heffen. ( B. S.) 

14 October 1921. BESLUIT tot vernietiging van 
het besluit van den Raad der gemeente 
Poederoijen van 17 Februari 1921, waarbij 
op het verzoek van H . van Ooijen, land
bouwer te Aalst, om een voorschot inge
volge de Landarbeiderswet, goedgunstig 
is beschikt en besloten is, voor dat doe! 
een renteloos voorschot van f 1250 uit 
's Rijks kas aan te vragen. S. 1121. 

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

15 October 1921. WET tot wijziging der Arbeids
wet 1919. S. 1122. 

Bijl. 2• Kamer 1920/1921, n°. 578, 1----4; 
1921/1922, n°. 143, 1-3. 

Hand. id. 1921/1922, bladz. 27. 
Hand. l • Kamer 1921/1922, bladz. 40, 41. 
WIJ WILHELMINA, ENZ ... doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het noodzakelijk is gebleken, in afwachting 
van eene meer algemeene herziening der Ar
beidswet 1919, in artikel 39 dier wet wijziging 
aan te brengen ; 

Zoo is het, dat Wjj, den Raad van State, enz. 
Art. I. In artikel 39, eerste lid, der Arbeids

wet 1919 wordt in plaats van: ,,gedurende een 
jaar na het in artikel 101, vierde lid, bedoelde 
tijdstip", gelezen: ,,tot 1 Januari 1923" 
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Art. II. Deze wet treedt in werking 
ingang van den dag harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 

met teruggegeven bedrag onderworpen" gelezen : 
betaling van negen tiende der in artikel 6 
bedoelde belasting onderworpen. 

2. De vaste bedragen der in de voormelde 
wet van 1852 bepaalde geldboeten worden ver
dubbeld. 

Gegeven ten Palcize het Loo, den 15den 
October 1921. 

WILHELMINA. 
De Minister van Arbe·id, AALBERSl!l. 3. Deze wet treedt in werking met ingang 

(Uitgeg 19 Oct. 1921.) van den dag volgende op dien waarop zij is 
afgekondigd. 

. I Artikel 1, sub l, dezer wet blijft buiten toe-
15 October 192l. WET tot verhooging van de passing ten aanzien van gouden en zilveren 

belasting der gouden en z1lve.-cn werken j werken die op regelmatige wijze zijn ingevoerd 
en wijziging der wet van 18 September v66r het tijdstip van in werking treden der 
1852 (Staatsblad n°. 178), laatstelijk ge- I wet of die v66r dat tijdstip overeenkomstig 
wijzigd bij die van 1 Juli 1909 (Staatsbuid I artikel 18 der voormelde wet van 1852 aan een 
n°. 25:l). S. 1123: kantoor van waarborg ter keuring zijn aange-

Bijl. 2• Kamer 1920/1921, n°. 406, 1-7. boden. 
Hand. id. 1920/1921, bladz. 2719-2721. Lasten en bevelen, enz. 
Hand. l • Kamer 1920/1921, buidz. 1075, 1076, Gegeven ten Paleize het Loo, den 15den 

1096, 1097; 1921/1922, bladz. 32-35. October 1921. 
W1J WILHELMINA, ENZ .• • doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het ter versterking van '3 Rijksmiddelen 
noodzakelijk is, de belasting der gouden en 
zilveren werken te verhoogen en, in verban<l 
daarmede, de wet van 18 September 1852 
(Staatsblad n°. 178), laatstelijk gewijzigd bij 
die van 1 Juli 1909 (Staatsblad n°. 253), op
nieuw te wijzigen ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. De wet van 18 September 1852 

(Staa/.sblad n°. 1 i8), laatstelijk gewijzigd bij 
die van 1 Juli 1909 (Staatsblad n°. 253), wordt 
nader gewijzigd als volgt : 

l. In artikel 6. ee rste lid, wordt voor 
,,vijftien gulden voor de once gnud" gelezan: 
dertig gulden per hectogra,m goud, en voor 
,,vijf en zeventig cent voor de once zilver" ge
lezen : een gulden en vijftig cent per hectogram 
zilver. 

2. Artikel 15 wordt gelezen : 
Voor gehalte-proeven, welke geene betaling 

van belasting ten gevolge hebben, zijn de 
volgende essaai-loonen verschuldigd : 

Goud-essaai : · 
voor eene kupelproef, drie gulden (f 3), 
voor het toetsen van kleine werken, tien 

cent per stuk (f 0.10); 
V erguld-essaai : 

voor eene verguldproef, drie gulden tachtig 
cent (f :l.80) ; 

Zilver-essaai : 
voor eene kupelproef, tachtig cent (f 0.80), 
voor eene proef op den natten weg, tachtig 

oent (f 0.80\, 
voor het toetsen van kleine werken, vier cent 

per stuk (f 0.04). 
De essaai-loonen volgens dit en het voorgaand 

artikel verschuldigd, worden aan de schatkist 
verantwoord. 

3. In artikel 71 wordt voor ,,een vierde" 
gelezen : een derde. 

4. Jn arti kel 78, eerste lid, wordt de laatste 
zinsnede gelezen : wordt teruggave verleend 
van negen tiende der in artikel 6 bedoelde be
lasting. 

5. In den laatsten zin van artikel 79 wordt 
voor ,,teruggave der regten" geltizen: terug- · 
gave van negen tiende der belasting. 

6. In artikel 80, eerste lid, wordt voor 
,,teruggave" gelezen: gedeeltelijke teruggave, 
en voor ,,eene vernieuwde betaling van het 

WILHELMINA. 
De 1lfini&ter van Financien, DE GEER. 

( Uitgeg. 31 Oct. 1921.) 

15 October 1921. WET tot verhooging va.n het 
tweede hoofdstuk der Staatsbegrooting 
voor het dienstjaar 1919. S. 1124. 

Bij deze wet worden eenige artikelen ver
hoogd. 

Tengevolge hiervan wordt verhoogd : 
het totaal van de I• afd. met f 195,270 ; 

de II• afd. met f 4040 ; de III• afd_ met 
f 7300 ; de V• afd. met f 2500 ; de VI• afd. 
met f 3050 en het eindcijfer van bet Hoofd
stuk met f 212,160. 

15 October 1921. WET tot wijzi~ing en aanvul
ling van de wet van 10 November 1900 
(Staatsblad n°. 176), houdende algemeene 
regels omtrent het waterstaatsbestuur. 
s. 1125. 

Bijl. 2•. Kamer 1916/1917, n°. 351, 1-6; 
1920/1921, n°. 77, 1-7. 

Hand. id. 1920/1921, bladz. 2736. 
Hand. l• Kamer 1920/1921, bladz. 1066; 

1921/1922, bladz. 18, 36-40. 
WIJ WILHELMINA, ENZ •••• doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat wijziging en aanvulling van de wet van 
10 November 1900 (Staatsblad n°. 176), hou
dende algemeene regels omtrent het water
staatsbestuur, en in verband daarmede wijzi
ging van de wet van 9 Mei 1902 (Staatsblad 
n°. 54) tot toekenning van eenige bevoegd
heden aan de besturen van waterschappen, 
veenschappen en veenpolders, wenschelijk is ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
§ 1. In de wet van 10 November 1900 

(Staatsblad n°. 176), houdende algemeene 
regels omtrent het waterstaatsbestuur, worden 
de navolgende wijzigingen en aanvullingen 
aangebracht. 

Art. I. Artikel 10, eerste lid, wordt ge
lezen als volgt : 

De eigenaren en gebruikers van gronden en 
gebouwen en de beheerders van werken, waarin 
of waarop ten behoeve van driehoeksmeting, 
van de aanduidin$ van waterhoogten, van 
bet geven van semen in verband met die 
waterhoogten en met den toestand der water-
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keeringen en ten behoeve van waterpas ingen, I door Ons aan Gedeputeerde Staten een op
strand- en riviermetingen en dergelijke water- dracht is gegeven, als bedoeld bij artikel 43, 
staatsbelangen, vanwege het openbaar gezag tweede lid, geen gebruik gemaakt, zoolang 
merkpalen, peilschalen of -merken, seinmid- van een bevel, door Gedeputeerde Staten ge
delen of andere tcekens, moeten worden be- geven, beroep, of tegen zoodanig bevel verzet 
vestigd, zijn gehouden het aanbrengen van openstaat, of, na gedaan beroep of verzet, 
die teekens en wat tot instandhouding daar- het bevel niet door Ons is bevestigd of op het 
van en tot waarneming vereischt wordt, te verzet niet door den rechter is besl ist. Wan
dulden. neer de onverwijlde uitvocring van het 

Art. II. In artikel 15 wordt a ls tweede lid bevel noodig is, wordt dit bij een met redenen 
ingevoegd de volgende bepaling : omkleed besluit verklaard. 

Hij, die bij den aanvang van het tijdvak, Art. VI. Artikel 43, tweede lid, wordt ge-
gedurende hetwelk hij zitting zoude hebben, lezen als volgt : 
den leeftijd van 65 jaren zoude hebben bereikt, Gelijke opdracht kan eerder door Ons aan 
komt voor eene benoeming niet in aanmer- Gedeputeerde Staten worden gedaan, indien 
king, behoudens dat hij, die voorzitter of lid door Ons, na Gcdeputcerde Staten te hebben 
van het dagelijksch bestuur is, herbcnoemd gehoord, de onverwijlde uitvoering der be
kan worden, indien hij bij den aanvang van volen werken noodig wordt geoordeeld. 
het tijdvak, gedurende hetwelk hij wedernm Art. VII. Na artikel 43 wordt als artikel 
zitting zal hebben, den leeft ijd van zeventig 43bis ingevoegd een nieuw artikel, luidende : 
jaren nog niet zal hebben bereikt. Is door Gedeputeerde Staten in de gevallen, 

Aan een voorzitter of een lid van het dage- da t de onverwijlde uitvoering der bevolen 
l(jksch bestuur wordt met het einde van her. werken door hen noodig wordt geoordeeld, 
zittingsjaar, waarin hij zeventig jaar oud i~ of dat door Ons eene opdracht ingevolge 
geworden, ontslag verleend, artikel 43, tweede lid, is gedaan, tot onver-

Art. III. Artikel 41, tweede lid, wordt -ge- wijlde uitvoering der bevolen werken over-
lezen a ls volgt : gegaan, dan komen, indien later op het in 

De kosten van het rechtsgeding aan de artikel 39 genoemde beroep of wel in het 
zijde van Onzen Commissaris in de provincie, krachtens artikel 4-1 gevoerdo r'echtsgeding 
voor zooveel die niet op de wederpartij kunnen geheel of ten deele t en voordeele van hem, 
worden verhaald, en de kosten, waarin Onze wien het bevel is ge&even, wordt beslist, de 
Commissaris in de provincie veroordeeld kosten der werken, aaaronder begrepen die, 
mocht zijn, worden door het Rijk gedragen. verbonden aan de noodzakelijke verwijdering 

Art. IV. a artikel 41 wordt als artikel van werken t er t enuit voerlegging van het 
4lbis ingevoegd een nieuw artikel, iujdende: bevel gemaakt, en aan het daarna noodzake-

Voldoening aan een bevel, als bedoeld bij lijk herstel in vorigcn staat, voor zoover die 
artikel 38, doet het recht om daartegen krach- kosten verband houden met de werken waar
tens het bepaalde in de artikelen 39 en 41 tegen de botwistirig gegrond is verklaard, in 
op te komen, niet verloren gaan in de gevallen, de gevallen, dat door Ons een opdracht is 
dat Gedeputeerde Staten hun voornemen gegeven , als bedoeld bij artikel 43, tweede lid, 
hebben doen kennen om, op grond van de t en laste van het Rijk en in de overige gevallen 
omstandigheid, dat zij onverwijlde uitvoering t en laste van de provincie. 
der bevolen werken noodig oordeelen, loopende Art. VIII. In artikel 46 worden de woor-
de termijn van beroep of die van verzet, of den : 
v66rdat op het beroep en verzet is beslist, ,,vier voorafgaande artikclen" vervangen 
het bevolene te doen bewerkstelligen, noch door: ,,artikelen 42, 43, 44 en 45". 
in de gevallen, dat door Ons een opdracht is Art. IX. Artikel 60 vervalt. 
gedaan, als bedoeld bij artikel 43, tweede lid. Art. X. Na § 16 wordt ingevoegd een · 

Indien in zoodanige gevallen op een ingesteld nieuwe § 17, luidende als volgt : 
beroep of een gedaan verzet door Ons of door 
den rechter geheel of ten deole ten voordeele § 17_ Het 'VOO'l'kmnen en beperken van over-
van dengene, door wien aan het bevel uitvoe- stroomingen. 
ring is gegeven, wordt beslist, zullen aan deze EERSTE AFDEELING. 
worden vergoed de kosten van uitvoering van 
het bevel, daaronder begrepen die, verbonden Algemeene be'[XJ,lingen. 
aan de noodzakelijke verwijdering van werken Art. 67. In deze paragraaf wordt verstaan 
ter tenuitvoerlegging van het bevel gemaakt, onder het bestuur van een waterschap: 

.en aan het daarna noodzakelijk herstel in vori- veenschap, veenpolder, gemeente of provincie -
gen staat, voor zooveel die kosten verband in het waterschap, het veenschap of den veen, 
houden· met de werken, waartegen de betwis- polder het Colle$e, dat met het dagelijksch 
ting gegrond is verklaard. Die vergoeding bestuur van die mstelling is belast, in de ge
geschiedt door het Rijk in de gevallen, dat door meente Burgemeester en Wethouders en in 
Ons een opdracht is gedaan, als bedoeld bij de provincie Gedeputeerde Staten ; 
artikel 43, tweede lid, en in de overige bij het onder waterkeeringen : die, welke zee-, 
eerste lid bcdoelde gevallen door de provincie. rivier- of binnenwater keeron, met alle daarin 

Art. V. Artikel 42, derde lid, wordt ge- of daaraan gelegen lnmstwerken, welke ge-
lezen als volgt : bezigd worden of kunnen worden tot keering 

Van de bevoegdheid, in het eerste eri in het van het water. 
tweede lid verleend, wordt, behoudens de Art. 68, De bepalingen van provinciale 
gevallen, dat door Gedeputeerde Staten de verordeningen en reglementen betreffende 
onverwijlde uitvoering der bevolen werken onderwerpen, waarvoor in deze paragraaf 
noodig wordt geoordeeld en de gevallen, dat voorschriften worden gegeven, blijven van 
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kracht voor zoover zij niet zijn in strijd met 
de voorschriften van deze paragraaf. 

Do Staten der provineien behouden de 
bevoegdheid tot het maken van reglemen
ten en verordeningen betrcffende onderwer
pt"Il, waarvoor in deze paragraaf voorschriften 
worden gegeven, mits die reglementen en ver
orden.ingen niet in strijd zijn met d.ie voor
schriften. 

TWEEDE AFDEELING. 

correspondentic mede zal worden gebruik 
gemaakt tot waarneming der waterstanden 
in de in art. 69 omschreven rivieren . 

Art. 73. De besluiten, kro.ehtens de artt. 
70, 71 en 72 te uemen, worden opeubaar ge
maakt in de Staatscourant en ter kennis van 
belanghebbenden gebracht, op de wijze door 
Onzen M.inister voornoemd te bcpalen. 

Art. 74. De besturen van de watcrschap
pen, veenschappen, veenpolders en gemeenten, 
belast met het beheer der waterkeerin<>en, 
waarbi; de volgcns art. 72 aan te wi;zen di;k-Buitengewone riviercorrespondentie. " , 0 

posten zijn gelegen, wijzen icder jaar met 
Art. 69. Onder den naam 'i"an buiten$e- name de leden van hun bestuur en de per

wone riviercorrespondentie wordt bij dnn- sonen, buiten hun bestuur, aan, die de dijk
gend of dreigend 11evaar, veroorzaakt door posten zullen bezetten, alsmede hunne plaats
hoog opperwater, ij~zetting, of ijsgang in de vervangers, en geven daarvan kennis aan 
ri viPren : Onzen Minister voornoemd. 

de Maas van de spoorwegbrug boven Gennep Bij bes luit van voornoemden Minist er wordt 
tot de afslu.iting aan het Heleind, de Afge- bepaald, wanneer d.ie kennisgevingen moeten 
damde Maas tussehen d.ie afslu.iting en Woud- zijn ingezonden. 
riehem en de Bergsehe Maas, Art. 75. Onverminderd de algemeene ver-

dcn Boven-Rijn, het Pannerdensehe kanaal, pliehting om aan het Rijkswaterstaatsbestuur 
den Neder-Rijn en de Lek, alle verl:mgde inlfohtingen omtrent den toe-

den Gelderschen IJssel, stand der waterkeering te geven, zijn ingeval 
de Waal en de Boven-Merwede, van buitengewone riviereorrespondentie de 
de Linge beneden de uitmonding van de in het vorig artikel bedoelde besturen en de 

Korne, personen, die de dijkposten hebben betrokken, 
een buitengewoon toezicht gehoudeu op verplicht aan den ambtenaar van den Rijks

den toestand van d ie rivieren en van de water- waterstaat op de standplaats, waaruit bet 
keeringen, d.ie het winterbed daarvan begren- onm.iddellijk toezieht op de door d.ie besturon 
zen. beheorde waterkceringen wordt uitgeoefend, 

Art. 70. De buitongewone riviercorrespon- onverwijld schriftelijk kennis te geven: 
dentie wordt ingesteld en opgeheven bij be- 1. van het betrekken van een dijkpost, en 
sluit van Onzen Minister met de uitvoering van iedere verandering, die in de bezetting 
dezer wet bc!ast. daarvan plaats heoft ; 

De instelling en opheffing kan zoowel voor 2. van de omstandigheden, die voor de 
het geheel als voor een aan te wijzen dee! va n vei!ighoitl der waterkeeringon gevaar kunnen 
de in art. 69 genoemde rivieren en water- opleveren; 
keeringen plaat s hebben. 3. van de maatregelen, d.ie t er verdediging 

Art. 71. Bij beslu.iten van Onzen Minister der waterkeeringen worden genomen. 
voornoemd wordt bepaald : Art. 76. Onze Minister voornoemd is be-

1. wellrn ambtenaren van den Rijkswater- voegd te bevelen, dat de volgens iirt. 72, 2°, 
staat met de zorg voor de bu.itengewone rivier- aangewezen peilschalen door de beheerders 
correspondentie zijn belast ; daarvan zullen worden gewijzigd of verplaatst, 

2. op welke standplaatsen d.ie ambtenaren dat hulppeilschalen zullen worden gesteld. of 
zich gedurende de bu.itengewone riviereorres- inrichtingen tot het stollen daarvan zullen 
pondentie zullen bevinden ; wonlon gemaakt, ecn en antler volgons zijne 

3. over welk dee! van de in art. 69 om- aanwijzing. De kosten, aa.n de uitvoering 
sehreven rivieren en waterkeeringcn, van uit dier bcvelen verbonden, komen ten laste van 
iedere standplaats het onmiddellijk toezicht het Rijk. 
zal worden gehouden. Wortlt binnen den daarbij t e stellen t ermijn 

Art . 72. Bij Koninklijke beslu.iten , waarop aan die bevelen niet voldaan, dan is Onze 
de betrokken besturen zijn gehoord, wordt Minister voornoemd bevoegd tot de uitvoering 
bepanld : van het bevolene over t e gaan. 
- 1°. welke dijkposten , in de nabijheid van Art. 77. De beheerders van de volgens 
de in art. 69 genoemde waterkeeringen in art. 72, 2°, aangewezen peilschalen zijn ver
geval van buitengewone rivicrcorrespondent ie plieht die peilschalen, alsmede al hetgeen 
moeten worden betrokken door een lid van ingevolge art. 76 is t ot stand gekomen en 
het bestuur van het watersehap, het veenschap. tevens van blijvenden aard is, in goeden staat 
den veenpolder, of de gemeente belast met het t e onderhouden, zonder daarvoor eenige 
beheer der waterkeering, waarbij de dijkpost vergoed.ing van het Rijk te kunnen vorderen ; 
is gelegen. Bij het beslu.it, dat de postcn wordt aan deze verpliehting niet voldaan, 
aanwij~t, kan voor daarin met name te noe- dan wordt op kosten van den nalatige door 
men posten worden bepaald, dat zij ook mogen Onzen Minister voornoemd in het onderhoud 
betrokken worden door een persoon, door het voorzien. 
bestuur van het waterschap, het veensehap Wijziging of verplaatsing dier m.iddelen tot 
of den veenpolder, of het bestuur der gemeente I waarneming van den waterstand is verboden, 
aan te wijzen ; I tenzij <lit gcsehiedt op bevel of met vergun-

20. van welke door een provincie, gemeente, ning van Onzen Minister voornoemd, en met 
waterschap, veenschap of veenpolder beheerde j inachtneming van het bij dat bevel of bij die 
peilschalen ingeval van bu.itengewone rivier- vergunning bepaalde. 
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Hanclelingcn in strijcl met het bepaalde in 
het tweecle lid van dit artikel worden aange
merkt als overt redingcn en gestraft met een 
geldboete van ten hoogste f 50. 

Art. 78. Ingeval van buitengewone rivier
corresponclentie zijn die leden van de besturen, 
die de dijkposten bezet hebben, verplicht, de 
waterhoogte aan de peilschaal geregeld t e doen 
waarnemen, den waargenomen waterstand 
Yan uur tot uur in een register, dat steeds ter 
inzage van de ambtenaren van den Rijks
waterstaat moet zijn, te doen inschrijven, 
en den waargenomen waterstand alsmede 
den toestand van het ijs te doen mededeelen 
aan deze ambtenaren, zoo dikwerf en ter 
plaatse waar zij die mecledeeling mochten ver
langen. 

Ter zake dier werkzaamheden kunnen aan 
het Rijk geene kosten in rekening gebracht 
worden, clan de buitengewone kosten aan het 
doen der mededeeling verbonden, wanneer 
deze verlangd worden met buitengewonen 
spoed of op eene plaats, die meer dan 3000 M., 
langs den af te leggcn weg te meten, van de 
plaats der waarneming verwijderd is. 

Art. 79. Ter plaatse waar eene buiten$e
wone rivicrcorresponclentie kan worden m
gesteld, zijn <le eigenaren en gebruikers van 
grontlen en gebouwcn en de beheerders van 
werken gchouden te dulden, dat door het 
openbaar gezag seinmiddelen worden aange
bracht, welke ten doe! hebben het bestaan van 
gevaar voor of het ontstaan van een door
braak ter algemeene kennis te brengen, en al 
datgene wordt verricht, wat tot de instand
houding of het gebruik dier middelen mocht 
worden vereischt. 

O.p de schatlo, wclkc daarnit mocht voort
vlocien, is hct bepaalde in art. 11 dezer wet 
van toepassing. 

DERDE AFDEELING. 
Buitengewone bevoegdheden van het hooger gezag 
bij dringend of dreigend gevaar van bezwijken 

of overloopen eener waterkeering. 

Art. 80. De besturen van waterschappen, 
veenschappen, veenpolders, gemeenten of pro
vincien, de laatste echter alleen in de gevallen 
van de artt. 83 en 84, zijn bij dringend of 
dreigend gevaar van bezwijken of overloopen 
eener waterkeering, waarover zij het beheer 
hebben, verplicht de bevelen op te volgen, 
die ter verdediging van die waterkeering, 
schriftelijk worden gegeven door de, volgens 
de artikelen 81 oot en met 84 aangewezen, 
personen. 

Alleen zoodanige · maatreo-eien mogen wor
den bevolen, als waartoe het 'l;;stuur, waartegen 
het bevel is gericht, onder de bestaande om
standigheden uit eigen beweging zoude mogen 
overgaan, met dien verstande echter, dat 
overeenkomsten betreffende waterkeering, wa
terloozing, waterinlating of bemaling door 
het bestuur of zijne voorgangers aangegaan, 
bevelen in strijd daarmede niet behoeven uit 
te sluiten. 

Onverniinderd andere gevallen van dringend 
of dreigend gevaar van bezwijken of over
loopen _eener waterkeering, wordt, voor de 
toepassing van voorschriften dezer paragraaf, 
dat gevaar als bestaande aangemerkt bij eene 

waterkeering, waarvoor de buitengewone rivier
correspondentie is ingesteld. 

Art. 81. Behoudens het bepaalde in de 
artt. 82, 83 en 84 gaat het in art. 80 bedoelde 
bevel uit van een of meer leden van het College 
van Gedeputeerde Staten, of van een ambte
naar van den provincialen waterstaat van de 
provincie, waarin de betrokken waterkeering 
is gelegen, die door het voornoemde College 
is of zijn aangewezen, om zoo noodig een bevel 
uit te vaardigen. 

Art. 82. Moeten de bevelen worden gericht 
tegen het bestuur van een waterschap, veen
schap of veenpolder , hetwelk of welke in meer 
dan eene provincie zijn gelegen, dan ondergaat 
het in art. 81 bepaalde deze wijzigingen, dat 
d e aanwijzing der personen, tot het geven de r 
bevelen bevoegd, geschiedt door het College 
of de Colleges van Gedeputeerde Staten, die 
het toezicht hebben op het bestuur van het • 
waterschap, het veenschap of den veenpolder 
en dat met het geven der bevelen ln.mnen 
worden belast een of meer leden van het of 
van de toezicht hebbende College of Colleges 
van Gedeputeerde Staten, a!smede een amb
tenaar van den provincialen waterstaat van 
de provincie of van een der provincien, aan 
wier Gedeputeerde Staten gemeld toezicht is 
opgedragen. 

Art. 83. Het bevel tot de verdediging van 
de in art. 69 genoemde waterkeeringen en 
van die, waardoor het verder doordringen 
van het water, na het bezwijken van die water
keeringen, moet worden belemmerd of belet, 
gaat, indien en voor zoover de buitengewone 
riviercorrespondentie voor die waterkeeringen 
is ingesteld, uit van een ambtenaar van den 
Rijkswaterstaat, niet beneden den rang van 
ingenieur, en met toezicht op de betrokken 
waterkeering belast. 

Art. 84. Indien naar Onze zienswijze ten 
onrechte niet of nie't voldoende gebruik wordt 
gemaakt van de bij de artt. 81 en 82, in ve~
band met art. 80, verleende bevoegdheden, 
alsmede indien bijzondere omstandigheden, te 
Onzer beoordeeling, het gewenscht maken, kun
nen W~j het Rijkswaterstaatsbestuur met toe
zicht op de verdediging van een bepaalde 
waterkeering belasten. Deze opdracht strekt 
slechts tot beveiliging tegen het gevaar in art. 
80 bedoeld en kan slechts voor een bij de op
dracht te bepalen tijd geschieden. 

Alsdan gaat het bevel ter verdec.iging van 
die waterkeering uit van een ambtenaar van 
den Rijkswaterstaat, niet beneden den rang 
van ingenieur, en belast met toezicht op de 
betrokken waterkeering. 

Art. 85. Uitgezonderd in zeer spoedeischen
de gevallen, wordt bij het uitvaardigen der 
in art. 80 bedoelde bevelen een termijn gesteld, 
binnen welken daaraan moet worden voldaan. 

Na weigering of nalatigheid om aan een 
bevel uitvoering te geven, mogen zij, die het 
bevel hebben uitgevaardigd, al datgene doen 
verrichten, dat voor de tenuitvoerlegging 
daarvan wordt vereischt. 

Deze tenuitvoerlegging geschiedt in de 
gevallen van de artt. 81 en 82 voor rekening 
van de provincie of van de provincien, wier 
Gedeputeerde Staten den persoon, of de per
sonen, hebben aangewezen, die het bevel heeft 
of hebben gegeven, in het geval van art. 83 
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voor rekening van het Rijk, en in het geval de verplichting tot voldoening der kosten, 
van art. 84 voor rekening van: verbonden aan de uitvoering van hetgeen in 

a. de provincie, die het beheer heefi over strijd met de voorschrilien dezer paragraaf 
de in dat artikel bedoelde waterkeering; is bevolen, en van die verbonden aan de uit-

b. de provincie, waartoe de gemeente, die voering, welke in strijd met de voorschriften 
het beheer hee~ over die waterkeering, be- j dezer paragraaf aan het bevel is gegeven. 
hoort ; Dit recht van betwisting vervalt, indien 

c. de provincie of provincien, waartoe het daarvan geen gebruik is gemaakt binnen 
water chap, het veenschap of de veenpolder, dert.ig dagen na de beteekening van den staat 
hetwelk of welke het beheer hceft over die van kosten of, is naar art. 86 verzet gedaan, 
waterkeering, behoort. binnen dertig dagen na de ontvangst van 

Geschiedt de tenuitvoerlegging voor reke- Onzc beslissing. 
ning van meer dan eene provincie, dan wordt A.rt. 88. Aan de instelling, die in hare be
daarin door ieder der provinciiin bijgedragen, twisting op grond van de artt. 86 of 87 in het 
in evenredigheid van hetgeen door de in ieder gelijk wordt gesteld, mocten door de instelling, 
der provinciiin gelegen gronden wordt bijge- voor wier rekening de t enuitvoerlegging van 
dragen in de lasten van het waterschap, het het bevel heeft plaats gehad, vergoed worden 
veenschap of den veenpolder, tegen welks de kosten verbonden aan de noodzakelijke 
bestuur het bevel was gericht. verwijdering van werken en voorzieningen, 

Behoudens het bepaalde in de artt. 86 en ter tenuitvoerlegging van het bevel gemaakt, 
87, is de instelling, tegen wclker bestuur het en aan het daarna noodzakelijk herstel in 
bevel gericht was, verplicht de kosten, aa.n vorigen staat, voor zooveel die kosten verband 
de tenuitvoerlegging verbonden, te vergoeden houden met handelingen, waartegen de be
aan de instelling of instellingen, voor welker twisting gegrond is verklaard. 
rekening de tenuitvoerlegging heeft plaats R eeh de tenuitvoerleggin~ voor rekening 
gehad. van meer dan eene provincie plaats gehad, 

Gedeputeerde Staton of Onze Minister voor- dan zijn zij tot deze vergoeding gehouden, in 
noemd, naar gelang de vergoeding dier kosten evenredigheid van hetgeen door de in ieder 
aan een of meer provincien of aan het Rijk der provincien gelegen gronden wordt bijge
moet geschieden, maken zoo spoedig mogelijk dragen in de lasten van het waterschap, het 
een staat van de te vergoeden kosten op en veenschap of den veenpolder, hetwelk of welke 
doen <lien beteekenen aan den schuldenaar, de vergoeding vordert. 
-te wiens laste mede de kosten dier beteekening A.rt. 89. Het volgens art. 85 verschuldigde 
-zullen zijn. moet worden voldaan binnen negentig dagen 

A.rt. 86. De schuldenaar kan de verplich- na de beteekening van den staat van kosten. 
ting tot voldoening van het bij staat van Het bedrag, waarvan de verplichting tot 
kosten gevorderde betwisten, door bij Ons in voldoening op grond van de artt. 86 of 87 
verzet t e komen, en op een of meer der na te wordt betwist, kan niet worden gevorderd, 
noemen gronden de ontheffing dier verplich- voordat op die betwisting onherroepelijk rit 
ting te vorderen, hetzij voor het geheele ge- spraak is gedaan. 
vorderde bedrag, de kosten van de beteekening A.rt. 90. Indien de daarop rechthebbende 
.daaronder begrepen, hetzij voor een aan te dat ver!angt, wordt het door een waterschap, 
geven dee! daarvan. veenschap of veenpolder volgens art. 85 ver-

Dit recht vervalt, indien het daartoe be- schuldigde, alsmede de proceskosten, waarin 
trekkelijke verzoekschrift niet binnen dertig het bij toepassing van art. 87 is veroordeeld, 
,dagen na de beteekening van den staat van ingevorderd door het College van Gedeputeerde 
kosten is ingeleverd bij Onzen Commissaris in Staten van de provincie, waarin zoodanige 
de provincie of in een der provincien, waar- instelling is gelegen. 
binnen uitvoering aan het bevel is gegeven, Deze invordering geschiedt door het College 
die daarop den dag van ontvangst aanteekent van Gedeputeerde Staten met het toezicht 
-en b t alir s vervolgens aan Ons opzendt. op het bestuur van die instellin!l belast, indien 
Hij geeft een bewijs van die ontvangst af. deze in meer dan eene provinme is gelegen. 

Dit verzet wordt op geen andere gronden Is meer dan een College van Gedeputeerde 
toegelaten, dan dat het bevel niet is gegeven Staten met dat toezicht belast, dan wijzen 
bij dringend of dreigend gevaar van bezwijken deze het College aan, dat voor deze invordering 
of overloopen der waterkeering, waarop het zorg zal dragen. 
betrekking heefi, dat het geheel of voor een Op deze invordering is § 14 dezer wet van 
aan te geven dee! niet wordt gerechtvaardigd toepassing. 
door de omstandigheden, die bekend waren A.rt. 91. De instelling, walker bestuur aan 
ter plaatse en op het tijdstip, dat het werd een bevel krachtens art. 80 uitgevaardigd 
uitgevaardigd, of dat de kosten onnoodig uitvoering heeft gegeven, kan, voor zooveel 
waren of te hoog berekend zijn. daaraan uitvoering is gegeven, bij Ons in 

A.rt. 87. De schuldenaar kan, door het · verzet komen, doch uiti!luitend op grond, dat 
instellen eener rechtsvordering tegen den het bevel niet is gegeven bij dringend of drei
schuldeischer, op andere dan de in art. 86 ge- gend gevaar van bezwijken of overloopen der 
noemde gronden betwisten, dat het bevel waterkeering, waarop het betrekking had, of 
geheel of voor een dee!, in overeenstemming dat het geheel of voor een aan te geven dee! 
met de voorschriften dezer paragraaf is uit- niet wordt gerechtvaardigd door de omstan
gevaardigd, alsmede dat de daaraan gegeven digheden, die bekend waren ter plaatse en op 
uitvoering, geheel of ten deele, met die voor- 1 het tijdstip, dat het werd uitgevaardigd. 
schrilien in overeenstemming is, en op grond Dit recht van verzet vervalt, indien het 
daarvan vorderen, dat hij worde ontheven van daartoe betrel.kelijke verzoeksohrili niet bin-

I 9il. 54 
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nen negentig dagen na de uitvaardiging van 
het bevel is ingeleverd bij Onzen Commissaris 
in de provincie of in een der provincien, waar
binnen uitvoering aan hct bevel is gegeven, 
die daarop den dag van ontvangst aanteckent, 
en het aclres vervolgens aan Ons opzendt. 
Hij gee~ een bewijs van die ontvangst af. 

Wordt dit verzet geheel of ten deele gegrond 
verklaard dan moeten, met inachtneming van 
het bepaalde in art. 94, aan de instelling de 
kosten worden vergoed, die verbonden waren 
aan de uitvoering van het bevel of aan die 
van dat dee! van het bevel, waartegen het 
verzet gegrond verklaard is, met de wettelijke 
rente sedert den dag van het verzet. 

Art. 92. De instelling, welker bestuur aan 
een bevel krachten s art. 80 uitgevaardigd uit
voering heeft, gegeven, kan op andere gronden 
dan de in art. 91 genoemde betwistcn, dat het 
bevel, voor zooveel haar bestuur daaraan uit
voering hee~ gegeven, in overeenstemming 
met de voorschriften dezer paragraaf is ui t
gevaardigd, en op grond daarvan vorderen. 
dat de kosten zullen worden vergoed, die 
aan de uitvoering van het bevel, of aan die 
van dat dee! van het bevel, waartegcn de be
twisting gcgrond wordt verklaard, wal'Cn ver
bonden, met de wettelijke rente sedert den dag 
der dagvaarding. 

Deze vordering wordt ingesteld tegen de 
instelling, die volgens art. 94 de kosten moet 
vergocden en vervalt, indien zij ruet is i nge
steld binnen negentig dagen na de uit vaardi
ging van het bevel of, is naar art. 91 verzet 
gedaan, binnen dertig dagen na de ontvangst 
van Onze beslissing. 

Art. 93. Onder de kosten, volgens art. 91 
laatste lid en bij t oewijzing eener vordering, 
uit krachte van art. 92 ingesteld, te vergoeden, 
zijn begrepen die van de noodzakelijke ver
wijdering van ter uitvoerin~ van cen bevel 
gemaakte werken en voorzieningcn, en die 
van het noodzakelijk herstel in vorigen staat, 
voor zooveel die kosten verband houden met 
handelingen waartegen de betwisting gegrond 
is verklaard. 

Art. 94. Ret verschuldigde volgcns de 
artt. 91, 92 en 93 moet in de gevallen van de 
artt. 81 en 82 worden vergoed door de provincie 
of de provincien, wier Gedeputeerde Staten 
den persoon of de personen hebben aangewezen, 
die het bevel heeft of hebben gegeven, in het 
geval van art. 83 door het Rijk, en in het 
geval van art. 84 door : 

a. de provincie, die het beheer hceft over 
de in dat artikel bedoelde waterkeering ; 

b. de provincie, waartoe de gemecnte, die 
het beheer heeft over die waterkeering. behoort ; 

c. de provincie. of provincien, wuartoe het 
waterschap, het veenschap of de veenpolder, 
hetwelk of welli:e het beheer heeft over die 
waterkeering, behoort. 

l\foet de ver$oeding door meer dan eene 
provincie geschieden, dan wordt deze door 
ieder van haar geclra$en in evenredigheid van 
hetgeen door de in ieder der provincien ge
legen gronden wordt bijgcdragen in de lasten 
van het waterschap, het veenschap of den 
veenpolder, hetwelk of welke den eisch heeft 
gesteld. 

Art. 95. Van de vorderingen op grond van 
de art t. 87, 88, 91, laatste lid, 92 en 93 inge-

steld, wordt kennis genomen door de recht
bank of een der rechtbanken, ter keuze van 
eischer, binnen wier arrond:issement aa:n het 
bevel eeruge uitvoering is gegeven. 

Art. 96. Indierr werkzaamheden, welke ter 
voldoening aan een bevel, krachtens art. 80 
uitgevaardigd, door het bestuur van een 
waterschap, veenschap of veenpolder zijn 
uitgevoerd of krachtens art. 85 door het hooger 
gezag zijn verricht, uitsluitend of mede hebben 
gestreh.-t ter beharti~ing van de belangen van 
eene andere zoodamge instelling, kan aan die 
instelling de verplichting worden opgelegd 
om een to bepalen bedrag te voldoen aan de 
instelling, t egen welker bestuur het bevel wn.s 
gericht, t er gehecle of gedeelt el ijke vergoeding 
van de kosten aan de uit voering dier werk
zaamheden verbonden, welke ten laste van 
deze laatste instelling zijn gebleven of gebracht. 

Dit kan eveneens ~eschieden, wanneer werk
zaamheden, welke w tsluitend of mede hebben 
gestrekt t er behartiging van de belangen van 
een andere zoodanige instelling en krachtens 
art. 80 zouden kunnen zijn bevolen, zonder 
voorafgaand bevel hebben plaats gehad. 

Art. 97. De beslissing of en t ot welk be
drag de in het voorgaande artikel omschreven 
verplichting zal worden opgelegd, gcschiedt 
bij verordening van de Staten der provincie, 
waarin de waterschappen, veenschappen of 
veenpolders, welke bij die beslissing belang 
hebben, gelegen zijn. 

l\foet de beslissing door de Staten van meer 
dan eene provincie genomen worden, dan zijn 
art. 97 der provinciale wet en art. 4 dezer wet 
van toepassing. 

VIERDE AFDEELING. 
Buitengewone bevoe<Jdheden van het hooger gezag 

tijdens eene overstroom-ing. 

Art. 98. Het bestuur van een waterschap, 
veenschap of veenpoldcr, waarvun gronden zijn 
overstroomd, is onverm:inderd zijne verplich
ting tot voldoening aan bevelen krachtens 
art. 80 uit t e vuardigen, verplicht de bevelen 
op te volgen tot het nemen van maatregelen 
om de uitbreiding der overstrooming to keer 
t e gaan of het gevaar duarvoor te verminderen, 
duuronder begrepen die tot het doorsteken 
eener waterkeering, met <lien verstande echter 
dat deze bevelen slechts mogen betreffen 
waterkeeringen of middelen tot waterloozing 
onder beheer van dat bestuur. Deze bevelen 
mogen slechts schriftelijk worden gegeven 
door de, volgens de artikelen 100 tot en met 
102 aangewezen, personen. 

Alleen zoodanige maatregelen mogen worden 
bevolen, als waartoe het bestuur, waartegen 
het bevel is gericht, onder de bestaundc om
standigheden uit eigen beweging zoude mogen 
overgaan, met dien verstande echter, dat over
eenkomsten betrcffende waterkeering. water
loozing, waterin!ating of bemaling, door het 
bestuur of zijne voorgangers aangegaan, be
velen in strijd daurmede niet behoevcn uit 
t e sluiten. 

Art. 99. Indien luachtens een wet, een 
regeling krachtens art. 4 dezer wet, een pro
vinciale verordening of een reglement van 
een waterschap, veenschap of veenpolder, van 
het bestuur van een dier instellingen kan 
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wordcn gevorderd, dat het bij geheele of ge- ' van § 17 dezer wet, vervallen het Koninklijk 
decltelijke overstrooming van gronden van besluit van 21 Augustus 1835, n°. 23, houdende 
die instelling of van eene andere zooclanige j vaststelling van een reglemcnt op de corres
instelling een daarin aangewezen handeling pondentie bij ijsgang en· hoog opperwater op 
verrichte, is het, doen zich die omstandig- de rivieren, met de besluiten, waarbij dat 
heden voor, verplicht de daartoe strckkende Koninklijk besluit is gewijzigd of aangevuld 
bcvelen op te volgen. De tweede zin van art. en de besluiten, die ter uitvoering daarvan 
98 is op doze bevelen van toepassing. zijn genomen, en het Koninklijk besluit van 

Art. 100. Behoudens hot bepaalde in de 18 December 1820, n°. 70. 
artt. 101 en 102, gaan de bevelen, bedoeld in § 2. Aan de bepaling van artikel l, sub 1°. , 
de artikelen 98 en 99, uit van een of meer der wet van 9 Mei 1902 (Staatsblad n°. 54), tot 
led e n van het College van Gedeputeerdc Staten t oek e nning van eenige b cvoegd.heden aan de 
of van een ambtenaar van den provincialen besturen van waterschappen, veenschappen 
waterstaat van de provincie, waarin het en vecnpolders, luidende : 
waterschap, het veenschap of de veenpolder ,,De besturen van watcrschappen, veen
is gelegen, tegen het bestuur waarvan het schappen en veenpolders, die als publiek
bevel moet worden gericht, en die door het rechtelijke instellingen zijn ingericht, zijn be
voornoemde College is of zijn aangewezen, voegd : 
om zoo noodig een bevel uit te vaardigen. 1 °. bij dringend of dreigend gevaar de door 

Art. 82 is hierop van toepassing. hen noodig geoordeelde maatregelen te nemen, 
Art. 101. Is de overstrooming ontstaan desnoods met afwijking van bepalingen van 

door hcti bezwijken of overloopen van een der een algemeenen maatregel van bestuur of 
in art. 69 genoemde waterkeeringen, t en andere verordening ", wordt, met verandering 
tijde dat daarvoor een buitengewone rivier- van de punt na ,,verordening" in een komma, 
correspondentie was ingesteld, dan gaan de toegevoegd : 
bevelen, bedocld in de artikelen 98 en 99 uit ,,met dien verstande echter, dat de te nemen 
van een ambtenaar van den Ri5kswaterstaat, maatregelen niet in strijd mogen zijn met 
niet beneden den rang van ingenieur, die met hetgeen in eene regeling krachtens artikel 4 
het toezicht op de bezweken of overgeloopen der wet van 10 November 1900 (Staal-sb lad 
waterkeering was belast of voor het geven n°. 176), in eene provinciale verordening of in 
dezer bevelen is aangewezen. het reglement van een waterschap omtrent 

Art. 102. Indien naar Onze zienswijze ten de afmetingen of de inrichting van een water
onrechte geen ge bruik wordt gemaakt van de keering of, voor het geval eener overstrooming 
bij art. 100, in verband met de artt. 98 en 99, met betrekking tot waterloozing, waterinlating 
verleende bevoegdheden, alsmede indien bij- of bemaling is bepaald." 
zondere omstandigheden, te Onzer beoor- Lasten en bevelen, dat deze in het Staats
deeling, het gewenscht maken, kunnen Wij blad zal worden geplaatst en dat alle Ministe
het Rijkswaterstaatsbestuur met betrekking rieele Departementen, Autoriteiten, Colleges 
tot een bepaald waterschap of veenschap of en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de 
een bepaalde veenpolder, en voor een bepaal- nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden. 
den tijd, met het uitvaardigen der in de artt. 98 Gegeven ten Paleize het Loo, den 15den 
en 99 bedoelde bevelen . belasten. In dat i October 1921. 
geval worden door Ons de ambtenaren van 
den Rijkswaterstaat, niet beneden den rang De 

WILHELMINA. 
M inister van W aterstaat. 

van ingenieur, aangewezen, van wie de bevelen 
moeten uitgaan. 

Art. 103. Het in de artikelen 85 tot en met 

A. A. H. w. Ki:iNIG. 
( Uitgeg. 8 Nov. 1921.) 

15 October 1921. WET tot verklaring van het 
algemeen nut der onteigening ten behoeve 
van uitbreiding van het stationsemplace
ment Oss. S. 1126. 

97 met betrekking tot de in art. 80 bedoelde 
bevelen bepaalde is van toepassing op de be
velen, die krachtens de artikelen 98 en 99 
worden uitgevaardigd, behoudens dat alsdan 
in de artt. 85 en 94 voor ,,de artt. 81 en 82" 
wordt gelezen ,,art. 100" en voor ,,de artt. 83 
en 84" wordt golezen ,,de artt. 101 en 102". 

Art. XI. De slotbepaling dezer wet wordt 15 Oct.ober 1921. WET tot wijziging der Oc-
vervangen door een nieuw artikel 104, luidende trooiwet 1910 (Staatsblad n°. 313), gelijk 
als volgt : deze wet is aangevuld en gewijzigd 1:iij de 

Art. 104. Door Ons wordt bepaald, op wet van 15 J anuari 1921 (Staatsblad n°. 15). 
welk tijdstip, of op welke tijdstippen onder- S. 1127-. 
scheidenlijk de bepalingen dezer wet in werking Bijl. 2• Kamer 1920/1921, n°. 504, 1-5. 
treden, voorzoover dit niet reeds is geschied. I Hand. id. 1920/1921, bladz. 3015. 

Met de inwerkingtreding dezer wet, zooals Hand. 1° Kamer 1921/1922, bladz. 20, 40. 
zij oorspronkelijk is vastgesteld, zijn vervallen WIJ WILHELMINA, ENZ ... doen te weten: 
de wet van 12 Juli 1855 (Staatsblad n°. 102), I Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 
tot voorloopige voorziening in sommige water- , dat de noodza.kelijkheid is gebleken, artikel 66 
staatsbelangen, a lsmede art. 7 van het Konink- der Octrooiwet 1910 (Staatsblad n°. 313), ge
lijk besluit van 17 December 1819 n°. 1 en de lijk deze wet is aangevuld en gewijzigd bij de 
Koninkl ijke besluiten van 29 Maart 1822 wet van 15 Januari 1921 (Staatsblad n°. 15), 
(Staatsblad no. 7), 7 September 1822 (Staats - 1 nader te wijzigen; 
blad n°. 42), 23 September 1849 (Staatsblad Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
n°. 50) en 14 April 1850 (Staatsblad n°. 16). Art. 1. De in den aanhef van art.ikel 66 

Met de inwerkingtreding van de bepalingen der Octrooiwet 1910 (Staatsblad n°. 313), gelijk 
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deze wet is aangevuld en gewijzigd bij de wet 
van 15 Januari 1921 (Staatsblad no. 15), voor
komende woorden .,VIde titel" worden ver- I 
vangen door .,titel Va" . 

2. Deze wet treedt in werking op een door I 
Ons te bepalen tijdQtip. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 15den 

October 1921. 
WILHELMINA. 

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

De 1l1inister van J ustitie, HEEMSKERK. 
De .Minister van Kolonien, DE GRAAFF. 

( Uitgeg. 25 Oct. 1921.) 

15 October 1921. WET tot verhooging van de 
wachtgelden, genoten ten gevolge van de 
ontbinding van arrondissements-rechtban
ken, kantongerechten en raden van beroep. 
s. 1128. 

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

dat het wenschelijk is over te gaan tot ver
hooging van de wachtgelden, die genoten wor
den ten gevoloe van de ontbinding van arron
dissements-rec'htbanken, kantongerechten en 
raden van beroep ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Onverminderd het bepaalde in 

artikel 3 worden met 40 pet. verhoogd de wacht
gelden, die genoten worden krachtens : 

a. de wet van 9 April 1877 (Staatsblad n°. 
80), houdende bepalingen omtrent het perso
neel der ontbonden arrondissements-regtbanken 
en kantongeregten, de daarbij aangestelde 
prokureurs en deurwaarders, de overbrenging 
der daarbij aanhangige zaken, alsmede om
trent den ambtskring van notarissen; 

b. de wet van 7 April 1911 (Staatsblad n°. 
106), houdende ontbinding van het kantonge
recht Berlikum ; 

c. de wet van 1 Mei 1917 (Staatsblad n°. 358), 
tot wijziging van de Beroepswet. 

2. De verhoogde wachtgelden worden naar 
boven in voile guldens afgerond. 

3. De verhoogde wachtgelden overschrijden 
niet een bedrag van f 4000. 

4. Deze wet wordt geacht in werking te 
zijn getreden met ingang van 1 Januari 1920. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Pa!1ize het Loo, den 15den 

October 1921. 
WILHEU.UNA. 

wijzigd bij de wet van den lsten Mei 1917, 
(Staatsblad n°. 358) wordt een nieuw derde lid 
toegevoegd, luidende : 

.,Orn bijzondere redenen kan door Ons ver
lof worden verleend om van het in het eerste 
en in het tweede lid van dit artikel vervatte 
voorschrift af te wijken. In het desbetreffend 
besluit wordt de plaats van het vast en voort
durend verblijf aangewezen". 

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

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 15den 

October 1921. 
WILHELMINA. 

De Minister van Justitie, HEEMSKERK. 
De MiniBter van Arbeid, AALBERSE. 

(Uitgeg 25 Oct. 1921.) 

15 October 1921. WET tot verklaring van het 
algemeen nut der onteigening van eigen
dommen, noodi$ voor de uitbreiding van 
het pharmacologisch laboratorium der Rijks
universiteit te Utrecht. S. 1130. 

15 October 1921. WET tot gedeeltelijke her
ziening van de Leerplichtwet. S. 1131. 

Bijl. Hand. 2• Kamer 1911/1912, n°. 221, 
1-4 ; 1913/1914, n°. 51 ; 1914/1915, n°. 56 ; 
1919/1920, no. 42, 1-5 ; 1920/1921, n°. 24, 
1- 11. 

Hand. id. 1920/1921, bladz. 1968---1986, 
2035-2056, 206{}-2079, 2084--2111, 2113-
2130, 2272, 2273. 

Hand. l • Kamer 1920/1921, bladz. 955, 
956 ; 1921/1922, bladz. 17, 18, 22-31. 

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

dat het wenschelijk is, de wet van 7 Juli 1900 
(Staatsblad n°. lil) - Leerplichtwet - ge
deeltelijk te herzien ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State. enz. 
Art. I. De vermelding van titels in de Leer

p lichtwet vervalt. 
Art. II. Artikel 1 der Leerplichtwet wordt 

gelezen als volgt : 

De Minister van J ustitie, HEEMSKERK. 
(Uitgeg. 25 Oct. 1921.) 

.,De vader, de moeder, de voogd en de per
soon, bij wien een kind inwoont, zijn, ieder 
voor zoover hij daarvoor aansprakelijk kan 
worden gesteld, verplicht zorg te dragen, dat 
aan dat kind gedurende den tijd en overeen
komstig de regelen, in deze wet gesteld, vol
doende lager onderwijs wordt verstrekt. 

Deze verplichting wordt door hen nageleefd : 
1 °. of door te zorgen, dat het kind als 

leerling eener lagere school is ingeschreven en 
15 October 1921. WET tot nadere wijziging dat het na plaatsing die school geregeld be-

van artikel 8 der Beroepswet. S. 1129. zoekt ; 
Bijl. 2• Kamer 1920/1921, n°. 503, 1- 5. 20. of door te zorgen, dat het kind voI-
Hand. id. 1920/ 1921, bladz. 3015. doende huisonderwijs ontvangt." 
Hand. 1• Kamer 1921/1922, bladz. 20, 31. Art. III. Artikel 2 der Leerplichtwet 
Wu WILHELMINA, ENZ ... doen te weten : wordt gelezen a ls volgt : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, ,,Onder lagere scholen, bedoeld in artikel 1, 

dat het wenschelijk is artikel 8 der Beroepswet, worden verstaan alle scholen voor gewoon of 
zooals dit artikel luidt na de wijziging daa.rin , uitgebreid lager onderwij , hetzij openbare, 
aangebracht bij de wet van den l sten Mei 1· hetzij bijzondere, waar ondcrwijs wordt gege-
1917 (Staatsblad n°. 358), nader te wijzigen ; ven in de vakken, vermeld onder a-h in 

Zoo is het, dat Wij, den R aad van State, enz I artikel 2 der Lager -onderwijswet 1920. 
Art. I. Aan artikel 8 der Beroepswet (ge-

1 
H et schoolbezoek vindt geregeld plaats, 
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indien geen schooltijd zonder geldige reden ting bij het bereiken van den leeftijd van 
wordt verzuimd. veertien jaren. 

Het huisonderwijs, bedoeld onder 2°. in De ingevolge artikel 1 aansprakelijke per-
artikel 1, omvat de vakken, genoemd onder sonen worden geacht niet aan hunne verplich
a---g in artikel 2 der Lager-onderwijswet 1920 ting tot het verstrekken van huisonderwijs 
in verband met een goeden leergang, en wordt te voldoen, zoolang zij niet aan den burge
buiten de vacantietijden aan kinderen beneden meest er hunner woonplaats bij eene door 
den leeftijd van tien jaren gedurende ten hen onderteekende verklaring opgave hebben 
minste drie uren per week, aan kinderen van I gedaan van : 
tien jaren of ouder gedurende ten minste zes 1 1 °. de vakken, waarin de kinderen huis-
uren per week gegeven." onderwijs genieten, de uren, gedurende welke 

Art. IV. Artikel 3 der Leerplichtwet wordt dat onderwijs wordt gegeven, alsmede de 
gelezen als volgt : I , acantietijden ; 

,,De verplichting om, voor zoover aan 2°. a. de namen der kinderen, met bij-
schoolonderwijs de voorkeur gegeven wordt, voeging van de voornamen, dagteekening van 
te zorgen dat het kind op eene lagere school geboorte en plaats van werkelijk verblijf, 
als leerling is ingeschreven , vangt aan uiter- alsmede de plaats, waar het onderwijs wordt 
lijk, zooc'lra het den leeftijd van zeven jaren gegeven; 
heeft bereikt. b. de namen en voornamen van hen , door 

Door Ons kan, den Onderwijsraad (afdee- wie het onderwijs wordt gegeven. Is op 
ling voor het algemeen vormend lager onder- laatstgenoemden artikel 130 der Lager-onder
wijs en het bewaarschoolonderwijs) gehoord, wijswet 1920 van toepassing, zoo wordt zulks 
ten behoeve van een kind, dat nog niet den mede vermeld. 
leeftijd van acht jaren heeft bereikt, eene Deze verklaring, welke door hen, die het 
school of eene groep van scbolen. welke niet onderwijs geven, mede onderteekend moet 
vallen onder de bepaling van het eerste lid worden, wordt ieder jaar v66r 1 Februari 
va.n artikel 2, voor de toepassing van het opnieuw ingediend. 
vori!!e li rl met eene lagere school worden ge- Van verander.ing in de personen, door wie 
lijkgeste!d, mits te Onzen genoegen wordt het onderwijs wordt gegeven, wordt binnen 
aangetoond, dat de ontwikkeling, op zoodanige acht en twintig dagen aan den burgemeester 
school te bereiken, overeenkomt met ten mededeeling gedaan." 
minste die, welke te bereiken is in het eerste Art. VI. Artikel 5 der Leerplichtwet wordt 
lcerjaar eener lagere school. gelezen als volgt : 

De verplichting eindigt, zoodra het kind ,,De verplichting om te zorgen, dat het 
zeven jaren leerling eener lagere school is ge- kind de school, waar het als leerling is inge
weest en het alle klassen doorloopen heeft, of, schreven, geregeld bezoekt, · vangt aan met 
voor zoover het onderwijs gegeven wordt in den dag, waarop het voor het eerst op de 
klassen, die samen een langeren leertijd dan school a ls leerling plaats neemt of na inschrij
zeven jaren innemen, zoovele klassen, als ving had kunnen plaats nemen, en, in geval 
samen een !eertijd van zeven' jaren omvatten; van artikel 3, tweede lid, zoodra het kind den 
met <lien verstande, dat de verplichting nim- leeftijd van zes jaren bereikt heeft. De ver
mer eindigt, voordat het kind den dertien- plichting duurt voort zoolang het ingevolge 
jarigen leeftijd bereikt en de klasse, waarin deze wet leerplichtig is." 
het bij het bereiken van <lien leeftijd geplaatst Art. VII. Artikel 6 der Leerplichtwet 
was, doosloopen heeft. wordt gelezen als volgt : 

De verplichting eindigt in ieder geval, in- ,,De verplichting, in artikel 1 bedoeld, wordt 
<lien het kind de klasse heeft doorloopen, niet nagekomen : · 
waarin het bij het bereiken van den veertien- 1 °. zoolang het kind, den leeftijd van zeven 
jarigen leeftijd was geplaatst. jaren bereikt hebbende, en nog niet op grond 

Een kind, dat bij zijne toelating op de van veertienjarigen leeftijd ingevolge artikel 3, 
school terstond in eene hoogere klasse wordt vierde lid, buiten de leerverplichting vallende, 
geplaatst, wordt geacht den leertijd, <lien de niet als leerling eener lagerc school is inge
lagere klasse of klassen innemen, doorloopen schreven, noch huisonderwijs geniet overeen
te hebben." komstig de regelen der wet, terwijl niet blijkt, 
. Art. V. Artikel 4 der Leerplichtwet wordt noch van het vroeger verstrijken van den leer

gelezen als volgt : plichtigen leeftijd ingevolge artikel 3, derde 
,,De verplichting om, voor zoover aan huis - lid, of artikel 4, tweede lid , noch van eenige 

onderwijs de voorkeur gegeven wordt, te wettelijke vrijstelling ; 
zorgen, dat aan het kind zoodanig onderwijs 2°. zoo dikwijls het kind, dat als leerling 
wordt verstrekt, vangt aan uiterlijk, zoodra eener lagere school is ingeschreven en nog niet 
het kind den leeftijd van zeven jaren heeft op grond van artikel 3, derde of vierde lid, 
bereikt. baiten de leerverplichting valt, die school niet 

Ten aanzien van een kind, waaraan v66r I gere~eld bezoekt, t erwijl niet blijkt van eenige 
of sinds het bereiken van het zesde levensjaar I geld1ge reden van tjjdclijk schoolverzuim, 
huisonderwijs in den zin dezer wet wordt i noch dat de voor het nakomen der verplichting 
verstrekt, eindigt deze verplichting bij het aansprakelijke personen het r edelijkerwijs mo
bereiken van den leeft ijd van dertien jaren, gelijke deden om het schoolvcrzuim te voor
indien het kind alsdan zeven achtereenvol- komen." 
gentle jaren onderwijs heeft genoten. Art. VIII. Artikel 7 der Leerplichtwet 

Ten aanzien van een kind, dat op een later wordt $elezen als volgt : 
tijdstip, dan in het vorig lid bedoeld, aanvangt ,,De mgevolge artikel 1 aansprakelijke per
huisonderwijs te genieten, eindigt de verplich- sonen zijn van de naleving der in artikel 1 
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opgelegde verplichting vrijgest eld, zoolang: Deze verklaring moet , om geldig te zijn, 
1°. zij eene vaste woonplaats missen; ook de handteekening dragen van den inspec-
20. zij de kinderen eene school voor buiten- teur. Deze ambtenaar is verplicht , binnen 

gewoon lager onderwijs doen bezoeken ; acht en twintig dagen na aanvrage, door het 
3°. zij de kinderen eene inrichting van stellen zijner handteekening, zijne medewer

onderwijs doen bezoeken, clie geacht wordt king te verleenen. 
t ot het hooger, middelbaar, mjverheids- of Wanneer den inspecteur blijkt, dat bet 
handelsonderwijs t e behooren en waar de kin- kind op de school of eene der scholen, waar
deren buiten de avonduren ten minste zestien t egen bezwaar wordt gemaakt, gedurende het 
uren per week onderwijs ontvangen; I jaar, voorafgaande aan de dagteekening der 

4°. zij tegen bet onderwijs op alle, binnen verklaring, geplaatst is geweest en hij over
den afstand van vier kilometer van de woning tuigd is, dat geen ernstig bezwaar tegen bet 
gelegen, lagere scholen, waar voor de kinderen onderwijs, maar eenige andere reden tot aan
plaat s te verkrijgen is, overwegend bezwaar vraag om vrij telling heeft geleid, weigert hij 
hehben ; zijne medewerking. 

5°. zij voor de kinderen op_ geen enkele lndien de inspecteur zijne mede-onder-
der binnen den afstand van vier kilometer van teekening eener verk laring weigert, geeft hij 
de woning gelecren lagere scholen, ondanks I daarvan onmiddellijk met opgave van redenen 
aanvrago tot toelating, plaatsing kunnen ver - I kennis aan den belanghebbende. Deze kan 
k r~jgen ; binnen veertien dagen, nadat de weigering te 

o0 • een wettelijk voorschrift het bezoeken zijner kennis is gebracht, in hooger beroep 
van de lagere scholen verbiedt; · I komen bij den hoofdinspectcur, die binnen 

7°. de k indcren , volgens schriftelijke ver- drie weken beslist. Bij ~unstige beslissing 
klaring van een geneeskundige, ongeschikt zijn plaatst deze ambtenaar z1jne handteekening 
voor het bezoeken eener lagere chool of eener op de verklaring. Hij geeft onverwijld van 
binnen den afstand van vier kilometer van de zijne beslissing kennis aan den belanghebbende 
woning gelegen lagere school. en aan den inspecteur. 

De afstand, bedoeld in 4°., 5°. en 7°. van Tot aan den dag, waarop de eindbeslissing 
dit ar tikel, wordt gemeten langs den kort st en te hunner kennis wordt gebracht, zijn de aan 
gebruikel~jken weg." sprakelijke personen van de verplichting, be

Art. VIIIbis. A:ttikcl 8 der Leer plicht wet I doeld in artikel 1, vrijgesteld." 
wordt gelezen als volgt : Art . XI. A:ttikel 11 , vierde en v ijfde lid. 

,,Zij, die !anger dan acht dagen achtereen der Leerplichtwet wordt gelezen als volgt : 
in eene gemeente verblijf houden , worden, ,,Het hoofd eener open bare lagere school is 
onverschillig of zij daar vertoeven in eene 

I 
niet bevoegd, een kind gedurende den in arti

woning, t ent , vaar- of voertuig, voor de toe- kel 3 omschreven leerplichtigen leeftijd om 
passing dezer wet geacht in die gemeente eene andere dan eene der in bet t weede lid van dit 
vast e woonplaats te hebben tot aan den dag, I artikel onder 1°. tot en met 4°. genoemde 
dat zij die gemeente weder verlaten, tenzij zij redenen van de lij t der leerlingen af t e voeren, 
elders eene vaste woonplaats hebben , waar dan met toestemfning of op last van den in-
de kinderen school gaan ." specteur. 

Art. IX. Artikel 9 der Lcerplichtwet wordt Een kind, dat ingevolge art ikel 20, § 3. 
gelezen a ls volgt : ambtshalve is ingeschreven , roag gedmende 

,,De in1>evolge artikel 1 aansprakelijke per- de eerste zes maanden, nadat het op de school 
sonen. die eene vaste woonplaat s hebben , ~eplaatst is, zonder toestemming van den 
kunnen zich niet beroepen op eenige vrijstel- m specteur van de lijst der leerlingen niet 
ling van de naleving der in artikel 1 opgelegde worden afgevoerd dan in de gevallen, onder 
verplichting, zoolang zij niet aan den burge- 1°., 2°. en 3°. in het tweede lid van dit artikel 
meester hunner woonplaats hebben kennis bedoeld." 
gegeven, voor welk kind en op welken grond Art. XII. Artikel 12, onder 4°., der Leer-
zij op vrijstelling aanspraak meenen te mogen plichtwet wordt gelezen als volgt : 
maken . ,,4°. vergunning om de school tijdelijk niet 

Deze kennisgeving moet, zoolang de aan- te bezoeken ten behoeve van werkzaamheden 
SJ?raak op vrijstelling blijft voortduren en de I in of voor de bedrijven van landbouw, tuinbouw 
kinderen nog in den leerplichtigen 1eeftijd of veehouderij, verleend door den inspecteu.r 
va llen, ieder jaar v66r 1 Februari opnieuw I op grond van artikel 13 ;". 
worden ingediend." Art. XIII. Artikel 13 der Leerplichtwet 

Art. X . Artikel 10 der Leerplichtwet wordt wordt gelezen als volgt : 
gelezen a ls volgt: ,,Ten behoeve van werkzaamheden in of 

,,De ingevolge artikel 1 aansw akelijke per- voor de bedrijven van landbouw, t uinbouw 
sonen kunnen zich op de vrijste:.Jing, onder 4°. of veehouderij kan door den inspecteur voor 
van artikel 7 genoemd, alleen beroepen, indien kinderen, die in de laatste zes maanden , voor
zij aan de kennisgeving, bedoeld in artikel 9, afgaande aan de aanvrage, de school geregeld 
de schriftelijke verklaring hebben t oegevoegd, I hebben bezocht, jaarlijks voor t en hoogste 
dat zij tegen bet onderwijs op de, binnen den twee weken, ongerekend de vacant ien , vergund 
afstand van vier kilometer van de woning worden de school t ijdelijk niet te bezoekeo. 
gelegen scholen , waarop voor de kinderen I Die vergunning wordt door den inspecteur 
plaats t e verkrijgen is, zoo o:verwegend be- ingetrokken wegens niet geregeld schoolbezoek 
zwaar hebben, dat zij de kinderen voorloopig na de aanvrage gepleegd. . 
liever van bet door de wet gevorderde onder- Van de beslissing van den inspecteur wordt 
wijs verstoken laten, dan hen aan eene d ier I onmiddellijk kennis ~egeven aan den ingevolge 
scholen toe t e vertrouwen. art ikel 1 aansprakehjken persoon, die de ver-
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gunnin1, heeft gevraagd. Bij afwijzing wordt gegevens zijn, en in welken vorm, op welke 
de beslissing met redenen omkleed. tijdstippen en aan welke autoriteiten zij ver-

De in het vorige lid bedoelde aansprakelijke strekt moeten worden. 
persoon kan binnen veertien dagen, nadat de Deze autoriteiten zijn verplicht de hoofden 
afwijzende beschikking te zijner kennis is ge- der scholen bij niet inzending of onvolledige 
gebracht, in hooger beroep komen bij den inzending der gegevens aan te manen, binnen 
hoofdinspecteur. een door haar gestelden termijn alsnog aan 

Van de verleende vergunningen wordt onver- hunne verplichting t e voldoen." 
wijld mededeelin" gedaan aan het hoofd der Art. XVIII. De artikelen 18 en 19 der 
school, waar de kinderen zijn ingeachreven." Leerplichtwet vervallen. 

Art. XIV. Artikel 14, 0nder 3°., der L ,er- Art. XIX. Artikel 20 der Leerplichtwet 
p lichtwet. wordt gelezen als volut : wordt gelezen als volgt : 

,,3°. indien zij gevraagd worden voor werk- ,,§ 1. Bevindt de inspecteur dat kinderen, 
zaamhe<len, omscb:reven in het eerste lid van die in den bij de artikelen 3 en 4 aangegeven 
artikel 13, en deze werkzaamheden worden leerplichtigen leeftijd vallen, niet als Jeerling 
verricht in loondienst ; eener lagere school zijn ingescb:reven en geen 

4°. indien het kind den leeftijd van elf huisonderwijs genieten, zonder dat een grond 
jaren nog niet heeft bereikt ." van vrijstelling ingevolge artikel 7 aanwezig 

Artikel XV. Artikel 15 d~r L .erplichtwet is, dan geeft ·hij daarvan kennis aan de com-
wordt gelezen als volgt : missie t ot wering van achoolverzuim. 

,,De gemeenteraad wijst b ij verordening Binnen acht dagen na ontvangst dezer 
een of meer tijdvakken aan, t e zamen uit- kennisgeving stelt de commissie een onderzoek 
makende t en hoogste vier weken, binnen in naar de reden, waarom door de ingevolge 
welke, met uitsluiting van de overige tijden artikel 1 aansprakelijke personen niet aan 
van het jaar, de vergunningen , bedoeld in hnnne in dat art ikel genoemde verplichting 
het eerste lid van artikel 13, kunnen worden is voldaan. Zooveel mogelijk worden de 
verleend. Voor de verschillende deelen eener aansprakelijke personen door haar gehoord. 
gemeente kunnen verschillende tijdvakken Van den uitslag van het onderzoek ~eeft zij 
worden aangewezen. den inspecteur t en spoedigste scb:riftehjk ken-

Over elk daartoe strekkend voorst el wordt, nis met mededeeling, welken persoon zij voor 
voordat het in den raad in behandeling komt, het verzuim in de eerste plaats aansprakelijk 
de inspecteur gehoord. houdt en waarom. Zij voegt daarbij haar 

Zoolang deze verordening niet is vastgesteld advies, op welke school het kind ambtshalve 
worden geene vergunningen verleend." is in t e schrijven. Bij de keuze dier school 

Art. :XVI. Artikel 16 der Leerplichtwet wordt met den wensch van den belanghebbende, 
wordt gelezen als volgt : indien daarvan blijkt, zooveel mogel~jk reke-

,,I-Iet boofd der school is bevoegd aan de ning gehouden. . 
leerlingen scb:riftelijk verlof t e verleenen de § 2. Blijkt den inspecteur uit het rapport 
school tijdelijk niet t e bezoeken. der commissie, dat de aansprakelijke personen 

Slechts op grond van ongest eldheid van het in gebreke zijn gebleven, aan de verplichting 
kind kan dit verlof voor onbepaalden tijd van artikel 1 te voldoen, dan zegt hij een of 
worden verleend. meer hunner scb:ri~elijk aan, dat het kind 

Het niet op grond van ongesteldheid van ambtshalve a ls leerling eener lagere school 
het kind verleende verlof behoeft, indien het wordt ingescb:reven, dat daarmede <le admini
ten aanzien van hetzelfde kind voor meer dan stratieve behandeling hunner overtreding is 
t ien schooltijden in acht en twintig dagen ver- afgesloten, en dat zij bij niet nakoming hunner 
leend wordt, de bekrachtiging van den inspec- verplichting om te zorgen voor geregcl<l school
t cur. bezoek t e dier zake st rafrechtelijk zuUen wor-

Het hoofd der school is bevoegd, schoolver- den vervolgd. 
zuimen , waarvoor geen verlof is verleend, als · § 3. Zoo spoedig mogelijk draagt de in
gewettigd of verschoonbaar aan t e merken. specteur zorg, dat het kind ambtsha lve a ls 
Een verzuim, waaromtrent binnen vier dagen leerling eener lagere school wordt ingeschreven. 
bij het hoofd der school geen bericht is inge- Van de inscb:rijving geeft hij den aanspra
komen met opgave van redenen, wordt door kelijken persoon of personen kennis met ver
dezen niet als gewettigd of verschoonbaar melding van de school en van het tijdstip, 
aangemerkt. waarop het kind als leerling wordt geplaatst. 

De inspecteur is bevoegd een schoolverzuim, Ten aanzien van een kind, dat ambtshalve 
waarvoor geen verlof is verleend of dat door als leerlin$ eener school is ingescb:reven, geldt 
het hoofd der school niet als gewettigd of ver-

1 

de voor die school bestaande regeling omtrent 
schoonbaar is aangemerkt, alsnog gewettigd de hefling van schoolgeld. 
of verschoonbaar te verklaren. Bij algemeenen maatregel van bestuur wor-

Hij is bevoegd t e beslissen, dat een door het 
I 

den voorscb:riften gege\Ten omtrent de wijze 
hoofd der school als verschoonbaar aangemerkt I van uitreiking der in deze paragraaf bedoelde 
verzuim niet verschoonbaar is geweest." kennisgeving en der in de vorige paragraaf 

Art. XVII. Artikel 17 der Leerplichtwet bedoelde aanzegging aan de aansprakelijke 
wordt gelezen als volgt : personen. 

,,De gemeentebesturen en de hoofden der § 4. Onze voornoemde Minister kan be-
scholen zijn verplicht de voor de uitvocring palen, i~ we~ke gemeenten het onder.zoek en 
dezer wet vereischte gegevens te verstrekken. de kenn1sgevmg volgens § 1, eerste lid, door 

Voor zooveel noodig wordt door Onzen burgemeester en wethouders geschieden." 
Minister, met de uitvoering der Lager-onder- Art. XX. Artikel 21 der Leerplichtwet wordt 
wijswet 1920 belast, vastgesteld, welke die gelezen als volgt : 
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,,§ 1. Bevindt de inspecteur, dat t en aan
zien van eenigen leerling geen geregeld school
bezoek heefi plaats gevonden, zonder dat ver
lof is verleend, of eene andere reden het ver
zuim wettigt of verschoonbaar maakt, dan 
geefi hij daarvan kennis aan de commissie tot 
wering van schoolverzuim. 

Binnen acht dagen na ontvangst dezer 
kennisgeving stelt de commissie ee.n onderzoek 
in naar de redenen en omstandigheden, die 
tot het schoolverzuim aanleiding hebben ge
geven. Zooveel mogelijk worden de ingevolge 
artikel 1 aansprakelijke personen door haar 
gehoord. 

Van den uitslag van het onderzoek geeft zij 
den i nspecteur ten spoedigste schriftelijk 
kennis, met mededeeling t evens of zij meent, 
dat het verzuim alsnog gewettigd of ver
schoonbaar kan worden verklaard en zoo 
neen, welken persoon zij voor het verzuim 
in de eerste plaats aansprakelijk houdt en 
waarom. 

§ 2. Indien de inspecteur na kennisneming 
van het rapport der commissie meent, dat geen 
geldige reden voor het verzuim aanwezig is, 
zegt hij den aansprakelijken persoon of per
sonen schriftelijk aan, dat de administratieve 
behandeling van de overtreding met betrek
king tot het in de aanzegging met name te 
noemen kind is afgesloten, en dat t er zake van 
de eerstvolgende overtreding welke binnen 
zes maanden na de dagteekening van de uit
reiking dezer aanzegging gepleegd mocbt 
worden, en van verdere overtredingen na deze 
procesverbaal zal worden opgemaakt. 

Eij algemeenen maatregel van bestuur wor
den voorschrifien gegeven omtrent de wijzP
van uitreiking der in deze paragraaf bedoelde 
aanzegging aan de aansprakel1jke personen. 

§ 3. Bevindt de inspecteur, dat de in arti
kel 1 en artikel 6, onder 2°., omschreven over
treding opnieuw gepleegd is binnen zes maan
den, nadat de in de vorige paragraaf bedoelde 
aanzegging den overt reder werd uitgereikt, 
dan doet bij, met overlegging van het rapport 
der commissie, t en aanzien van deze en vol 
gende overtredingen proces-ver baal van zijne 
bevindingen en van de in de vorige paragraaf 
bedoelde aanzegging aan den bevoegden 
ambtenaar van het openbaar ministerie toe- · 
komen. 

§ 4. Indien sinds de aanzeggin$, in § 2 
bedoeld, zes maanden verstreken ziJn, zonder 
dat door denzelfden persoon eene nieuwe 
overtreding is gepleegd, dan wordt bij eene 
latere overtreding opnieuw gehandeld over
eenkomsti~ de § § 1 en 2 van dit artikel. 

Indien smds het plegen van eene overt reding, 
ter zake waarvan eene onberroepelijke ver
oordeeling plaats had of de veroordeelde de 
boete vnjwillig heeft betaald, een jaar ver
streken is, zonder dat door denzelfden persoon 
eene nieuwe overtreding gepleegd is, dan wordt 
bij eene latere overtreding opnieuw gehandeld 
als bij het vorige lid dezer paragraaf is be
paald. 

§ 5. De administratieve maatregelen, in 
de § § 1 en 2 van dit artikel omschreven, zijn 
niet toepasselijk bij eene overtreding, bedoeld 
in artikel 1 en artikel 6, onder 2°., gepleegd 
ten aanzien van een kind, dat ambtshalve als 
leerling eener lagere school is ingeschreven, 

binnen zes maanden na den dag, waarop het 
kind als leerling plaats nam of had kunnen 
plaats nemen. 

Ten aanzien van zoodanige overtreding doet 
de inspecteur aanstonds proces-verbaal zijner 
bevindingen aan den bevoegden ambtenaar 
van bet openbaar ministerie toekomen, met 
bijvoeging van de noodige gegevens betreffende 
het aangebrachte geval." 

Art. XXI. Tusschen de artikelen 21 en 22 
der Leerplichtwet wordt ingelascht artikel 
2lbis, luidende : 

,,Indien een leerplichtig kind, dat zonder 
geldige reden de school heeft verzuimd, naar 
eene school in eene andere schoolinspectie 
wordt overgeplaat st , geeft de inspecteur van 
de inspectie, waar het kind eerst school ging, 
t en spoedigst e kennis aan den inspecteur van 
de inspectie, waarbeen het kind is verplaatst, 
van de maatregelen t ot best rijding van het 
schoolverzuim, welke hij ingevolge art ikel 21 
heeft verricht , met overlegging van de daarop 
betrekking hebbende bescheiden. 

De verdere behandeling geschiedt door den 
inspecteur van de inspect ie, waar het kind 
dan als leerling eener school is ingescbreven." 

Art. XXII. Artikel 22 der Leerplicht wet 
wordt gelezen als volgt : . 

,,De commissien tot wering van schoolver
zuim, bedoeld in de artikelen 20 en 21, worden 
ingesteld door den gemeenteraad. 

Wordt in eene gemeente meer dan eene 
commissie ingesteld, dan wordt elke commissie 
voor een bepaald dee! der gemeente aange
wezen. 

De gemeenteraad bepaalt het aantal leden 
der commissie of commissien, met <lien ver
stande dat het aantal leden van eene commissie 
nergens meer mag bedragen dan negen. 

De leden worden benoemd uit de meerder
jarige inwoners der gemeente. Daarbij wordt 
in de eerste plaats eene keuze gedaan uit de 
personen, die ingevolge art.ikel 1 aansprakelijk 
zijn voor het onderwijs der op eene lagere 
school in de gemeente ingeschreven kinderen, 
uit de onderwijzers bij het openbaar en uit de 
onderwijzers bij bet bijzonder lager onderwijs 
in de gemeente. 

De leden worden benoemd voor den tijd 
van drie jaren, met dien verstande, dat een 
tusschentijds benoemde aftreedt op het tijd
stip van aftreding van dengene, wiens plaats 
hij inneemt. De aftredenden zijn weder be
noembaar. 

Blijft de commissie in gebreke de haar op
gedragen werkzaamheden te vervullen, dan 
wordt zij ontbonden en treden burgemeester 
en wethouders in hare plaat s op, naar regelen, 
bij algemeenen maatregel van bestuur t e 
stellen. 

Indien de gemeenteraad niet binnen drie 
maanden na het tijdst ip, waarop eene commis
sie is ontbonden, eene nieuwe commissie heeft 
ingesteld of indien hij in eene vacature, welke 
in eene commissie ontstaan is, niet binnen drie 
maanden heeft voorzien, geschiedt de instel
ling of aanvulling der commissie door Onzen 
Commissaris in de provincie. . 

De werkkring der commissien wordt geregeld 
bij algemeenen maatre<1el van bestuur." 

Art. XXIII. Artikel 23 der Leerplichtwet 
wordt gelezen als volgt : 
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,,§ 1. Met geldboete van ten hoogste dertig 
gulden worden gestraft de ingevolge artikel 1 
aansprakelijke personen, die eene in artikel 1 
en artikel 6, onder 2°., omschreven overtreding 
plegen in een van de volgende gevallen : 

1°. indien de overtreding betreft een kind, 
dat ambtshalve als lecrling eeuer lagere school 
is ingeschreven, en de overtreding gepleegd 
wordt binnen zes maanden na den dag, waarop 
het kind als leerling plaats nam of had kunuen 
plaats nemen ; 

2°. indien den overtreder de aa.nzegging, 
bedoeld in artikel 21. § 2, i nitgereikt, de over
treding het kind betreft, waarop die aanzeg
ging betrekking had, en de overtreding gepleegd 
wordt binnen zes maanden, nadat den over
treder de aanzegging uitgereikt is ; 

3°. indien de overtreder te voren ingevolge 
deze paragraaf onherroepelijk veroordeeld werd 
of de boete vrijwillig heeft betaald en de over
treding gepleegd wordt binnen een jaar na 
die, welke tot de veroordeeling geleid heeft. 

§ 2. Indien tijdens het plegen van de over
treding nog geen zes maanden verloopen zijn 
sedert eene vroegere veroordeeling van den 
schuldige wegens eene der overtredingen in 
de eerste paragraaf van dit artikel bedoeld 
onherroepelijk is geworden of de veroordeelde 
de boete vrijwillig heeft betaald, wordt hij 
gestraft met geldboete van ten hoogste vijftig 
gulden. 

Bij tweede of volgende herhaling, telkens 
binnen zes maanden nadat de laatste veroor
deeling onherroepelijk is geworden of de ver
oordeelde de boete vrijwillig heeft betaald, 
wordt in plaats van de geldboete hechtenis 
van ten hoogste zeven dagen opgelegd." 

Art. XXIV. Artikel 24 der Leerplichtwet 
wordt gewijzigd als volgt: 

in plaats van ,,artikel 19", in het eerste lid, 
wordt gelezen : .,artikel 17". 

Art. XXV. Tusschen de artikelen 24 en 
25 der Leerplichtwet wordt ingelascht artikel 
24bis, luidende : 

,,Onverminderd de voorschriften der Arbeids
wet 1919 is het verboden tijdens den volgens 
de wet bepaalden leerplichtigen leeftijd dien
sten of arbeid te doen verrichten door een 
kind gednrende den tijd, waarin onderwijs 
wordt gegeven aan de school , waarop het is 
ingeschreven, of gedurende den voor het huis
onderwijs van dat kind bestemden tijd. 

Overtreding van het bepaalde in het vorige 
lid wordt ~estraft met eene geldboete van ten 
hoogste viJftig gulden. 

Onder diensten of arbeid, bedoeld in het 
eerste lid, worden niet begrepen werkzaam
heden, met het genoten onderwijs rechtstreeks I 
verband houdende, noch werkzaamheden, ten 
behoeve waarvan, overeenkomstig artikel 13, 
vergunning is verleend de school tijdelijk niet 
te bezoeken." 

Art. XXVI. Artikel 25 der Leerplichtwet 
wordt ~clezen als volgt : I 

.,De rnspecteur is bevoegd aan de ingevolge I 
artikel 1 aansprakelijke personen, die aan hunne 
in dat artikel bedoelde verplichting door het 
geven van huisonderwijs voldoen, schriftelijke 
inlichtingen te vragen omtrent den tijd, ge
durende welken de kinderen huisonderwijs 
ontvangen in de verschillende vakken. Deze 
personen zijn verplicht die inlichtingen te ver-

schaffen. De inspecteur is bevoegd te ver
zoeken tot de lessen te worden toegelaten. 

Hij is bevoegd eenmaal in het jaar de in het 
eerste lid bedoelde kinderen op te roepen, ten 
einde te onderzoeken, of hun voldoend ondcr
wijs wordt verstrekt in de vakken, welke dat 
onderwijs behoort te omvatten. De aan
sprakelijke personen zijn verplicht te zorgen, dat 
aan de oproeping wordt gevolg gegeven. 

Tusschen de oproeping en den daarbij aan
gezegden <lag van verschijning moeten ten 
minste tien vrije dagen verloopen. 

Blijkt het genoten onderwijs onvoldoende, 
dan maant de inspecteur de aansprakcl\jke 
personen aan, daarin binnen drie maanden 
genoegzame verbetering te brengen, en zijn 
dezen verplicht aan die aanmn,ning te vol
doen. 

Wanneer de aansprakelijke personen de 
gevraagde inlichtingen, bedoeld i_n het eerste 
lid van dit artikel, niet verstrekken, of wanneer 
kinderen door die personen niet aan het door 
den inspecteur voorgeschreven onderzoek wor
den onderworpen, alsmede wanneer bij een, 
na het verstrijken van den in het vierde lid 
bedoelden termijn, voortgezet onderzoek niet 
van genoegzame verbetering blijkt, zendt de 
inspecteur, tenzij de redenen, welke daartoe 
hebben geleid, door hem gewettigd of ver
schoonbaar worden geacht, proces-verbaal 
van zijne bevinding aan den bevoegden amb
tenaar van het openbaar ministerie. 

De bepalingen van dit artikel zijn ook van 
toepassing op leerlingen van bijzondere scholen, 
waar minder dan zestien uren per week onder
wijs wordt gegeven in de vakken, vermeld 
onder a-h in artikel 2 der Lager-onderwijs
wet 1920. 

Omtrent de uitvoering van dit artikel wor
den voorschriften gegeven bij aJgemeenen 
maatregel van bestuur." 

Art. XXVII. Artikel 26 der Leerplichtwet 
wordt gelezen als volgt : 

,.Op de ingevolge artikel 1 aansprakelijke 
personen, die zich schuldig maken aan over
treding van een der voorschriften van arti 
kel 25, zijn de strafbepalingen van artikel 23 
toepasseliJk." 

Art. XXVIII. Artikel 28 der Leerplicht
wet wordt gelezen a ls volgt : 

,,De door den inspecteur op zijn ambtseed 
afgelegde verklaring, dat uit de ingevolge 
deze wet aan hem verstrekte gegevens blijkt : 

1 °. dat en in welke klasse een kind op eene 
lagere school geplaatst is ; 

2°. dat en met welken datum een kind 
ambtshalve als leerling eener lagere school is 
ingeschreven en met welken datum het al.s 
leerling plaats nam of had kunnen plaats 
nemen; · 

3°. dat een kind op in die verklaring aan
gewezen dagen en schooltijden, de school niet 
heeft bezocht ; 

kan, voor zoover die feiten niet worden 
tegengesproken, een volledig bewijs van elke 
dezer omstandigheden opleveren. 

De door den inspecteur op zijne ambtseed 
afgele!!de verklaring : • 

1 °. - uit hoeveel klassen eene lagere school 
bestaat: 

2°. met welke datums de leercursus begint 
en eindigt; 
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kan een volledig bewijs van elke dezer om- / Art. XXXIV. Artikel 36 der Leerplicht-
standigheden opleveren. wet vervalt. 

De door den inspecteur op zijn ambtseed / Art. XXXV. De gewijzigde tekst der Leer-
afgelegde verklaring : plichtwet wordt v66r 1 Januari 1922 op Onzen 

1 °. dat de ingevolge artikel 1 aan prake- last in het Staatsblad geplaatst in eene door
lijke personen hem niet op zijne aanvra~e loopend genummerde reeks van artikelen, met 
hebben verstrekt de inlichtingen, bedoeld m wijziging dienoverecnkomstig van de aan
artikel 25, eerste lid ; halingen daarin van artikelen of gedeelten va.n 

2°. dat de ingevolge artikel l aansprake- artikelen. 
lijke personen een kind niet hebben onderwor- Art. XXXVI. Deze wet treedt in werking 
pen aan het volgens art ikel 25, tweede. vijfde op 1 Januari 1922. 
of zesde lid, voorgeschreven onderzoek ; Lasten en bevelen, cnz. 

3°. dat bij een volgens artikel 25, vijfde lid, Gegeven ten Paleize hct Loo, den 15den 
voortgezet onderzoek niet van genoegzame October 1921. 
verbctering blijkt ; 

kan een volledig bewijs van elke dezer om- . 
standigheden opleveren." 

WILHELMINA. 
De Minister van Onderwijs , 

K ttnsten en IV et.enschappen, 
Art. XXIX. Artikel 30 der Leerpl ichtwet 

wordt gelezen als volgt : 
,,De verklaringen , de mededeelingen en de 

kennisgevingen, bedoeld in de artikelen 4, 9 
en 10, worden ingericht naar door Onzen voor- J 

noemden :Minister vast te stellen modellen." 
Art. XXX. Artikel 31 der Leerplichtwet 

wordt golezen als volgt : 
,,De formulieren der in de artikelen 4, !) en 

10 vermelde verklaringen, mededeelingen en 
kennisgevingen, alsmede de formulieren voor 
de in artikel 17 bedoelde gegevens worden van 
Rijkswege kosteloos aan de gemeentebesturen 1 
verstrekt en zijn, voor zoover zij niet voor het 
gemeentebestuur zelve zijn bestemd, kosteloos 
ter gemeente ecretarie verkrijgbaar." I 

J. TH. DE VISSER. 
(Uitgeg. 14 Nov. 1921.) 

15 Ocwber 1921. BESLUIT tot onteigening va11 
gronden in de gemeente Maartensdijk, ten 
behoeve van vestingbouw. S. 1132. 

18 Ocwber 1921. BESLUIT, houdende mach
tiging tot uitgifte van schatkistbiljetten 
en schatkistpromcssen, volgens de wet 
van 4 April 1870 (St,a,atsblad n°. 62), laat
stelijk gewijzigd bij die van 26 Juli 1918 
(Staat-sblad n°. 499) en de wet van 5 Decem
ber 1881 (Staatsblad n°. 185). S. 1133. 

Art. XXXI. Artikel 33, tweede lid, tweede 
zinsnede, dcr Leerplichtwet wordt gelezen als 

1 volgt: 18 
,;vrijdom van briefport wordt even eens ver- I 

Jeend voor de toezending aan belanghebbenden I 
van de mededeeling van vergunniugen en be- 1 
schiklringen, bedoeld in de artikelen 10, 13 I 

October 1921. BESLUIT, betreffende de be
noembaarheid van doctorandi in de rechts
geleerdheid tot betreklcingen in Neder
landsch-Indie. S. 1134. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. en 16; alsmede van de stukken, ingevolge de 
1 

artikelen 20 en 21 van de commissie tot wering I Op de voordracht van Onzen Minister van 
van schoolverzuim, en ingevolge artikel 25 van Kolonien van 16 September 1921, 5de afdee, 
den inspecteur uitgaande." ling, n°. 9; 

Art. XXXII. Artikel 34 der Leerplicht- Den Raad van State gehoord (advies van 
wet vervalt. Als nieuw artikel 34 wordt in 4 October 1921, n°. 45) ; 
die wet opgenomen : Gezien de naderc voordracht van Onzen 

,,De gemeenteraad kan, voor zooveel dit , voornoemden Minister van 13 October 1921, 
niet bij de wet is geschied, verbod bepalingen [ 5de afdeeling, n°. 96; 
omtrent het arbeiden van kinderen benoden Hebben goedgevonden en verstaan: 
de veertien jaren vaststellen. I. Behoudcns de overigens daaromtrent 

Door het uitloven van openbare belooningen I bestaande bepalingen, geeft de hoedanigheid 
en eereblijken kan het getrouwe schoolbezook van meester in de rechten, verkregen op frond 
vanwege het gemeentebestuur worden aan-· van het afleggen van een examen in het Nede,
gemoedigd. landsch burgerlijk- en handelsrecht, staats-

Ten einde de aanspraak op die belooningen I rccht en strafrecht, benoembaarheid tot alle 
en eereblijken te kunnen beoordeelen, kan aan betrekhingen in 's Lands dienst in Neder
de hoofden der openbarc en bijzondere scholen landsch-Indie, waarvoor als eisch is gesteld 
het invoeren van schoolboekjes, waarin van het bezit van den graad van doctor in de 
het schoolbezoek aanteekening gehouden wordt, rechtswetenschap, alsmedo tot het beroep van 
bij plaatselijke verordening worden voorge- advocaat aldaar. 
schreven." II. Behoudens de overigens daaromtrent 

Art. XXXIII. Na artikel 35 der Leerplicht- bestaande bepalingen geeft de hoedanigheid 
wet wordt ingelascht artikel 35bis, luidende : I van meester in de rechten. verkregen op grond 

,,Indien de gemeenteraad eene of meer bad- van het afleggen van een doctoraal examen 
gelegenheden voor schoolgaande kinderen in- I in het Jederlandsch-Indisch recht door hen, 
richt, worden kinderen, die openbare scholen j die te voren met goed gevolg het do~toraal 
bezoeken, en ki nderen, die bijzondere scholen I oxa.men in de rechtswetenschap of m het 
als bcdoeld in artikel 2, eerste lid, bezoeken, Nederlandsch recht hebben afgelegd, benoem
welker besturen het verlangen te kennen I baarheid tot alle betrekkingen in 's Lands 
geven voor de kinderen dezer scholen van die dienst ·in Nederlandsch-Indie, waa.rvoor als 
gelegenheden te willen gebruik maken, daarbij eisch is gesteld het met goed gevol~ afgele~d 
op gelijken voet bohandeld ." I hebben van het examen bedoeld b1J het 2 P. 
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lid van artikel 141 der Hooger Onderwijswet, 
zooals dat artikel luidde v66r de inwerking
treding der wetten van 1 Maart 1920 en 11 Juni 
1921 Staatsblad nos. 105 en 782 (het z.g. facul
t eitsexamen). 

III. Behoudens de overigens daaromtrent 
bestaande bepalingen geeft het getuigschrift 
van met goed gevolg afgelegd doctoraa l examen 
in de faculteit der rechtsgeleerdheid met 
staathuishoudkunde als hoofdvak (vrije studie
richting) benoembaarheid tot alle betrekkingen 
in 's Lands d.ienst in Nederland ·ch-Indie, 
waarvoor als eisch is gesteld het bezit van 
den graad van doctor in de Staatswctenschap. 

IV. Dit besluit werkt terug tot 19 Septem
ber 1921. 

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. 

Het Loo, den 1 den October 1921. 
WILHELMINA. 

De Minister van Kolonien, DE GRAAFF. 
( Uitgeg. 4 Nov. 1921.) 

19 October 1921. BESLUIT tot toepasselijk
verklaring van het pen~ioenreglement voor 
de militairen van het Nederlandsch
Indische leger beneden den rang van 
onderluitenant, vastgesteld bij Koninklijk 
besluit van 4 December 1919 (Staatsblad 
n°. 801) op de militairen van de v'vest
Indische Landrnacht. S. 1135. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van Onzen J\finister van 

Kolonien van 15 September 1921, 8e Afdeeling, 
n° 5 · 

De~ Raad van State gehoord (advies van 
4 October 1921, no. 43) ; . 

Gezien liet nader rapport van Onzen Minis
ter van Kolonien van 14 October 1921, 8e Af. 
deeling, n°. 90 ; 

Nog gezien Onze besluiten van 22 Novem
ber 1911, n°. 52 (Staatsblad n°. 347, Gouverne
nientsblad van Surinam,e 1912 n°. 4; Publicatie
blad van Ouraoao van 1912 n°. 5), van 11 Fe
bruari 1915 n°. 49 (Gouvernem,entsblad van 
Suriname 1915 n°. 18 ; Publicatieblad van 
Ouraoao 1915 n°. 24), van 8 November 1915, I 
n°. 46 (Staatsblad n°. 462 ; Gouverne1nentsblad 
van Suriname 1915 n°. 86 ; Publicatieblad van 
Our~ao 1915 n°. 68) en van 16 December 

·1916 no. 74 (Staatsblad n°. 555, Gouvernements- 1 
blad van Suriname 1917 n°. 6; Publicatieblad 
van Ouraoao 1917 n°. 2) ; 

H ebben goedgevonden en ver taan : 

b. 4 December 1919, n°. 66 (Staatsblad 
n°. 801, Indisch Staatsblad 1920 n°. il5), zooals 
<lit werd gewijzigd bij Ons besluit vah 24 Sep
tember 1920 n°. 91 (Sta.atsblad n°. 750, Indisch 
Staatsblad n°. 25). 

2. De in verband met artikel 1 noodige 
herziening van de pensioenen der militairen 
van de West-Indi che !andmacht die op of na 
1 October 1918 doch v66r 1 Januari 1920 den 
dienst verlieten, geschiedt door Onzen Minister 
van Kolonien. 

Onze Minister van K olonien is belast met 
de u.itvoering van dit besluit, dat in het Staats
blad zal worden geplaatst en waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan Onzen Minister van 
Oorlog en aan den Raad van State. 

Het Loo, den 19den October 1921. 
WILHELMINA. 

De Minister van K oloniln, DE GRAAFF. 

( Uitgeg. 1 Nov. 1921..) 

I 9 October 1921. BESLUIT t ot WIJZigmg van 
het Koninklijk besluit van 31 Mei 1912 
(Staatsblad n°. 177) betreffende presentie
geld, jaarwedde en geldelijke tegemoet
koming van personeel van :nilitie- en 
keuringsraden, alsmede belooning van bur
ger-geneeskundigen, tcrzake van liet onder
zoek van militieplicht.ige zcevarewlen 
andl' ts dan 1:-ij den keuringsraad . S. 1136. 

WrJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van Onze ·Ministers van 

Binnenlan<lsche Zaken en van Oorlog van 7 
October 19?1, n°. 4041, Afdeeling Binnen
landsch Bestuur en van 13 October 1921, Af
deel'n~ Dienstplicht, n°. 65 H; · 

Gez1en a rt. 43 der Militiewet ; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

met wtiziging, in zooverre van Ons fiesluit 
van 31 Mei 191.2 (Staat-sNad n°. 177), te bepalen, 
dat, te rekenen van l April 1920, de jaarwedde 
van den secretaris, bedoeld in artikel 2, bedraagt 
f 300. . 

Onze Ministers van Binnenlandsche Zaken 
en van Oorlog zijn. ieder voor zooveel hem 
aangaat, be)ast met de uitvoering van dit 
besluit, dat in het Staatsblad zal worden ge
plaatst en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan de Algemeene Rekenkamer. 

Het Loo, den 19den October 1921. 
WILHELMINA. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
CH. RUYS DE BEERE BR0UCK. 

De Minister va.n Oorlog, VAN DIJK. 
(Uitgeg. 25 Nov. 1921.) 

op de militairen van de West-lndische land- 19 October 1921. BESLUIT t er uitvoering van 
Art. 1. Met de noodige veranderingen is I 

macht, die den dienst verlieten of verlatcn: artikel 2 der wet van 2 April 1909 {Staats-
a. op of na 1 October 1918 doch v66r blad n°. 89) t ot rege!ing van de Voogdij 

1 Januari 1920; over den minderjarigen Koning. S. 1137. 
b. op of na 1 Januari 1920, onderscheiden- WrJ WILHELMINA, ENZ. 

lijk van toepassing he~ voor de militairen van I Gezien de wet van 2 April 1909 (Staatsblad 
het Nederlandsch-Indische leger beneden den n°. 89), tot regeling van de Voogdij over den 
rang van onderluitenant geldende pensioen- minderjarigen Koning ; 
regleJ?,ent, vastges~eld bij Ons besluit van .. Overwegende dat t engevolge van het over-

a. 17 F_ebruan 1905 n°. 8 (Staatsblad J hJden van mr. J. A. Loeff, aanvulling noodig 
n°. 74, I ndi_sch Staatsb~ n°: 299), zoo~ls dit is van Ons besluit van 8 April 1909 (Sta.atsblad 
werd ~ew1Jz1gd, laatstehJk b1J Ons beslmt :'an n°. 103), sedert aangevuld bij Ons be luit van 
2 Jum 1919 n°. 70 (Staa,tsblad n°. 272, Indisch 30 September 1914 (Staatsblad no. 466) en bij 
Staatsblad n°. 521); Ons heslu.it van 7 Juni 1919 (Staat.sblad no. 
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288) tot aanwijzing van de leden van den Raad 
van Voogdij, geroepen om Onzen beminden 
Gemaal als Vader-Voogd ter zijde. te staan ;· 

Gezien het rapport van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken, tijdelijk · Voorzitter 
van den Raad van Ministers van 3 October 
1921, n°. 725, Kabinet ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
11 October 1921, n°. 48) ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
als lid van vorenbedoelden R aad van Voogdij 

aan t e wijzen : 
Jhr. Mr. 0. F . A, M VAN NISPEN TOT SEVENA.A.R. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is belast met de uit voering van dit besluit, 
waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
de beide Kamers der Staten-Generaal, aan 
den Raad van State, aan de Algemeene R eken
kamer en hetwelk in het S taatsb/n,d zal worden 
geplaatst. 

H et Loo, den 19den October 1921. 
WILHELMINA. 

De M inister van B innenlandsche Z aken , 
tijtl,elijk Voorzitter van den Raad van Ministers, 

CH. RUYS DE BEERENBROUCK. 
(U·itgeg. 31 Oct. 1921.) 

20 October 1921, BESLUIT, houdende wijziging 
van de artikelen 27, laatste lid, en 90, 
laatste lid, van hat dusgenaamde Regle
ment no. I. S. 1138. 

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

Justit ie van den 12 September 1921, n°. 822; 
Overwegende, dat het wenschelijk is wijzi

ging te brengen in de artikelen 27, laatste lid , 
en 90, laatste lid, van het bij K oninklijk be
sluit van 14 Sei,tember 1838 (S taatsblad n°. 36) 
vastgestelde R eglement n°. I , betreffende de 
wijze van Eedsa flegging der onderscheidene 
R egterlijke Ambtenaren, de afwezi~heid, de 
afwisseling en de orde van de inwend1ge dienst 
van den H oogen Raad, gelijk mede van de 
Hoven en de R egt banken , gelijk dit Reglement 
laatstelijk is gewijzigd ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
4 October 1921, n°. 50) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor· 
noemden Minister van den 17 October 1921, 
n°. 824; 

Hebben goedgevonden en ver~taan : 
gelijk Wij goedvinden en verstaari bij dezc : 
Art. I. In artikel 27, laatste lid, en art i

kel 90, Jaatste lid, van het bij K oninklijk be
sluit van 14 September 1838 (Staatsblad n°. 36) 
vastgestelde Reg!ement, n°. I, gelijk dit laatste
lijk is gewijzigd, worden de woorden ,,door 
middel der dagbladen" vervangen door de 
woorden ,,door middel der N ederlandschc 
Staatscourant' '. 

Art II. Dit besluit treedt in werking met 
ingang van den tweeden dag na dien der dag
teekening van het S taatsblad, waarin het is 
geplaatst,. 

Onze Minister van Justitie is belast met de 
uitvoering van dit besluit, hctwelk in het 
Staatsbkul, zal worden geplaatst, en van het
welk afschrift zal worden gezonden aan den 

Raad van State en aan de Algemeene Reken
kamell. 

Het Loo, den 20sten October 1921. 
WILHELMINA. 

De u inister van J ustitie, HEEMSKERK. 
( Uitgeg. 31 Oct. 1921.) 

20 October 1921. BESLUIT, houdende vast
stelling van een algemeenen maatregel 
van bestuur als bedoeld in art ikel 110 
der Ongevallenwet 1921. S. 1139. 

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

Arbeid van 16 September 1921, n°. i$754, 
Afdeeling Arbeidersverzekering ; 

Gezien artikel 110 der Ongevallenwct 1921 : 
Den Raad van State gehoord (advies van 

den llden October 1921, n°. 59) ; 
Gelet op het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister van 18 October 1921, n°. 
4306, afdeeling Arbeidersverzekering : 

H ebben gocdgevonden en verst aan : 
te bepalen als volgt : 
Art. 1. Waar in algemeene maat regelen 

van bestuur, Koninklijke Besluiten en Minis
terieele beschikkingen zonder aanhaling van 
artikelen is verwezen naar ,,de Ongevallenwet 
1901", wordt in plaats van de woorden ,,On
geval_lenwet 1901", gelezen ,,Ongevallenwet 
1921" . 

2. Dit besluit t reedt in werking op den 
tweeden dag na dien der dagteekening van 
het Staatsbkul,, waarin het is geplaatst. 

Onze Minister van Arbeid is belast met de 
uitvoering van dit be~luit , dat in het Staats
blad zal worden geplaat st en waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan den Raad van State. 

H et Loo, den 20sten October 1921. 
WILHELMINA. 

De ]/[ inister van A rbeid, AALBERSE. 
( Uitgeg. 31 Oct. 1921.) 

20 October 1921. BESLUIT t ot wijziging van het 
,,Motor- en Rijwielreglement". S. 1140. 

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

Wat erstaat van 22 September 1921, La. L, 
Afdeeling Waterstaat A; 

Gezien artikel 2 van de Motor- en Rijwiel
wet; 

Gelet op de door Onzen Minister voornoemd 
overgelegde adviezen van Gedeputeerde Staten 
der provincien ; 

Den Raad van State gehoord, advies van 
13 October 1921, n°. 57 ; 

Gezien het nader rapport van Onzen Minis
t er voornoemd van 17 October 1921, La. Q, 
Afdeeling Waterstaat A; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Het Motor- en Rijwielreglement t e wijzigen 

als volgt: 
In artikel 25, tweede lid, onder 1°. wordt 

acht er het woord ,,marechaussee" een komma 
geplaatst en worden daarna gesteld de woorden 
,,der politietroepen". 

Onze Mi nister van Waterstaat is belast met 
de uitvoering van dit besluit, dat in het S taafa-
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blad geplaatst en aan den Raad van State in 
afschrift medegedeeld zal worden. 

Het Loo, den 20sten October 1921. 
WILHELMINA. 

De Min. van Waterstaat, A. A. H. W. KoNIG. 
( Uitgeg. 7 Nov. 1921. ) 

21 October 1921. BESLUIT, houdende WIJZl

ging van het Reglement op het verleenen 
van verlof, na opzending naar Nederland, 
aan militairen beneden den rang van 
onderluitenant van het Nederlandsch
Indische leger (Nederlandsch Staatsblad 
n°. 145, Indisch Staatsblad n°. 373). 
s. 1141. 

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

Kolonien van 17 October 1921, Sste afdeeling, 
no. 33 ; 

Gezien het Reglement op het verleenen van 
verlof, na opzending naar Nederland, aan 
militairen beneden den rang van onderluite
nant van het Nederlandsch-Indis.che leger, 
vastgesteld bij Ons besluit van 4 April 1919, 
n°. 12 (Nederlandsch Staatsblad n°. 145. lndisch 
Staatsblad n°. 373) ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Te bepalen, dat bovengenoemd reglement 

zal worden aangevuld met een nieuw 
artikel 7. 

Wanneer aan een militair, op wien dit regle
ment van toepassing is, dienstverrichtingen 
buiten Nederlandsch-Indie zijn of worden op
gedragen, kan de Gouverneur-Generaal be
palen, dat de daarvoor buiten Nederlandsch
Indie doorgebrachte of door te brengen tijd, 
voor de aanspra.ak op verlof, na opzending 
naar Nederland wordt gerekend in Nederlandsch
lndie te zjjn doorgebracht. 

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 de Algem ene Reken-
kamer. . · 

Het Loo, den 2lsten October 1921. 
WILHELMINA. 

De Minister van Kownien, DE GRAAFF. 

( Uitgeg. 9 Nov. 1921.) 

21 October 1921. KoNINKLIJK BESLUIT. 
Noch de Werkloosheidsverzekeringsnood

wet 1919 noch het K. B. van 2 Dec. 1916 
(:,;. 522) beoogt het verleenen van over
heidssteun aan werkloozenkassen te stem
pelen tot een algemeen rijksbelang in 
dezen zin dat een raadsbesluit tot het ver
leenen van een toeslag op subsidien, krach
ten die wet of dat K. B. verleend, zou 
geacht moeten worden te zijn getreden 
in hetgeen krachtens art. 150 1 • lid der 
Gemeentewet aan regeling bij plaatselijke 
verordening is onttrokken. . 

Evenwel kan zoodanig besluit niet 
worden goedgekeurd omdat blijkens de 
artt. 4, 12 en 13 van genoemd K. B. door 
den Minister van Arbeid er naar wordt 
gestreefd dat de bedragen der uitkeeringen 

worden bepaald binnen zekere normen en 
het niet gewenscht kan worden geaoht 
dat een gemeentebestuur door het geven 
van toeslagen op uitkeeringen plaats.elijk 
daarin wijzigingen aanbrengt. 

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

den Raad der gemeente Het Bildt tegen het 
besluit van Ged. Staten van Friesland van 
17 Februari 1921, n°. 142, 2° Afd. F., waarbij 
goedkeuring is onthouden aan zijn besluit 
van 27 Januari 1921 tot wijziging der ge
meentebegrooting voor het dienstjaar 1921 ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Gescbillen van Bestuur, gehoord, adviezen 
van 12 Juli 1921 , n°. 122 en van 5 October 
1921 , n°. 122/32: 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 17 October 1921, 
n°. 6438, afd. Armwezen ; 

0 ., dat de Raad der gemeente Het Bildt op 
27 J anuari 1921 heeft besloten de begrooting 
voor het dienstjaar 1921 te wijzigen in dien 
zin, dat de post ,,Kosten van de werkloosheids
verzekering en arbeidsbemiddeling" wordt 
verhoogd en daartcgenover de post ,,onvoor
ziene uitgaven" wordt verlaagd met een be
drag van f 1200 ter uitvoering van een besluit 
van den gemeenteraa;d, om, behoudens de 
goedkeuring van Ged. Staten, aan landarbei
ders, voorzooveel zij gehuwd of kostwinner 
zijn, uit de gemeentekas een toeslag te vor
strekken op de uitkeering uit de werkloozen
kas van f 0.50 per werkdag, tot ten hoogste 
36 dagen; 

dat Ged. Staten bij besluit van 17 Februari 
1921 , n°. 142, 2• Afd. F, aan deze wijziging 
der begrooting de goedkeuring hebben ont
bouden, uit overweging dat de overheidssteun 

1 aan werkloozenkassen is geregeld in het Werk
Joosbeidsbesluit 1917 (S. n°. 522 van 1916) 
en in de Werkloosheidsverzekeringsnoodwet 
(S. n°. 620 van 1919) dat deze steun krachtcns 
die regeling komt voor gezamenlijke rekening 
van Rijk en gemeente ; dat de Werkloosheids
verzekeringsnoodwet evenals het Werkloos
heidsbesluit is gebaseerd op het systeem van 
vrijwillige verzekering, en die noodwet, welke 
gedurende een overgangstijdperk den over
heidssteun opvoert boven de grenzen van het 
werkloosheidsbesluit, het behoud beoogt van 
het systeem van ,,zelfhelp" der verzekerden, 
welke hunne premies zooveel mogelijk be
hooren op te voeren ; dat het raadsbesluit; 
tot welke uitvoering de voorgedragen begroo 
tingswijziging strekt, nict steunt op de ge
noemde rijksregeling, doch, zonder dat de 
betrokkenen hebben gepoogd langs den daarbij 
voorgeschreven weg zich de uitkeeringen te 
verzekeren waarop die regeling uitzicht opent 
en welke dus voor een dee! door hemzelve, 
en voor het overige dee! door evenredige bij
dragen van Rijk en gemeente zouden zijn 
verkregen, toeslagen toekent op de uitkeeringen 
buiten de rijksregeling om en uitsluitend 
blijvend voor rekening voor de gemeente 
alleen ; dat, waar het verleenen van overheids
steun aan werkloozenkassen een onderwerp 
van rege!ing bij wet en Koninklijk besluit 
geworden is en dus tot een zaak van algemeen 
rijksbelang is gestempeld, het voormelde 
raadsbesluit, dat buiten deze rijksregeling om 
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toeslagen beschikbaar stelt, geacht moet WrJ WILHELMINA, ENZ. 
worden te treden in hetgeen van algemeen Op de voordracht van Onzen Minister van 
rijksbelang is en te strijden met art. 150 der Binnenlandsche Zaken, tijdelijk Voorzitter 
Gemeentewet ; daargelaten nog dat het het van den Raad van Ministers van 7 September 
oogmerk der werkloosheidsverzekeringsnood- 1921, no. 472, Kabinet ; 
wet: behoud van het systeem van ,,zelfheI:r." Den Raad van State gehoord, ad vies van 
der verzekerden, verijdelt en dus ook in str,jd 11 October 1921, n°. 47; 
is met bet syst eem dier wet ; Gelet op het nader rapport van Onzen voor-

dat van bet besluit van Ged. Staten Burge- noemden Minister van den 19 October 1921, 
meester en Wethouders namens den gcmeente- n°. 758, Kabinet; 
raad in beroep zijn gekomen, aanvoerende dat Hebben goedgevonden en verstaan: 
bet de vraag is, of de wet toelaat dat de ge- Artikel I van Ons besluit van den 25sten 
meente aan werklooze arbeiders, die eene uit- April 1913 (Staatsblad n°. 141), gewijzigd bjj 
keering uit de werkloozenkas ontvangen, Ons besluit van den 18den Januari 1917 
boven die uitkeering een toeslag uit de ge- (Staatsblad n°. 179), te !ezen als volgt : 
meente geeft ; dat de meerdcrheid van Burge- Het aantal b··r ,:irambtenaren in de rangen 
meester en Wetbouders het we! ongewenscht van Administrt :}ur, Refereodaris, Hoofd
vindt dat dergelijke toeslagen kunnen worden commies, Commies, Adjunct-Commies en Klerk 
verleend, doch dat hun college daarin geen bij het Departement van Binnenlandsche 
strijd met de wet ziet ; dat de raad het wen- Zaken , bestaat uit ten hoogste : 
schelijk oordeelt, dat omtrent deze aange- 2 Administrateurs, 
legenheid in hoogste instantie uitspraak wordt 3 Referendarissen, 
gedaan ; , 5 H oofdcommiezen, 

0., dat noch de Werkloosheidsverzekerings- 1 13 Commiezen, Adjunct-Co=iezen en K.ler
noodwet 1919, noch het Kon. besluit van den ken. 
2en December 1916 tot vaststelling van algc- Onze Minister van Binnenlandschc Zaken 
meene regelen voor het verleenen van subsi- is belast met de uitvoering van dit be~luit, 
dien t en behoeve van wer.kloozenkassen, be- hetwelk in het Staatsblad zal worden geplaatst 
oogt hot vcrleen.en van overheidssteun aan en waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
deze kassen te stempelen tot een algemeen den Raad van State en aan de Algemecne 
Rijksbelang in dezen zin dat een besluit van Rekenkamer. 
den Raad tot het verleenen van een toeslag Het Loo, den 22sten October 1921. 
op subsidien krachtens die wet of dat Kon. WILHELMINA. 
besluit verleend, zou geacht moeten worden De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
te zijn getreden in hetgeen krachtens art. 150, tijdelijk Voorzitter van den Raad van Ministers, 
18 lid, der Gemeentewet een regeliog bij plaat- CH. Ruys DE BEERENBR0UCK. 
selijke verordenini is onttrokken en daarom (Uitgeg. 7 Nov. 1921.) 
Ged. 1;,taten op oezeo grond de goedkeuring 
a.an h<it Raadsbesluit ten onrechte hebbcn 
onthouden: 

dat nochtans de gevraagdc goedkeuring niet 
kan worden verleend omtlat blijkens de artt. 4 
eenerzijds, 12 en 13 anderzijds van het boven
genoemd Kon. tesluit van 2 Dec. 1916 door 
den Minister van Arbeid b\j de goedkeuring 
van reglementen van werkloozenkassen er 
naar wordt gestreefd, dat de bedragen der 
uitkeeringen worden bepaald binnen zekere 
normen e~ het niet gewenscht kan worden 
geacht, dat een gemeentebestuur - daarge
laten dat de financien van de gemeente Het 
Bildt daardoor zwaarder voor de ondersteu
ning van werkloozen zonden worden gedrukt 
dan onder de tegenwoordige financieele om
standigheden toelaatbaar is t e achten - door 
het geven van toeslagen op uitkeeringen plaat
selijk daarin wijzigingen aanbrengt; 

Gezien de Gemeentewet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

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

belast, enz. (A. B.) 

22 October 1921. BESLUIT tot wijziging van 
het Koninklijk besluit van den 25 April 
1913 (Staatsbla.d n°. 141), gewijzigd b ij 
Koninklijk besluit van den 18den Januari 
1917 (Staatsblad n°. 179), houdende vast
stelling van bepalingen omtrent de in
richting van het Departement van Binnen
landsche Zaken. S. 1142. 

22 October 1921. BESLUIT tot wijziging van 
het Koninklijk besluit van 22 October 
1917 (Staatsblad n°. 607), houdende rege
ling van de vrijwillige hulpverleening aan 
zieke en gewonde personen, behoorende 
tot de legers of vloten van oorlogvoerende 
mogendheden en voorziening in de hulp
verleening en inlichtiogsdienst t en aan
zien van krijg gevangenen en geinter
neerden. S. 1143. 

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

Oorlog en Marine a . i. van den 13 Mei 1921, 
l ste Afd. n°. 139, en van 25 Mei 1921, Afdee
ling S. no. 52 ; _ 

Den Raad van State gehoord (advies van 
9 Augustus 1921, n°. 29) ; 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van Oorlog en van Marine a.i., 
van 7 October 1921, lste Afd. n°. 142 en van 
19 October 1921, n°. 62, Afd. B., l ste Bureau; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. I. In artikel 3, sub II, van Ons Ko

ninklijk Besluit van den 22sten October 1917 
(Staatsblad 607) wordt in plaats van de woor
den: ,,verpleging van zieke militairen" gelezen 
,,volledige verzorging van de zieke en gewonde 
militairen in de evacnat iegebieden". 

Art. II. In artikel 18 van Ons voormeld 
Besluit wordt in de voorlaatste alinea in plaats 
van de woorden ,,vier leden" gelezen ,,vijf 
leden". 

Onze Ministers van Oorlog en van Marine 
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zijn belast met de uitvoering van <lit Besluit, · is de inspecteur der accijnzen bevoegd hem 
hetwelk in hPt Staatsblad en in de Staatscourant het genot der verhoogde korting te ontzeggen 
zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal voor den tijd van ten hoogste een jaar. 
worden gezonden aan Onze Ministers van Bui- Van de bcschikking van den inspecteur 
t enJandsche Zaken, van Binnenlandsche Zaken, staat beroep open op Onzen Minister van 
van Justitie, van Kolonien, van Landbouw, Financien. 
Nijverheid en Handel en aan den Raad van Wij behouden Ons voor, den clistillatcur 
State. die misbruik van de vorhoogde korting maakt, 

Hot Loo, den 22sten October 1921. het recht daarop voor goed te ontzeggen. 
WILHELMI TA. Onze Minister van Financien is belast met 

De Minister van Oorlog, VAN DIJK. de uitvorring ,an <lit besluit, hetwelk in het 
De Minister va~ Marine a. i., VAN DIJK. Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 

(Uitgeg. 2 Nov. 1921.) afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

22 October 1921. BESLUIT, houdende toeken
nini:i van korting voor het bewerken van 
gechstilleerd. S. 1144. 

Wr.J WILHELMINA, ENZ. 

Op de voorclracht van Onzen Minister van 
Financien van 1 October 1921, n°. 67, _ Accijn
zen · 

Het Loo, den 22sten October 1921. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financien , DE GEER. 
( Uitgeg. 8 Nov. 1921.) 

25 October 1921. BESLUIT tot wijziging en aan
vulling van het Koninklijk bcsluit van 23 
Januari 1920 (Staatsblad n°. 37). S. 1145. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

ili,zien artikel 104 der wet van 20 Juni 
1862 (Staats~lad n°. 62) zooals dit laatstelijk 
is gewijzigd bij artikel 1 der wet van 30 Decem· 
ber 1901 (Staatsblad n°. 319) ; Op de voordracht van Onzen Minister van 

Den Raad van State gehoord (advies van ~innenlandsche Zaken, tijdel.ijk Voorzitter 
11 October 1921, n°. 54\; van den Raad van Minist ers, van 22 Septem-

Gelet op het nader rapport van Onzen voor- her 1921, La. A, Kabinet; 
noemden Minister van 18 October 1921, n°. 98, Den Raad van State gehoord (advies van 
Accijnzen; 18 October 1921, n°. 34); 

Hcbben goedgevonden en verstaan t e Gelet op het naclcr rapport van Onzen 
bepalen: . Minist er van Binnenlandsche Zaken, tijdelijk 
Art. 1. De kmting van een en een half t en Voorzitter van den R aad van Ministers, van 

honderd, bedoeld in § 1, letter b, van het ge- 21 October 1921, La. A, K abinet ; 
wijzigd artikel 104 der wet van 20 Juni 1862 Overwegende, dat het wenschclijk is ge
(Staatsblad n°. 62), wordt krachtens § 3 van bleken om het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke 
dat artikel verhoogd tot vier t en honderd voor Rijksambtena ren 1920 (Staatsblad n°. 37) 
het ged istilleerd dat tot zoete likeur wordt opnieuw t e wijzigen en aan te vullen en voorts 
verwerkt naar een vast recept, hetwolk ver- , om ten aanzien van een reeds eerder tot stand 
menging medebrengt met eene boven 75 gekomen wijziging, alsmede in verband met 
graden van den honderddeeligen thermometer een der thans aan te brengen wijzigingen een 
verwarmde suikeroplossing. nadere voorziening te troffen ; 

2. De verhoogde korting wordt, behoudens Hebben goedgevonden en verstaan : 
het navolgende, bij de afsluiting der rekening Art. 1. In vorengenoemd Bezoldigings-
toegepast ten aanzien van het gedistilleerd, dat besluit worden de navolgende . wijzigingen en 
sedert de vorige peiling op de wijze bedoeld aanvullingen aangebracht: 
in artikel 1 tot zoete likeur is verwerkt. A. Gerekend van 1 Januari 1920: 

3. De distillateur die voor het genot der l 0 • In bijlage B : 
volgens <lit besluit verhoogde korting ln aan- Ondcr de rubriek ,,Opleiding bij de zeemacht" 
merking wil komen, richt zich tot den inspec- wordt het eerste lid aldus gelezen : 
t eur der accijnzen, onder opgaaf zoowel van ,,Het salaris van de burgeronderwijzers 
de soorten ,zoete likeur die hiJ op de in artikel 1 wordt berekend ovoreenkomstig de bepalingen 
aangegeven wijze, als van die welke hij langs der wet op het Lager Onderwijs, vermeerderd 
den kouden weg bereidt. Voor iedere soort met een bedrag van f 100 per jaar." 
wordt het alcohol- en het suikergehalte mede- De rubriek ,,Kweekschool voor de zeevaart 
gedeeld. te Leiden, Instruct ie-bataillon te Kampen en 

Bij uitslag van likeuren vermeldt hij in de Instructie-batterij te Arnhem" wordt ver
desbetreffende aangifte de soort der likour die vangen door de volgende rubriek : 
zal worden uitgeslagen. ,,Kweekschool voor de zeevaart t e Leiden, 

Bij peiling is hij verplicht van den voorraad Instructie-bataillon te Kampen en Scholen tot 
zoete likeuren elke soort afzonderlijk aan te opleiding van het. kader bij het recriment ge-
wijzen. Blijft hij in gebreke, dan worden al!e nietroepen te Utrecht." 

0 

voorhand~n likeuren geacht langs den kouden Het salaris van de burgeronderwijzers aan 
weg te z1Jn vervaard1gd. de kweekschool voor de zeevaart en het in-

4. Gcdistilleerd dat per liter minder dan structie-bataillon wordt berekend op denzelf-
40 gram suiker bevat, wordt niet als zoete den voet als in het slot dezer Biilage onder de 
ilkeur in .den zin van dit besluit aangemerkt. rubriek ,,Lager en uitgebreid lager onderwijs" 
. 5. Wanneer blijlrt, -~at de distillateur zoete voor de onderwijzers in het algemeen is vast-

likeuren, waarvan h1J heeft opgei:ieven dat gesteld, met <lien verstande, dat het aldus 
zij op de_in artikel 1 aangegeven wiJze wor<:1en J berekend bedrag wordt vermeerderd met een 
vervaardigd, langs anderen weg vervaardigt, 'bedrag van f 300 per jaar. 
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De eerst e onderwijzer aan de kweekschool I Adj unct-secretaris toegevoegd aan het Cen-
voor de Zeevaart geniet f 200 extra. traal Stembureau voor de vorkiezing van de 

De burgeronderwijzers aan de -scholen tot I leden van de Tweede Kamer der Staten-Gene
opleiding van het kader bij het regiment ge- raal (ten hoogste f 400). 
nietroepen genieten drie vierde gedeelte van Onder het, vaste bedrag van f 1200 wordt on- -
het in de eerste alinea aangegeven salaris, middellijk na de vermelding van het bedrag 
vermeerderd, ter zake van de in den eventu- op!"enomen : 
eelen zomercursus te geven lessen met een Secretaris toegevoegd aan het Centraal 
bed.rag, hetwelk OJ) den grondslag van 1/26 Stembureau voor de verkiezing van de leden 
van het evenbedoelde salaris per wekelijksch van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 
lesuur per jaar berekend wordt naar het aan- (ten hoogste f 1200). 
ta! weken , hotwelk die cursus duurt en met C. Gerekend van 1 J anuari 1921 : 
het aantal door hen daarin t e geven wekelijksche In b ijlage D : 
lesuren, zulks met dien verstande, dat in totaal Onder ,,Eerste klasse" wordt in plaats van 
niet meer dan het in de eerste alinea bedoelde Amsterdam golezen : 
salaris per jaar kan worden genoten. Amsterdam (gedeelte, op 31 December 1920 

De vaste wedde van den leeraar aan het tot de eerste klasse behoorende). 
instructie-bataillon bedraagt f 2000." terwijl in die rubriek vervalt de vermelding 

, De rubriek ,,Rijks lagere scholen in de van : 
kolonien van de l\iaatschappij van Weldadig- Sloterdijk (gemeente Sloten). 
heid en in de Rijkswerkinrichtingen ,,Veen- Watergraafsmeer. 
huizen" wordt gelezen als volgt: Onder ,,Tweede kla se" wordt na de vermel-

,,Het salaris van de hoofden en de onder- ding van Amstenrade ingevoegd : 
wijzers aan deze scholen wordt berekend op Amsterdam (gedeelte, op 31 December 19'.!0 
denzelfden voet als in het slot dezer Bijlage tot de tweede k.lasse behoorende). 
onde1· de rubriek ,,Lager en uitgebreid lager terwijl in die rubriek vervalt de vermelding 
onderwijs" voor de onderwijzers in het alge- van : 
meen is vastgesteld. Buiksloot. 

Voor het bezit van een der diploma's A en Nieuwendam. 
B van de Vereeniging tot bevordering van D. Gerekend van 1 April 1921 : 
het onderwijs in handenarbeid in Nederland In bijlage A. 
of van de Vereeniging tot bevordering van het In schaal 6 wordt na de vermelding opge-
voorbereidend vakonderwijs en van het onder- nomen onder ,,Topografische inrichting" in
wijs in handenarbeid in de provincien Gronin• gevoegd : 
gen, Friesland, Drenthe en Overijssel, zoomede 
van het diploma voor zangonderwijs van de 
Yaatschappij t ot bevordering der Toonkunst 
wordt eene verhooging van f 50 toegekend. 

Zij, die met het geven van herhalingsonder
wijs zijn belast, genieten deswege eene be
looning, berekend op den voet van artikel 27 
der wet van 17 Augustus 1878 (Staatsblad 
n°. 27) en zij, die met het geven van vervolg
onderwijs worden belast eene belooning, be
rekend op den voet van de in het slot van de 
Bijlage voor het vervolgonderwijs vastgestelde 
regelen. 

De vakontlerwijzeressen in de nuttige hand
werken genietcn een salaris, berekend naar 
f 78 per jaar per wekelijksch lesuur." 

De rubriek ,,Gevangenissen" wordt gelezen 
als volgt: 

,,Het salaris van de hoofdonderwijzers en 
onderwijzers bij de Gevangenissen wordt be
rekend op denzelfden voet als in het slot dezer 
Bijlage onder de rubriek ,,La(Jer en uitgebreid 
lager onderwijs" voor de onderwijzers in het 
algemeen is vastgesteld, met <lien verstande, 
dat het aldus berekend bedrag voor de hoofd
onderwijzers wordt vermeerderd met f 300 
en voor de onderwijzers met f 100." 

20. In bijlage C: 
Onder het vaste bedrag van f 3000 wordt 

na de vermelding van het ambt van ,,Secre
taris van den armenraad te Maastricht (ten 
hoogste f 3000)" opgenomen: 

Burgeronderwijzer aan de Instructie-batterij 
te Arnhem (ten hoogste f 3000). 

B. Gerekend van 1 April 1920 : 
In bijlage C : 
Onder het vaste bedrag van f 400 wordt 

onmiddellijk na de vermelding van het bedrag 
opgenomen: 

Krijgsgeschiedkundig archief van den Generalen 
Staf. 

Archiefbediende. 
In schaal 8 wordt na de vermelding opge 

nomen onder ,,Staatsbedrijf der a, tillerie-inrich
tingen" ingevoegd : 

Krijgsgeschiedkundig archief van den Generalen 
Staf. 

Schrijver op jaarloon. 
E . Gerekend van 1 October 1921 : 
In bijlage A : 
In schaal 3 wordt na de vermelding opge

nomen onder ,,Sclieepvaartins-pectie" ingevoegd : 

Rijksproefstation en voorlichtingsdienst ten be
hoeve der lederind11,strie. 

Bediende. 
In schaal 4 wordt onder ,,Departementen 

van Algemeen lSestuur, Hool;":e Colleges van 
Staat en Kabinet der Koningm" opgenomen : 
Stoker bij het Departement van Landbouw, 
Nijverheid en Handel. 

In schaal 6 wordt onder ,,Departeme.nte. 
vrn Algemeen Bestuur, Hooge Colleges van 
Staa.t en Kabinet der Koningin" opgenomen : 
Stoker-monteur bij het Departement van 

Landbouw, Nijverheid en Handel. 
In schaal 8 wordt na de vermelding opge

nomen onder ,,Rijksinstituut voor biologisch 
vis8clierij-onderzoek" ingevoegd : 

Technische voorlichtingsdienst ten behoeve van 
de nijverheid. 

Schrijver. 
In scha.al 10 wordt onder ,,Rijksland- en 

tuinbouwwinterscholen" opgenomen : 
Amanuensis. 
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In schaal 13 wordt na de vermelding opge
nomen onder ,,Koninktijk Nederlandsch meteo
rowgisch instituut" ingevoegd : 

Technische voorlichtingsdienst ten behoeve van 
de nijverheid. 

Administratief ambtenaar 3de klasse. 

Voorlichtingsdienst ten behoeve van den vezel
handel en de vezelnijverheid. 

Administratief ambtenaar 3de klasse. 
In schaal 14 wordt na de vermeld.ing opge

nomen onder ,,Rijksinstituut voor biologisch 
V issch'3rijonderzoek" ingevoegd : 

Rijksvoorlichtingsdienst ten behoeve van den 
rubberhandel en de rubbernijverheid. 

Amanuensis lste lda&se. 
In schaal 25 wordt na de vermelding opge

nomen onder ,,Koninklijk Nederlandsch rneteoro
logisch insti tuut" ingevoegd : 

Technische voorlichtingsdienst ten behoeve 
van de nijverheid. 

Administratief ambtenaar 2de klasse. 
In schaal 31 wordt na de vermelding opge

nomen onder ,,Octrooiraad en Bureau voor den 
industrieelen eigendom" ingevoegd : 

lnstituut voor brandstofjeneconomie. 
Technisch assistent 2de klasse. 

In schaal 32 wordt na de vermelding opge
nomen onder ,,Koninklijk Nederlandsch mete
orologisch instituul" ingevoegd : 

Technische voorlichtingsdienst ten behoeve van 
de nijverheid. 

Administratief ambtenaar lste klasse. 
In schaal 41 wordt na de vermelding opge

nomen onder ,,Octrooiraad en Bureau voor den 
industrieelen eigendom" ingevoegd : 

lnstituut voor brandstoffeneconomie. 
Technisch assistent l st e klasse. 

In schaal 44 vervalt de afdeeling ,,Kolonien". 
In schaal 45 wordt onder ,,Topografisch€ 

inrichting" voor Corrector gelezen : Cartograaf 
In schaal 52 wordt onder ,,Rijksconsulenten

of voorlichtingsdienst ten behoeve van den land
bouw" opgenomen 
Rijkspluimveeteeltconsulent. *) 

In schaal 52 wordt onder ,,Technische voor
lichtingsdienst ten behoeve van de nijverheid" 
opgenomen: 
Ingenieur. 

In schaal 52 wordt na de vermelding opge
nomen onder ,,Rijksseruminrichting" inge
voegd: 

lnstituut voor brandstoffeneconomie. 
Ingenieur. 

In schaal 52 wordt onmiddellijk na de ver
melding van de afdeel. ,,Kolonien" opgenomen : 

Ambtenaar belast met de wetenschappelijke 
beschrijving van Indische houtsoorten. 

In schaal 52 wordt onmiddellijk na de ver
melding van de afdeeling ,,Oorlog" opgenomen : 

Genie. 
Ingenieur. 

In bijlage C: 
Onder het vaste bedrag van f 2000, wordt 

na de vermelding van het ambt van ,,Secre-

1921. 

•aris van het college voor de .reclasseering" 
opgenomen : 

Directeur van het Museum van Bilderbeek
Lamaison" te Dordrecht (tert hoogstef 2000). 

2. Het _aanbrengrn van de wijzigingen in 
het Bezold1gingsbes; uit, Burgerlijke Rijksamb
tenaren 1920 (Staatsblad n°. 37), bedoeld in 
Ons besl~t van den 24sten Augustus 1921 
(Staatsblad n°. 1028) geschiedt gerekend vanaf 
1 October 1921. 

_3. De __ uitbetaling, die aan de burgeronder
WIJZers b1J de zeemacht en bij de kweekschool 
voor de Zeevaart te Leiden over het tijdvak 
vanaf 1 Januari 1920 tot 1 Augustus 1921 is 
ges?hied op den grondslag van een vermeer
~ermg van het bedrag der voor de onderwijzers 
m het algemeen vastgestelde salarissen met 
resp. f 200 en f 400 blijft gehandhaafd. 

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

Het Loo, den 25sten October 1921. 
WILHELMINA. 

De M iniste:r van Binnenlandsche Zaken 
tijdelijk ,·oorzitter van den Raa,d van Ministers, 

CH. RUYS DE BJ>JERENBROUCK. 
( Uitgeg. 2 Nov. 1921.) 

26 October 1921. BESLUIT, strekkende tot het 
bepalen van den dag van inwerkingtre
ding der Warenwet 1919 (Staatsblad no. 
581) en van het Koninklijk besluit van 
5 Januari 1921 (Staatsblad no. 5). S. 1146. 

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

Arbeid van 21 October 1921, no. 1769 D, af
deeling Volksgezondheid ; 

Gelet op artikel 36 der Warenwet 1919 
(Staatsblad n°. 581) en op Ons besluit van 
5 Januari 1921 (Staatsblad no. 5) ; 

H ebben goed.gevonden en verstaan: 
te bepalen: 
De artikelen der Warenwet 1919 (Staatsblad 

n°. 581) voor zoover deze nog niet bij eenig 
vorig besluit in werking zijn gesteld, alsmede 
Ons bovengenoemd besluit treden voor het 
keuringsgebied Leiden in werking op 15 No
vember 1921. 

Onze Minister van Arbeid is belast met de 
uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad 
zal worden geplaatst. · 

Het Loo, den 26sten October 1921. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, AALBERSE. 
( Uitgeg. 9 Nov. 1921.) 

29 October 1921. BESLUIT tot het stellen van 
regelen ter uitvoering van artikel 205, ze
vende lid, der Lager-Onderwijswet 1920 
s. 1147. 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 

55 
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22 Juli .. 192_1, n~. 12780m, afdeeling Lager betreffende overeenkomstig artikel 205, c.lo de 
OnderwiJs Financ1eel en van Onzen Mini,ter lid, der Wet genomen besluiten kennis aan 
van Financien van 14 September 1921, no .• t3. , Onzen Minister van Onderwijs, Kunsten cm 
Generate Thesaurie; Wetenschappen. 

Overwegende, dat door Ons regelen mceten 5. De uitbetaling van de tegemoetkoming 
worden gesteld voor het verleenen van eene geschiedt in gelijke halfjaarlijksche termijnen 
tegemoetkoming uit 's Rijks kas aan gemeenten, ?-iterlijk op 31 Mei en 30 ovember van elk 
die door de uitgaven tengevolge van artikel iaar. 
205 der Lager-Onderwijswet 1920 <in verbou- 1 Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
ding tot hare middelen en andere uitgaven Wetenschappen is bevoegd in bijzondere ge
onbillijk worden bezwaard; vallen de betaling op andere tijdstippen te 

Gelet op artikel 205, zevende lid, der Lager- I doen gescbieden. 
Onderwijswet 1920; Onze Ministers van Onderwijs, Kunsten en 

Den Raad van State gehoord, advies van Wetenscbappen en van Financien zijn belast 
11 October 1921, n°. 51 ; met de uitvoering van dit besluit, dat in bet 

Gelet op het nader rapport van Onzen Mi- Staatsblad, zal worden geplaatst en waarvan 
n.ister van Onderwijs, Kunsten en Wetenscbap- afschrift zal worden gezonden a.an den Raad 
pen van 21 October 1921, n°. 17220, afdeeling van State en aan de Algemeene Rekenkamer. 
Lager Onderwijs Financieel en van Onzen Het Loo, den 29sten October 1921. 
Minister van Financien van 26 October 1921, WILHELMINA. 
n°. 117, Generale Thesaurie; De Minister van Onderwijs, 

Hebben goedgevonden en verstaan: Kunsten en Wetenschappen, 
te bepalen : J. TH. DE VISSER. 
Art. 1. Deaanvrage om eene tegemoetkoming De Jlfinister van Financiiin, DE GEER. 

als bedoeld in het zevende lid van artikel 205 (Uitgeg. 21 Nov. 1921.) 
der Lager-Onderwijswet 1920, wordt door bet 
gemeentebestuur ingediend aan Onzen Minister 
van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. · 29 

Bij deze aanvrage wordt overgelegd een 
overzicht van de inkomsten en uitgaven der 
gemeente over de laatste vijf jaren. Dit 
overzicbt wordt opgemaakt in den vorm, door 
dezen Minister vast te stellen. 

October 1921. KoNINKLIJK llESLUIT. 
Een schepeling op de groote vaart kan 

voor de toepa sing van art. 39 der Armen
wet n.iet worden aangemerkt als inwonende 
arbeider in den zin van art. 79 Burg. 
Wetboek. 

2. Onze Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen zendt de in het eerste lid 
van artikel 1 bedoelde aanvrage met het bij
behoorend overzicht van inkomsten en uitgaven 
om advies aan Gedeputeerde Staten der pro
vincie. Deze onderzoeken de aanvrage en 
brengen aan <lien Minister een gemotiveerd 
advies uit over het daaraan te geven gevolg. 
In dit advies wordt melding gemaakt van de 
opmerkingen, waartoe het overzicbt der in
komsten en uitgaven aanleiding geeft. 

3. De in artikel 1 bedoelde tegemoetko
mingen worden op voordracht yan Onzen 
?ifinister van Onderwijs, Kunsten en Weten
schappen en van Onzen Minister van Financien 
door Ons toegekend telkens voor niet meer 
dan vijf jaren. Bij het verstrijken van bet 
tijdvak, waarvoor de tegemoctkoming is vn
leend, kan bet gemeentebestuur aan eerstgc
noemden Minister een nieuw overzicbt, als 
bedoeld in artikel 1, inzenden. Het bepaalde 
bij artikel 2 vindt a!sdan overeenkomstige 
toepassing. 

4. Indien overe!Jnkomstig het bepaalde bij 
artikel 205 derde lid der genoemde wet is 
beslist, dat eene instelling of vereen.iging 
blijvend heeft opgehouden het gebouw waarvoor 
de in dat artikel bedoelde vergoeding is ver
leend, overeenkomstig zijne bestemming te 
gebruiken, of dat aanwezig is het geval, dat 
de in het gebouw ~evestigde school voor ge
woon lager onderwijs gedurende drie achter
eenvolgende jaren bezocbt is door minder dan 
vijf en twintig, of de school voor uitgebreid 
lager onderwijs door minder dan twaalf lee~ 
lingen, wordt de krachtens artikel 3 van dit 
besluit verleende tegemoetkoming nader vast-
gest.eld. . 

Gedeputeerde Staten geven van hunne des-

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Beslissende het geschil over de woonplaats 

van den armlastigen krankzinn.ige P . L. J. 
Cordia: 

Den Raad vaJ.1 State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Be tuur, gehoord, advies van 
12 October 1921, n°. 272; 
• Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 24 .October 1921, 
n°. 6550, Afd. Armwezen ; 

0., dat Pieter Ludovicus Jan Cordia op 
23 October 1883 te Brielle geboren, van 3 Juni 
1907 tot 27 April 1912 was ingeschreven in 
hct bevolkingsregister te Rotterdam ; dat hij 
op laatstgemelden datum ambtshalve werd 
afgeschreven wegens vertrek naar Amerika ; 
dat hij, na eene afwezigheid van 12 jaren, iu 
Mei 1920 uit Amerika terugkeerde ; dat bij na. 
3 maanden ten huize zijner ouders te Rotterdam 
te bebben vertoefd, als schepeling een reis 
maakte aan boord van het stoomscbip ,.Dun
bridge" van de Canadian Pacific Railway C0 •• 

dat hij, te Rotterdam teruggekeerd, ten tweede 
male met gemeld schip naar Canada reisde, 
<loch toen aldaar wegens ziekte moest acbter
blijven ; dat hij, na 7 dagen daar te zijn ver
plcegd, met een passagiersboot van dezelfde
lijn naar Antwerpen en van daar per spoor
naar Rotterdam ging, waar hij op 29 December 
1920 aankwam; dat hij echter, daar hij niet 
normaal bleek te zijn, in het gemeente-zieken
huis aan den Coolsingel werd opgenomen en 
krachtens eene op 1 Februari 1921 aanue. 
vraagde rechterlijke macbtigin~ naa-r de Psychi
atrische Inrichting ,,Maasoord' overgebracht ; 

dat Burgemeester en Wethouders van Rot
terdam niet genegen zijn hunne gemeente de 
kosten van verpleging te doen dragen en 
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evenmin Onze :Minister van Binnenlandsche 
Zaken bereid is bevonden die kosten voor 
rekening van Zijn Departement te nemen ; 
dat Ged. Staten er n.iet in zijn geslaagd het I 
geschil in der minne bij te leggen ; 

0., dat P . L. J. Cordia als schepeling in dienst 
van de Canadian Pacific Railway C0 • niet kan 
worden aangemerkt als inwonende arbeider 
in den zin van art. 79 B. W. ; 

dat derhalve moet worden onderzocht waar I 

de uitvoering van dit beslnit, hetwelk in het 
Staatsbla.d zal worden geplaatst. 

Het Loo, den 3lsten October 1921. 
WILHELMINA. 

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

De Minister van J ustitie, HEEMSKERK. 
De Minister van Kownien, DE GRAAFF. 

( Uitgeg. 8 Nov. 1921.) 

hij zijn woonplaats heeft gevestigd ; I 
dat vaststaat dat P. L. J. Cordia in Mei I 31 October 1921. BESLUIT tot bekendmaking 

1920 uit Amerika te Rotterdam teruggekeerd, I van den tekst der Octrooiwet 1910 (Staats-
aldaar zijn intrek heeft genomen ten huize blad n°. 313) zooals dezc wet is aangevuld 
zijner ouders, terwijl hij na het volbrengen I en gewijzigd bij de wetten van 15 Januari 
zijner zeereizen telkens aldaar t eruggekeerd is ; 1921 (Staatsblad n°. 15) en 15 October 

dat hieruit mag worden afgeleid dat hij zijn 1921 (Staatsblad n°. 1127). S. 1150. 
ouderlijk tehuis te Rotterdam als zijn hoofd- I W WILHELMINA 
verblijf beschouwde ; IJ , ENZ. 

dat hij zijne woonplaats aldaar nog had toen Op de voordracht van Onze Ministers van 
op 1 Februari 1921 de rechterlijke machtiging Landbouw, Nijverheid en Handel, van Justitie 
om hem in een krankzinnigengesticht te plaat- ·1 en van Kolonien, van 27 October 1921, n°. 
sen werd aangevraagd ; 17660, afdeeling Handel ; 2de afdeeling A, 

Gezien de Armenwet ; n°. 846 en 4de afdeeling n°. 59 ; 
Hebben godgevonden en verstaan: Gelet op de Octrooiwet 1910 (Staatsblad n°. 

de gem. Rotterdam aan te wijzen als de 313) zooals deze wet is aangevuld en gewijzigd 
woonplaats van den armlastigen krankzinnige bij de wetten van 15 Januari 1921 (Staatsblad 
P. L. J. Cordia voor de toepassing van art. 30 n°. 15) en 15 October 1921 (Staatsblad n°. 
der Armenwet. 1127) ; 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken Hebben goedgevonden en verstaan : . 
is belast, enz. (A. B.) Den tekst der Octrooiwet 1910 (Staatsblad 

31 October 1921. BESLUIT, hondende bepaling 
van den datum van in werkingtreding van 
het Koninklijk besluit van 22 September 
1921 (Staatsblad n°. 1085) tot wijziging 
van het R eglement voor het Bureau voor 
den Industrieelen Eigendom (Reglement 
Industrieele Eigendom, Staatsblad n°. 558 
van 1914). S. 1148. 

BPpaald op 15 November 1921. 

n°. 313) zooals deze wet is aan'gevuld en ge
wijzigd bij de wetten van 15 Januari 1921 
(Staatsblad n°. 15) en 15 October 1921 (Staatsblad 
n°. 1127) algemeen bekend te maken door bij
voeging van dien ~ewijzigden tekst, in zijn 
geheel, bij dit beslmt. 

Onze voornoemde Ministers zijn belast met 
de uitvoering van dit beslnit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst. 

Het Loo, den 3lsten October 1921. 
WILHELMINA. 

De 111in. van Landbouw, Nijverheid en Handel, 
H. A. VAN IJsSELSTEIJN. 

31 October 1921. BESLUIT tot vaststelling De 111inister van Justitie, HEEMSKERK. 
van het tijdAtip van inwerkingtreding der De .111inister van Kownien, DE GRAAFF. 
wetten van 15 Januari 1921 (Staatsblad (Uitgeg. 8 Nov. 1921.) 
n°. 15) en van 15 October 1921 (Staatsblaa 
n°. 1127) tot wijziging der Octrooiwet TEKST DER OCTROOIWET 1910 
1910 (Staatsblad n°. 313). S. 1149. I (Staatsblad no. 313) zooals deze wet is aange-

Wu WILHELMINA ENZ vuld gewijzigd bij de wetten van 15 Januari 
' · 1921 (Staatsblad n°. 15) en 15 October 1921 

Op de voordracht van Onze Ministers van 1 (Staatsblad no. 1127). 
Landbouw, Nijverheid en Handel, van Justitie 
en van Kolonien, van 27 October 1921, n°. 
15238, afdeeling Handel, n°. 846, 2de afdeeling 
A, en n°. 57, 4de afdeeling; 

Gelet op artikel IV der wet van 15 Januari 
1921 (Staatsblad n°. 15) en artikel 2 der wet 
van 15 October 1921 (Staatsblad n°. 1127) tot 
wijziging der Octrooiwet 1910 (Staatsblad 
n°. 313); 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen, dat de wetten van 15 Januari 

i921 (Staatsblad n°. 15) en van 15 October 1921 
(Staatsblad n°. 1127) tot wijzi~g der Octrooi
wet 1910 (Staatsblad n°. 313) m werking zullen 
treden, voor wat het Rijk in Europa betreft, 
op 15 November 1921, voor de kolonien en 
bezittingen in andere werPlddeelen op 15 Fe-
bruari 1922. . 

Onze voornoemde Ministers zijn belast met 

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

dat het wenschelijk is het octrooirecht voor 
uitvindingen voor het Rijk in Europa en voor 
de kolonien en bezittingen in andere wereld
deelen te regelen : 

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

HOOFDSTUK I. 
Algemeene omschrijving van het 
begrip octrooL Onderwerpen 
waarvoor en personen aan wie 

octrooi wordt verleend. 
Art. 1. Onder den naam van octrooi wor

den aan hem, die een nieuw voortbrengsel, 
eene nieuwe werkwijze, of eene nieuwe verbe
tering van een voortbrengsel of van eene werk. 

55* 
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wijze heeft uitgevonden, op zijne aanvrage 
uitsluitende rechten toegekend. 
. 2. Voortbrengselen, werkwijzen of verbete

rmgen worden alleen dan niet als nieuw aan
gemerkt, wanneer zij op het tijdstip van in
diening der aanvrage door eene beschrijving 
of op eene andere wijze reeds van voldoende 
openbare bekendheid kunnen zijn, om door 
een deskundige vervaardigd of toegepast te 
kunnen worden. 

3. Eene uitvinding is slechts vatbaar voor 
octrooi, wanneer zij strekt tot verkrijging van 
eenige uitkomst op het gebied van de nijver
heid. 

4. Indien voor eene werkwijze, tot berei
ding eener stof of voor eene verbetering van 
eene zoodanige werkwijze octrooi is verfeend, 
strekt dit zich uit tot die stof, mits volgens die 
werkwijze of met toepassing van die verbete
ring bereid. Voor eene stof op zich zel ve 
wordt geen octrooi verleend. 

5. Geen octrooi wordt verleend voor voort
brengselen of werkwijzen, welke zelve of welker 
doe! in strijd zijn met de wetten, de openbare 
orde of de goede zeden. 

5A. Elke aanvrage om octrooi mag slechts 
strekken tot het verkrijgen van ui tsluitende 
rechten op eene uitvinding. 

6. Als de uitvinder wordt, behoudens de 
bepalingen van de artikelen 7, 8, SA, 9, 10 en 
11, beschouwd hij, die bet eerst bij den in 
art. 13 bedm!lden Octrooiraad eene aanvrage 
om octrooi indient. 

7. 1. Hij, die in een der landen, toege
treden tot de Internationale Unie tot bescher
ming van den industrieelen eigendom, over
eenkomstig de in dat land geldende wetten, 
octrooi of bescherming van een gebruiksmodel 
hee~ aangevraagd, geniet, onder voorbehoud 
van de rechten van derden, gedurende een 
t ermijn van twaalf maanden na die aanvrage, 
binnen bet Koninkrijk een recht van voorrang 
ter verkrijging van een octrooi voor datgene, 
waarvoor door hem de in den aanhef van dit 
lid genoemde bescherming werd aangevraagd. 

2. Die voorrang heeft ten gevolge, dat 
noch op de hier e lande door hem, wien de 
voorrang toekomt, gedane aanvrage noch op 
bet naar aanleiding van deze verleend octrooi 
van invloed is hetgeen in den tijd, verloopen 
tusschen de indiening van de aanvrage in den 
vreemden Staat en de indienin~ hier te lande, 
is geschied, en we! met name met de indiening 
eener gelijksoortige aanvrage door een antler 
of bet ontstaan van de in art. 2 bedoelde be
kendheid der uitvinding. Zoodanige binnen 
dien tijd door een antler gedane aanvrage kan 
echter tot toepassing van art. 32, ecrste lid, 
grond opleveren. 

3. Hij, die van het recht van voorrang 
wil gebruik maken, moet daarop schriftelijk 
beroep doen in de aanvrage onder vermelding 
van den datum, waarop en van bet land, waar 
de aanvrage, waarop hij zich beroept, werd 
ingediend ; tevens moet hij de daarvoor door 
den Octrooiraad vast te stel!en bewijzen over
leggen v66r een door dien Raad te bepalen 
tijdstip. 

4. Het recht van voorrang gaat te niet, 
indien bij de aanvrage daarop geen beroep 
is gedaan, alsmede, wanneer de daarvoor 
gevorderde bewijzen niet v66r het daarvoor 
gestelde tijdstip worden overgelegd. 

8. 1. Hij, die op eene van Staatswege 
gehouden of erkende tentoonstelling binnen 
bet Koninkrijk of op eene van Staatswege 
gehouden of erkende internationale tentoon
stelling binnen een der landen, toegetreden tot 
de in het vorige artikel omschreven inter
nationale overeenkomst. een voortbrengsel 
t entoonstelt of eene werkwijze aanschouwelijk 
maakt, wordt, zoo hij binnen zes maanden na 
de opening van die tentoonstelling voor dat 
voortbrengsel of die werkwijze of we! voor 
eene in dat voortbrengsel of in die werkwijze 
begrepen verbetering octrooi aanvraagt, ge
acht dat octrooi reeds te hebben aangevraagd 
op den dag, waarop, blijkens bij de aanvrage 
overgelegde officieele verklaring dat voort
brengsel ter tentoonstelling aanwezig was 
of ter tentoonstelling met bet aanschouwelijk 
maken van die werkwijze was aangevangen. 

2. De erkenning van Staatswege van ten
toonstellingen binnen het Rijk in Europa 
geschiedt door den l\,finister, met de uit voering 
van deze wet belast ; die van tentoonstellingen 
in de K olonien en bezittingen in andere wereld
deelen door de landvoogden. 

SA. De aanvrager, wien door een der aan
vraagafdeelingen of een der afdeelingen van 
beroep van den Octrooiraad te kennen is ge
geven, dat zijne aanvrage strekt tot bet ver
krijgen van uitsluitende rechten op meer dan 
een uitvinding, wordt, zoo hij binnen drie 
maanden nadat de desbetreffende beslissing 
onherroepelijk is geworden, eene nieuwe aan
vrage om octrooi voor bet als eene afzonder
lijke uitvinding aan te merken gedeelte indient 
met vermelding van de oorspronkelijke aan
vrage, geacht deze aanvraag reeds te hebben 
ingediend op bet tijdstip der oorspronkelijke 
aanvrage. 

9. De eerste aanvrager heeft geen aanspraak 
op octrooi, voor zoover de inhoud zijner aan
vrage aan hetgeen reeds door een antler ver
vaardigd of toegepast werd of we! aan be
schrijvingen, teekeningen of modellen van een 
antler, zonder diens toestemming, ontleend 
is. Deze laatste behoudt, voor zooveel hetgeen 
ontleend werd voor octrooi vatbaar is, zijn 
aanspraak op octrooi. 

10. 1. Ingeval bet voortbrengsel, de werk
wijze of de verbetering waarvoor octrooi 
wordt aangevraagd, is uitgevonden door 
iemand, die in dienst van een antler eene be
t rekking bekleedt, welker aard medebrengt, 
dat hij zijne bijzondere kennis aanwende tot 
bet doen van mtvindingen van dezelfde soort 
als die, waarop de octrooiaanvrage betrekking 
hee~, heea de werkgever aanspraak op octrooi. 

2. Wanneer in zoodanig i;;eval de uitvin
der niet geacht kan wordcn, m bet door hem 
genoten loon of in eene bijzondere door hem 
te ontvangen uitkeering vergoeding te vinden 
voor het gemis aan octrooi, is de werkgever 
verplicht, hem een in verband met het geldelijk 
belang der uitvinding en met de omstandig
heden , waaronder zij_ plaats had, billijk bedrag 
toe te leggen. Indien de werkgever · en de 
uitvinder omtrent dat bedrag niet tot over
eenstemming kunnen komen , kunnen zij zich 
schrilielijk wenden tot den Octrooiraad met 
bet verzoek, dat bet bedrag door dezen worde 
vastgesteld. De Octrooiraad voldoet aan dat 
verzoek. Aan zijne beslissing zijn partijen 
gehouden. Maken de werkgever en de uit-
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vinder niet van deze bevoegdheid gebruik, inachtnemin~ van de bepalingen van dit 
dan is art. 56 va n toepassing. Elk vorde- hoofdstuk b1j algemeenen maatrcgr-1 van be
ringsrecht van den uitvinder krachtens deze I stuur geregeld. 
bepaling vervalt na verloop van drie jaren 2. In den in hct vorige lid bedoelden alge-
sedert de dagteekening van het octrooi. meenen maatregel worden onder andere ge-

3. :M:aakt de in het eerst e lid bedoelde uit- regeld : 
vinder het duidelijk, dat aan hem met uit- a. het aantal ondervoorzitters en leden 
sluit ing van anderen de eer der uitvinding van den Octrooiraad; 
t oekomt, zoo zal de Octrooiraad op zijn ver- b. de wijze van samenstelling en de be
zoek bepalen , dat zijn naam in het octrooi voegdheid der afdeelingen om werkzaam
worde vermeld. heden te verrichten , aan den Octrooiraad 

4. E lk beding, waarbij van het in het t weede opgedragen ; 
of derde ]jd bepaalde wordt afgeweken , ie c. de wijze van vervanging van den Voor-
nietig. zitter ;· 

22. Indien een voortbrengsel, ecne werk- d. de wijze, waarop aanvragers, opposan-
wijze of eene verbetering is uitgevonden door ten en a.ndere belanghebbenden, zoomede ge
verscheidene personen , die volgens eene af- 1 tuigen en deskundigen t er uitvoering van deze 
spraak tezamen hebben gewerk:t, hebben zij wet zullen worden opgeroepen en gehoord, 
geza menlijk aanspraak op octrooi. ' en de aan deze beide laatst e categorieen van 

12. 1. Voor eene verbetering van een I personen toe t e kennen geldelijke vergoedin~ ; 
voortbrengsel of van eene werkwijze, waar- e. de ingevolge deze wet te houden reg1s
voor octrooi is aangevraagd of verleend, kan t ers en de wijze, waarop andere stukken dan 
door den aanvrager of den houder van dat aanvragen om octrooi in die regist ers zullen 
octrooi een aanvullingsoct rooi worden aan- worden ingeschreven, met vermelding van 
gevraaad. het loon, da.t voor inschrijving van zulke 

2. Een aanvullingsoctrooi eindigt tegelijk stukken kan worden gevorderd ; 
met het hoofdoctrooi en kan niet aan een /. de eischen, waaraan andere stukken dan 
antler dan den houder van dat octrooi toebe- aanvragen om octrooi, welke krachtens deze 
hooren. een en antler behoudens de bepa]jngen wet in registers zijn in te schrijven , hebben 
der ar tikelen 51 en 53 voor het geval het hoofd- t e voldoen ; 
octrooi nietig wordt verklaard of wel een van g. de wijze va n bepaling van het tijdstip, 
beide octrooien met goed gevolg wordt op- waarop de sub f bedoelde stukken ter inschrij-
geeischt . ving b ij den Octrooira-ad zijn ingekomen ; 

3. Behoudens die gevallen zijn voor een h. de wijze, waarop van regist ers van den 
aanvullingsoctrooi de in artikel 35 genoemde Octrooiraad door het publiek kennis kan wor
bedragen niet verschuldigd . Slechts is voor den genomen , met vermelding van het loon, 
de verleening van zulk een octrooi een bedrag I dat voor afgift e van afschriften of uittreksels 
van f 60 verschuldigd, te betalen op den laat- kan worden gevorderd ; 
sten dag der maand, volgende op die, waarin I i . de tijdstippen, waarop het Bureau voor 
het begon te werken. 1 den Industrieelen Eigendom ten dienst e van 

HO OFDS T UK II. 

W ij z e w a a r o p o c t r o o i w o r d t. v e r -
1 e e n d. 0 c t r o o i r a a d. 

A FDEELING l . 

Van den Octrooiraad. 
13. De aanvragen om octrooi worden ge

richt tot, en octrooi wordt verleend door den 
Octrooiraad. 

14. 1. De Octrooirnad maakt dee! uit 
van het Bureau voor den Industrieelen Eigen
dom ; bij algemeenen maatregel van bestuur 
wordt de verhouding tusschen dien Raad en 
dat, Bureau nader geregeld. 

2. Hij wordt ' verdeel d in: 
a.. eene cent rale afdeeling ; 
b. aanvraagafdeelingen ; 
c. afdeelingen van beroep. 
Eene aanvraagafdeeling kan uit Mn lid 

bestaan. 
3. De Voorzitter, een of meer ondervoor

zitters en de andere leden van den Raad wor
den door Ons benoemd en ontslagen. Alvorens 
hun a mbt t e aan vaarden legt de Voorzitter in 
Onze handen, en leggen de leden in handen , 
van den Voorzitter eene bclofte af, van welke 
de inhoud bij \Llgemeenen maatregel van be
stuur wordt vastgesteld. 

15. 1. De verdere inrichting en de wijze 
van werken van den Octrooiraad worden met 

de uitvoering van deze wet voor het publiek 
zal zijn opengesteld. 

f. het bedrag, dat voor de afgifte van een 
bewijs van voorrang verschuldigd is ; 

k. de bedra~en, welke verschuldigd zijn 
voor de inschriJving van eene memorie van 
grieven , als bedoeld in artikel 24A, l st e lid, 
en artikel 27, en van een bezwaarschrift, a.ls 
bedoeld in artikel 25, lid 4. 

16. De rangorde der reohten, die voort
vloeien uit de inschrijviI\g in regist ers van den 
Octrooiraad va n andere stukken dan aan
vragen om octrooi, wordt bepaald door de 
t ijdstippen, waarop de stukken bij den Octrooi
raad ter inschrijving zijn ingekomen . 

17. l. De Octrooiraad is bevoegd inschrij
ving in een register van een stuk, mits geene 
aanvrage om octrooi, te weigcren, doch alleen 
dan wanneer hct niet voldoet aan de eischen, 
door of krachtens deze wet voor een stuk van 
die soort gest eld, wanneer het niet duidelijk 
aangeeft het octrooi, waarop het betrekking 
heeft, of wanneer eene voorwaarde, door deze 
wet voor de inschrijving gesteld, niet is ver
vuld. 

2. De gi:onden van de weigering worden 
aan hem, die de inschrijving verlangt, schrif
telijk medegedeeld. 

3. Deze kan omt rent die weigering op de 
bij art. 55 bepaalde wijze de beslissing van den 
rechter inroepen. 

4. Hij, die zich door de inschrijving in een 



1921 31 0 0 T O BER. 870 

register van een stuk, mits geene aa.nvrage en a.an de hand van die beschrijving toegepast. 
om octrooi, bezwaard acht, is bevoegd op de 21. Bij de aanvrage is een bewijs over te 
in art. 55 omschreven wijze a.an den rechter leggen, dat een bedrag, waar van de hoegroot
te verzoeken die inschrijving krachteloos t e heid nader bij algemeenen maatregel van 
verklaren. bestuur wordt vastgesteld, doch dat een 

18. 1. De Octrooiraad en zijne afdeelin- bedrag van f 100 niet zal t e boven gaan, bij 
gen zijn bevoegd getuigen en deskundigen t e het Bureau voor den Industrieelen Eigendom 
hooren. Ieder, die als getuige is opgeroepen is gest ort. 
en binnen het Rijk in E uropa woonachtig is, Indien v66r het amenstellon der aanvraag
is verplicht aan die oproeping gevolg te geven, afdeeling de aanvrage wordt ingetrokken, 
in handen van den Voorzitter van den Octrooi- wordt de helft va n het gestorte bedrag terug
raad of van de afdeeling den eed of de belofte gegeven. 
af te leggen, dat hij de geheele waarheid en I 21A. Eerst b ij inzending van het bewijs, 
niet s dan de waarheid zal zeggen, en getuigenis dat een bed rag, dat ingevolge deze wet of het 
af t e leggen, behoudens verschooning, wanneer octrooireglement geeischt wordt, is gestort, 
t u schen den getuige en een opgeroepen of worden de aanvrage en de andere stukken, 
verschenen belanghebbende eene der bet rek- waarvoor het bedrag verschuldigd is, geacht 
kingen bestaat, genoemd in art. 1946 Burger- te zijn ingediend. 
lijk Wetboek of de getuige verkeert in het 22. 1. Op de aanvrage wordt het juiste 
geval van de bepaling sub 3° van dat art ikel. tijdst ip, waarop zij bij den Octrooiraad is 
De deskundigen leggen in handen van den ingediend, alsmede een volgnu=er vermeld . 
Voorzitter van den Octrooiraad of van de Denzelfden dag wordt den aanvrager een 
afdeeling den eed of de belofte af, dat zij naar ontvangbew\js verstrekt, vermeldende dat 
hun geweten verslag zullen doen en bovendien , t ijdstip en dat nummer. 
indien de Voorzitter dit verlangt, den eed of 2. De aanvragen worden, in de volgorde 
de belofte tot volledige geheimhouding. waarin zij genummerd zijn en met aanhaling 

2. De Octrooiraad en zijne afdeelingen zijn van het nummer, in cen regist er ingeschreven . 
verder bevoegd de verschijnin~ van belang- 23. 1. Na de inschrijving stelt de Octrooi
hebbenden , die binnen het R 1jk in Europa ra.ad de aanvrage ten vooronderzoek in handen 
woonacht ig zijn, in persoon te gelasten. van een lid van of een ambtenaar bij a en 

19. Alie stukken, gericht tot en uitgaande Octrooiraad. 
van den Octrooiraad, zijn vrij van zegel en 2. Indien een aanvrage voor dezelfde uit-
van de formaliteit van registratie. vinding in een antler land werd ingediend. is 

AFDEELING II. 
Van de verleening van octrooi. 

20. l. De aanvrage om octrooi moet den 
naam en de woonplaats van den aanvrager 
vermelden, alsmede de tijdstippen waarop en 
de landen, waarin een aanvrage voor dezelfde 
uitvinding werd ingediend, en vergezeld zijn 
van een volmacht om den Octrooiraad in 
staat t e tellen zelf inlicht ingen in die andere 
landen in t e winnen; de aan vrage moet door 
den aanvrager of diens schriftelijk gemacht igde 
onderteekend zijn. Indien de aanvrager niet 
binnen het Rijk in Europa woont, is bij ver
plicht binnen dat Rijk domicilie te kiezen bij I 
een gemachtigde. welke keuze, behoudens 
schriftelijk t er kennis van den Octrooiraad t e 
brengen wijziging vari het gekozen domicilie, 
wordt $eacht van kracht te blijven ook na de 
verleerung van het octrooi. Heeft die wijzi
ging van domiciliekeuze plaats na de verlee
ning van het octrooi, dan behoeft degene, bij 
wien domicilie gekozen wordt , geen gemach
t igde te z ijn. 

2. De aanvrage moet verder eene korte 
aanduiding bevatten van dat gene, waarop 
de uit vinding betrekking heeft . 

3. De aanvrage moet vergezeld zijn zoo
wel van eene duidelijke en volledige beschrij 
ving van de uitvinding, als van eene nauw
kcurige aanduiding van datgene, waarvoor 
het uiLsluitend recht verlangd wordt. De 
beschrijving moet zoo noodig van daarmede 
overeen temmende t eekeningen vergezeld zijn , 
desverla ngd door modellen , monsters en proef
nemingen worden toegelicht en overigens van 
zoodanigen aard zijn, dat de uitvinding daar • 
uit door een deskundige kan worden begrepen, 

de aanvrager verplicht, op verzoek van den 
vooronderzoeker, mede te deelen de bezwaren, 
welke t e~en zijn aanvrage om octrooi bij hare 
behandeling daar te lande zijn geopperd. 

3. Is de vooronderzoeker van oordeel, da t. 
een aanvrage niet aan de wettelijk gestelde 
eischen voldoet, dan geeft h ij den aanvrager 
daarvan kennis onder mededeelin" van de 
bestaande bezwaren en stelt hem in de gelegen
heid t ot opheffing daarvan, hetzij door zich 
schriftelijk binnen een behoorlijken t ermijn 
tegen de aangevoerde bezwaren t e verweren, 
hetzij door aanvulling of verbetering van de 
oorspronkel ijke aanvrage. 

4. Is de vooronderzoeker van meening, dat 
de aanvrage voldoende is onderzocht, dan 
brengt hij zijn oordeel omtrent de aanvrage 
zoo spoedig mogelij k ter kennis van den Oc
t rooiraad , welke Raad dan onverwijld eene 
aanvraagafdeeling samenstelt , die de aa n
vrage verder in behandeling zal nemen. 

5. Nadat de aanvrager door de aanvraag
afdeeling is gehoord, alt hans behoorlijk is op
geroepen, en hem zoo noodig behoorlijk ge
legenheid is gegeven hare bezwaren op t e 
heffen, geeft zij hare besliss ing zoo spoedig 
mogelij k. 

6. Alvorens omtrent de al of niet -openbaar
making van de aan vrage te beslissen kan de 
aanvraagafdeeling aan den vooronderzoeker 
een nader onderzoek opdragen. 

7. De vooronderzoeker wordt zoo noodig 
door de aanvraagafdeeling gehoord. 

24. 1. Indien de aanvraagafdeeling van 
oordeel is, dat de aanvrage niet voor geheele 
of gedeeltelijke octrooi-verleening in aan
merking komt, besluit zij tot niet-openbaar
making. In het tegenovergest elde geva l be-

, sluit zij tot openbaarmaking. 
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2. Van de besluiten der aanvraagafdeeling 
wordt den aanvrager binnen 14 dagen kennis 
gegeven, onder opgave bij niet geheel open
baarmaking van de gronden, waarop het 
besluit steunt. 

24A. 1. Binnen drie maanden na de eind
beslissing kan de aanvrager in ' beroep komen 
bij den Octrooiraad, door indiening van een 
met redenen omkleede memorie van grieven. 

2. Over het beroep beslist een afdeeling 
van beroep van den Octrooiraad, den aan
vrao-er gehoord, a lthans behoorlijk opgeroepen. 
Alv~rens te beslissen kan de afdeeling van 
beroep aan den vooronderzoeker een nader 
onderzoek opdragen. 

3. De leden, die dee! uitmaakten van de 
aanvraagafdeeling, en het lid, aan wien het 
vooronderzoek der aanvrage werd opgedragen, 
mogen geen dee! uitmaken van de afdeeling 
van beroep, in het vorige lid bedoeld. 

4. De vooronderzoeker wordt ' zoo noodig 
door de afdeeling van beroep gehoord. 

5. Van een besluit van een afdeeling van 
beroep wordt den aanvrager binnen 14 dagen 
kennis gegeven. 

25. 1. De openbaarmaking geschiedt, zoo
dra geen beroep meer openstaat of de aan
vrager van zijn recht van beroep afstand heeft 
gedaan, door vermelding van de daartoe 
strekkcnde besluiten in een door het Bureau 
voor den Industrieelen Eigendom uit te geven 
blad. 

2. lndien de aanvrager het verlangen 
daartoe t e kennen geeft onder overlegging van 
een bewijs, dat een bedrag van f 25 bij het 
Bureau voor den Industrieelen Eigendom is 
gestort, zal de Octrooiraad de openbaarmaking 
voor t en hoogste drie maanden kunnen op
schorten. 

3. Gedurende vier maanden, volgende op 
de dagteekening van het in eerste lid bedoelde 
blad, waarin het besluit tot openbaarmaking 
eener aanvrage is vermeld, ligt die aanvrage 
met de daarbij behoorende be~chrijving, 
teekeningen, modellen en monsters bij den 
Octrooiraad voor een ieder ter inzage. 

4. Binnen dien termijn kan door een 
ieder tegen de verleening van het aangevraagde 
octrooi bezwaar worden gemaa.kt door inzen
ding bij den Octrooiraad van een met redenen 
omkleed bezwaarschrift, dat duidelijk naam 
en woonplaats van hem, door ,vien bezwaar 
wordt gemaakt, moet vermelden en door 
dezen of diens schriftelijk gemachtigde onder
teekend moet zijn. De gemachtigde vertegen
woordigt den opposant voor de geheele behan
deling van het bezwaarschrift, behoudens ver
vanging of herroeping. Indien de opposant 
niet binnen het Rijk in Europa woont, is hij 
verplicht binnen dat Rijk domicilie te kiezen 
bij een gemachtigde. De bezwaren moeten 
gegrond zijn op de bepalingen dezer wet en 
kunnen, voor zoover zij een rechtstreeksch 
belarighebbende als bedoeld in de artikelen 
9. 10 en 11 betreffen, slechts door dezen wor
den ingesteld. 

5. De uitvinder, die krachtens het 3de lid 
van artikel 10 verzoekt, dat zijn naam in het 
octrooi worde vermeld, wendt zich daartoe 
binnen den bovengenoemden termijn met 
een verzoekschrift tot den Octrooiraad. Ten 
aanzien van dat verzoekschrift, den gemach-

tigde van den uitvinder en de keuze van domi
cilie door een uitvinder, niet wonende binnen 
het Rijk in Europa, geldt het bepaalde in het 
voorgaande lid. 

26. 1. Zijn bezwaar- of verzoekschriften 
als bedoeld in artikel 25 of 32 ingekomen, dan 
worden deze gesteld in handen van de aan
vraagafdeeling, die over de openbaarmaking 
heeft ~eoordeeld. De aanvraagafdeeling wordt 
tot dr1e leden aangevuld, indien zij uit een lid 
bestond. Deze afdeeling stelt den aanvrager 
in de gelegenheid van die geschriften kenms 
te nemen en beslist na afloop van den in arti
kel 25 bedoelden termijn en na aanvrager; 
opposanten en verzoekers gehoord of althans 
behoorlijk opgeroepen te hebben, omtrent de 
geheele of gedeeltelijke verleening van het 
octrooi en over de verzoeken. 

2. Indien tegen de verleening van een 
octrooi bezwaar is gemaakt op grond, dat de 
opposant aanspraak heeft op octrooi overeen
komstig art. 9 of art. 10, of aanspraak heeft 
op een mede-eigendomsrecht overeenkomstig 
artikel 11, hetzij voor den geheelen inhoud 
der oorspronkelijke aanvrage, hetzij voor 
zoodanig dee! als vatbaar is voor een zelf
standig octrooi, kan de afdeeling treden in 
een onderzoek van dat bezwaar ; bevindt zij , 
dit gegrond, zoo verleent zij het aange
vraagde octrooi geheel of gedeel tel ijk aan 
den opposant, of kent zij hem bet mede
eigendomsrecht toe, waarop h"ij aanspraak 
heeft, een en antler, voorzoover de opposant 
het verlangen daartoe v66r de beslissing aan 
den Octrooiraad heeft kenbaar gemaakt. Deze 
beslissing staat eene vordering krachtens 
artikel 53 niet in den weg. 

3. Het door de afdeeling genomen besluit, 
dat met redenen moet zijn omkleed, wordt 
binnen 14 dagen aan den aanvrager, de oppo
santen en de verzoekers schriftelijk mede-
gedeeld. · · 

4. Zijn in den termijn, genoemd in artikel 
25, geene bezwaar- of verzoekschriften als be
doeld in artikel 25 of 32 ingekomen, dan wordt 
het octrooi geacht te zijn verleend in den vorm, 
waarin de aanvrager is openbaar gemaakt. 

27. 1. Binnen drie maantlen na de eind
beslissing kunnen de aanvrager, de opposanten 
en de verzoekers in beroep komen door indie
ning bij den Octrooiraad van een met redenen 
omkleede en door hen of hun schriftelijk ge
machtigtle onderteekende memorie van grieven. 
De Octrooiraad stelt de andere belanghebben
den in de gelegenheid van de memorie kennis 
te nemen. , 

2. Over het beroep beslist, den aanvrager, 
de opposanten en de verzoekers gehoord, 
althans behoorlijk opgeroepen, eene afdeeling 
van beroep van den Octrooiraad. Omtrent 
de samenstelling en het besluit dier afdeeling 
geldt hetgeen in artikel 24A is bepaald. 

28. 1. Het octrooi, verleend op eene aan
vrage, welke overeenkomstig artikel 25 voor 
een ieder ter inzage heeft gelegen, verkrijgt 
als dagteekening en begint, onverminderd het 
bepaalde bij artikel 44, te werken den <lag na 
dien, waarop de in artikel 25, 3de lid, bedoelde 
termijn is verloopen, zonder dat bezwaar- of 
verzoekschriften zijn ingediend, of, zoo die 
we! zijn ingediend, den dag na dien, waarop 
de in artikel 27 bedoelde termijn is_ verloopen, 
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zonder dat beroep is ingesteld, van het instel
len van beroep door alle daartoe bevoegden 
is afstand gedaan of we! na ingesteld beroep 
den dag na dien, waarop het octrooi door eene 
afdeelin~ van beroep is verleend. 

2. Bmnen veertien dagen na dien dag 
wordt van de verleening van het octrooi onder 
doorloopend nummer in een daartoe bestemd 
openbaar register van _den Octrooiraad aan
teekening gedaan en hiervan zoodra mogelijk 
in het in artikel 25 bedoelde blad melding ge
maakt. Het octrooi wordt met de beschrij
ving der uitvinding als afzonderlijke bjjlage 
in het in artikel 25 bedoelde blad opgenomen, 
nadat het in artikel 35 eerstbedoelde bedrag 
van f 60 is voldaan. 

3. Binnen veertien dagen na de dagteeke
ning van het aan het slot van het vorig lid 
bedoelde blad wordt door den Octrooiraad 
aan hem, wien octrooi is verleend, een bewijs 
van zijn recht verstrekt. 

4. Van afwijzing eener aanvrage wordt, 
nadat daartegen geen beroep meer openstaat 
of we! tot afwijzing door den Octrooiraad na 
ingesteld beroep is besloten, eveneens binnen 
veertien dagen in een daartoe bestemd open
baar register van den Octrooiraad aanteekening 
gedaan en zoodra mogelijk in het in art. 25 
bedoelde blad melding gemaakt. 

29. Nadere voorschriften t er uit voering 
van de bepalingen van deze en de volgende 
afdeeling worden bij algemeenen maatregel 
van bestuur vastgesteld; b ij dien maatregel 
worden onder andere geregeld : 

a. de eischen, waa raan de aanvragen en 
de daarbij te voegen stukken hebben t e vol
doen; 

b. de wijze, waarop ter uit voering van 
art. 22 het daar bedoelde tijdstip za! worden 
bepaald; 

c. de wijze, waarop de aanvragen krach
tens art. 22 in de registers van den Octrooiraad 
zullen worden ingeschreven ; 

d. de naam, de vorm en do wijze van uit
gifte van het in art. 25 bedoelde blad ; 

e. de ter visie legging der aanvragen krach
tens art. 25 ; 

/ . de vorm der in art. 25 bedoelde bezwaar 
schriften en der in art. 27 bedoelde memories 
van grieven, de wijze, waarop de belangheb
benden met deze in kennis worden gesteld, 
en de vorm van het in art. 28, derde lid, be
doelde bewijs ; 

g. de voorwaarden van t oelat ing als ge
macht.igde van den aanvrager of den opposant. 

AFDEELING III. 

Van de verleening van octrooien, waarvan het 
geheim blijven van de uitvinding in het belang 

van 's Lands defensie lean zijn. 
29A. Op de verleening van de in dezc 

afdeeling bedoelde octrooien zijn de bcpalin
gen van de vorige afdecling toepasselijk, voor
zoover hieronder daarvan niet wordt afge
weken. 

29B. 1. De vooronderzoeker doet , indien 
het geheim blijven van de uitvinding naar 
zijn oordeel van belang kan zijn voor 's Lands 

. defensie, hiervan door tusschenkomst van, den 
Octrooiraad mededeeling aan den aanvrager. 

2. Een kennisgeving als in het voorgaande 

lid bedoeld brengt voor den aanvrager de ver
plichting mede tot algeheele geheimhouding 
betreffende zijn uitvinding, waaronder be
grepen het niet aanvragen van een octrooi in 
het buiten!and en het niet overdragen van de 
rechten, uit de aanvrage voortvloeiende, aan 
cen antler dan den Staat. Indien geheim
houdin~ van de uitvinding niet meer mo~elijk 
is, is h1j verplicht dit zoo spoedig mogeliJk na 
ontvangst van de kennisgeving met redenen 
omkleed aan den Oct rooira.ad mede t e dcelen. 

3. De verplichting t ot geheimhouding ein
digt zoodra de aanvrage openbaar is gemaakt, 
een besluit tot niet-openbaarmaking onher
roepel ijk is geworden of den aanvrager door 
den Octrooiraad is medegedeeld, dat er geen 
aanleiding meer bestaat voor geheimhouding. 

4. Het voorloopig onderzoek en de verdcre 
behandeling van aanvragen voor uitvindingen, 
waarvan het geheim blijven van belang kan 
zijn ~oor 's Lands defensie, geschieden zoo 
spoedig mogelijk, zoo noodig met achterstel
ling van andere aa,nvragen. 

290. 1. Zoodra van een besluit tot open
baarmaking van een in deze afdeeling bedoelde 
aanvrage geen beroep meer openstaat, doet 
de afdeeling, die de aanvrage het laatst be
handeld heeft, indien zij van oordeel is, dat 
het geheim blijven der aanvrage in het belang 
van 's Lands defensie is, hiervan mededeeling 
aan den Octrooiraad , welke het besluit tot 
openbaarmaking opschort en ten spoedigste 
de aanvrage opzendt aan onzen Minister van 
Oorlog of van Marine of aan beiden. Deze 
opzending brengt voor den Minister en de 
personen , die hij over de aanvrage raadpleegt, 
de verplicht ing tot geheimhouding mede. 

2. Onze Minister, aan wien zoodanige 
octrooi-aanvrage ter kcnnisneming is toege
zonden, doet zoo spoedig mogelijk en uiterlijk 
binnen drie maanden, aan den Octrooiraad 
onder t erugzending van die aanvrage toekomen : 

a. of eene schriftelijke verklaring, dat hij 
geen $ebruik zal maken van de geboden gele
genhe1d om te bevorderen, dat de Staat de 
rechten , uit de aanvrage voortvloeiende, zal 
overnemen ; 

b. of de acte van overdracht van de rech-. 
ten voort vloeiende uit de octrooi-aanvrage, 
indien zoodanige acte tusschen den Staat en 
den aanvrager mocht tot stand gekomen zijn; 

c. of een afschrift van Ons besluit, waarbij 
de wenschelijkheid van onteigening wordt 
uitgesproken. 

29D. 1. De acte, waarbij de rechten van 
den aanvrager worden overgedragen aan den 
Staat, wordt zoo spoedig mo~elijk na ontvangst 
in het daarvoor bestemde register ingeschreven. 

2. Het aan den Octrooiraad toe t e zenden 
afschrift van Ons besluit, waarbij de onteige
ning van de rechten, uit een aanvrage voort 
vloeiende, wordt uitgesproken, wordt door 
den Octrooiraad ingeschreven in het daarvoor 
bestemde register. 

3. Voor zoover betreft de rechten uit de 
octrooi-aanvrage voortvloeiende heeft het in 
het 2de lid bedoelde afschrift dezelfde kracht 
als een acte van overdracht aan den Staat ten 
aanzien van die aanvrage zou hebben. 

4. In de gevallen, bedoeld in het l ste en 
2de lid, zal het besluit tot openbaarmaking 
niet ten uit voer gelegcl worden en wordt het 
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octrooi geacht verleend te zijn ten name van 
den Staat der Nederlanden en verkrijgt als 
dagteekening en begint te werken den dag 
na dien der inschrijving in het register, bedoeld 
in het l ste en 2de lid. 

5. Binnen 14 dagen na dien dag wordt van 
de verleening aanteekening gedaan in het 
daarvoor bestemde register. 

29E. De in deze afdeeling bedoelde octrooien, 
alsmede de daarbij behoorende beschrijvingen 
,der uitvindin~, worden niet in het in artikel 25 
bedoelde blaa . opgenomen. 

29F. Indien de Staat zelf een octrooi 
aanvrage heeft ingediend voor een uitvinding, 
waarvan de Staat het geheim blijven van 
belang acht voor 's Lands defensie, gelden de 
regelen voor gewone octrooi-aanvragen, met 
dien verstande, dat in plaats van een besluit 
tot openbaarmaking een besluit tot octrooi
verleening zal genomen worden. 

HOOFDSTUK' III. 
R e chtsgevolgen van het oct r ooi. 

AFDEELING I. 
Re,ehten en verplichtingen van den octrooihouder. 

30. 1. Een octrooi geeft den octrooi
houder behoudens de bepa lingen der artike
len 31-33 het uitsluitend recht : 

a. een voortbrengsel, waarvoor het octrooi 
is verleend, of een voortbrengsel met de geoc
trooieerde verbetering in of voor zijn bedrijf 
te vervaardigen , in het verkeer te brengen, 
i.erder te verkoopen, te verhuren, af t e Jeveren 
of voor een of antler in voorraad te hebben of 
wel te gebruiken; 
' b. de geoctrooieerde werkwijze of de ge
octrooieerde verbetering van eene werkwijze 
in of voor zijn bedrijf toe t e passen, of de stof 
volgens de werkwijze of met toepassing van 
die verbetering bereid, in of voor zijn bedrijf 
in het verkeer te brengen, verder te verkoopen, 
te verhuren, af te leveren of voor een of antler 
in voorraad te hebben of wel te gebruiken . 

2. I s een voortbrengsel of eene stof, als 
sub a of sub b bedoeld, rechtmatig in het ver
keer gebracht, dan handelen de verkrijger en 
latere houders niet in strijd met het octrooi, 
door dit voortbrengsel in of voor hun bedrijf 
te verkoopen, te verhuren, af te leveren of 
voor een of antler in voorraad te hebben of 
wel te gebruiken. 

31. Bij algemeenen maatregel van bestuur 
wordt bepaald, in welke gevallen bij de be
oordeeling of inbreuk op een octrooi is gemaakt, 
buiten rekening worden gelaten vervoermid
delen of voorwerpen, die behooren tot ver
voermiddelen, welke buiten het Koninkrijk 
tehuis behooren, uoch zich tijdelijk op het 
grondgebied van het Koninkrijk bevinden, 
alsmede voorwerpen, welke in verband met 
eene in het Koninkrijk plaatsvindende t en
toonstelling in laatstgenoemd geval verkeeren . 

32. 1. Hij, die op het tijdstip van eene 
aanvrage om octrooi door een antler, datgene, 
waarvoor octrooi wordt aangevraagd, binnen 
het Koninkrijk reeds in of voor zijn bechijf 
vervaardigde of toepaste, of aan zijn voorne
men tot zoodanige vervaardiging of toepas
sing een begin van uitvoering had gegeven, 
blijft niettegenstaande het octrooi, als voor-

gebruiker, bevoegd de in art. 30, eerste lid, 
bedoelde handelingen te verrichten, tenzij hij 
na het in werking treden dezer wet zijne weten
schap ontleend heeft aa.n hetgeen reeds door 
den octrooiaanvrager vervaardigd of toe$e
past werd, of we! aan beschr~jvingen, teekenm
gen of modellen van den octrooiaanvrager. 

2. Zoo hij zich binnon den in art. 25 ge
noemden termijn tot den Octrooiraad heeft 
gewend, wordt hem, indien hij t en genoegen 
van dien Raad doet blijken, dat het geval in 
het eerste lid bedoeld aanwezig is, eene ver
klaring verstrekt, door welke verklaring zulks 
als vaststaande wordt aangenomen, tenzij het 
tegendeel bewezen wordt. Van het verstrek
ken van zoodanige verklaring wordt in de 
openbare registers van den Octrooiraad aan
tcekenrng gedaan. 

3. Een verzoek tot verkrijging van eene 
verklaring, a ls in het vorig lid bedoeld, moet 
met redenen zijn onikleed, duidelijk naam en 
'woonplaat s van den verzoeker vermelden en 
door dezen of diens schriftelijk gemachtigde 
onderteekend zijn. De gemachtigde, die vol
doen moet aan de voorwaarden, bjj algei:neenen 
maatregcl van bestuur voor de toelatmg als 
zoodanig te stellen, vertegenwoordigt den 
verzoeker voor de geheele -behandelinf(Y van 
het verzoek behoudens vervanging o her
roeping. Indien de verzoeker niet in het Rijk 
in Europa woont, is hij verplicht binnen clat 
Rijk domicilie te kiezen bij een semachtigde. 

4. Het recht in het eerste lid oedoeld gaat 
alleen met het bedrijf op anderen over. 

33. 1. Door eene licentie worclt van den 
octrooihouder de bevoegdheid verkregen , han
delingen t e verrichten , <lie volgens art. 30 aan 
anderen dan hem niet vrijstaan. Die bevoegd
heid strekt zich nit tot alle in bedoeld artikel 
vermelde handelingen en geldt voor den ge
heelen duur van het octrooi, tenzij b ij de vPr
leenin~ der licentie een minder omvangrijk 
recht 1s toegekend. 

2. Eene licentie ontstaat door eene overrnn
komst, door eene aanvaarde uiterste wifabe
schikking of, overeenkom~tig art. 34, .door 
een besluit van den Octrooiraad. Zij is tegen
over derden geldig, nadat de titel in de open
bare registers van den Octrooiraad is inge
schrc\·en. Wanneer de titel een overeenkomst 
of een besluit van den Octrooiraad is, moet 
daarin vermeld worden bet bedrag van de 
aan den octrooihouder t e betalen vergoeding, 
indien dit bedrag bestaat in eene betaling in 
eens. Indien de vergoedin$ niet bestaat in 
eene betaling in eens of indien de titel is een 
aanvaarde wilsbeschikking, moet bij de in
schrijving v~rmeld worden het bedrag waarop 
partijen en - in het geval van aanvaarde 
wilsbeschikking - degene, die inschrijving 
verzoekt, de waarde van de licentie waar
deeren, welke waardeering de Octrooiraad het 
recht heeft te doen beeedi$en door partijen of 
door dengene. die inschrijvmg verzoekt. Voor 
de inschrijving is verschuldigd een evenredig 
recht van 2 pet. met een minimum van f 10. 

3. Eene licentie kan, tenzij anders is be
paa.ld, slechts met het bedrijf op anderen over
gaan . 

4. Zoo het recht op eene vergoeding voor 
eene licentie ingevolge de bepalingen van 
art. 51, vijfde lid, of art. 53, v ijfde lid, op een 
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a ntler overgaat, wordt door den nieuwen 
rechtbebbende aanspraak verkregen op een 
dee! van de in bet gebeel voor de licentie be
taalde en te betalen vergoeding in verhouding 
tot den tijd, gedurende welken de licentie in 
normale omstandigbeden no~ van kracht moet 
blijven. Is betgeen de hcentiebouder nog 
moet betalen niet voldoende om den nieuwen 
rechtbebbende te verscbaffen wat hem toe
komt, dan beeft deze voor het ontbrekende 
verbaal op den vroegeren. 

34. 1. De octrooibouder is, nadat drie 
jaren zijn verloopen na de dagteekening, welke 
zijn octrooi ingevolge art. 28, eerste lid, heeft 
verkregen, verplicht de licentie tc verleenen, 
welke in het belang van de nijverhaid in bet 
Rijk of in de kolonien of bezittingen , of om 
andere redenen van algemeen belang wensche
lijk is. 

2. De octrooihouder is te alien tijde ver
plicht de licentie te verleenen, welke noodig 
mocht zijn voor de toepassing van eene JateP 
geoctrooieerde uitvinding. Hij, die op grond 
van deze bepaling eene. licentie verkreeg, is 
verplicbt aan den bouder van bet oudere 
octrooi wederkeerig licentie t e verleenen. 

3. Eene licentie, verleend kracbtens de 
bepalingen van bet tweede lid, geeft den ver
krijger nimmer bet recbt de uitvinding, op 
welke de licentie betrekking beeft, zelfstandig 
toe te passen. 

4. Ingeval de octrooibouder weigert de 
op grand van bet eerst e of bet tweede lid ge
vraagde licentie .te verleenen, wordt deze op 
verzoek van den belangbebbende door den 
Octrooiraad verleend, zoo dit college meent , 
dat daartoe termen aanwezig zijn. Voor bet 
bier bedoelde verzoek gelden de bepalingen 
van de artikelen 32, 3de lid, en 27, met deze 
afwijking, dat voor den octrooi-aanvrager de 
octrooihouder in de plaats treedt. Het ver
zoek wordt in eerste mstantie bebandeld door 
de afdeeling van den Octrooiraad, bij welke 
aanhangig is geweest de aanvrage,, die beeft 
geleid tot bet octrooi, wa-arvan licentie wordt 
verzocbt, welke afdeeling den octrooihouder 
in de gelegenheid stelt van bet verzoek kennis 
te nemcn en beslist na den verzoeker en den 
octrooihouder te bebben geboord, altbans 
beboorlijk t e bebben opgeroepen. Elk ver
zoek als bier bedoeld wordt in de openbare 
registers van den Octrooiraad ingeschreven. 

5. In bet besluit van den Oct rooiraad wordt 
de verleende licentie na wke rig omschreven, 
bij welke omscbrijving van betgeen gevraagd 
wordt kan worden afgeweken. 

6. Nadat eene licentie door den Octrooi
raad is verleend, kunnen pa rtijen . zicb schrif
t elijk wenden tot dien raad met bet verzoek, 
dat door dezen bet bedrag van de aan den 
octrooibouder te betalen vergoeding worde 
vastgesteld. De Octrooiraad voldoet aan dat 
verzoek. Aan zijne beslissing zijn partijen 
gebouden. Wenden partijen zicb niet met 
zulk een vcrzoek tot den Octrooiraad en kunnen 
zij omtrent het bedrag der vergoeding niet 
tot overeenstemming komen, dan wordt de 
vergoeding op vordering van de meest ge
reede partij door den recbter bepaald, die 
den verkrijger der licentie bet stellen van 
zekerheid binnen een bepaalden t ermijn oplegt. 

7. De Jicent ie wordt op verzoek van den 
verkrijger, nadat de Octrooiraad, ingevolge 

I een verzoek, als in bet voorgaande lid bedoeld, 
de vergoeding beeft vastgesteld en de betaling 
daarvan tusscben partijen is geregeld, of par-
tijen omtrent bet bedrag der vergoeding in 
der minne tot overC>enstemming zijn gekomen, 
of wel de in bet vorige lid bedoelde zekerbeid 
tijdig is gesteld of de vergoeding is betaald, 
in de openbare registers van den Octrooiraad 
ingescbreven. Zij werkt eerst na die inscbrij
ving, maar dan ook tegenovcr hen, die na de 
inscbrijYing, bedoeld in het vierde lid, recbten 
op het octrooi bebben verkregen. 

35. 1. Op den laatsten dag der maand, 
volgende op die, waarin bet octrooi begou 
t e werken, is de octrooihouder verplicbt een 
bed.rag van f 60 t e beta,len , en verder elk jaar 
op den laat sten dag der maand van de dag
t eekening van zijn octrooi ingevolge bedoelde 
bepaling, voor bet eerst bet jaar na dat dier 
dagteekcning : 

de eerste en de tweede maal telkens f 60 ; 
de derde, de 'vierde · en de vijfde ma.a l te!

kcns f 80; 
de zesde, de zevende en de achtste maat 

telk,ms f 100 ; 
de negende, de t iende en de elfde maal te!

kens f 120; 
de twaalfde, de dertiende en de veertienne 

maal t elkens f 140. 
2. Deze betalingen en die volgens arti

kel 12 gescbieden bij bet Bureau voor den 
Indnstrieelen Eigendom tegen qnitantie. Be
taling v66r den vervaldag is toegelaten. 

3. Bij betaling na den verva ldag is eene 
verhooging van f 5 verschuldigd, welke ver
hooging bij betaling lat er dan eene maand na 
den vervaldag op f 25 wordt gebracht. , 

4. Indien op den vervaldag bet Bureau 
voor den Industrieelen Eigendom niet voor 
bet publiek mocht zijn opengesteld, geldt 
betaling op den eerstvolgenden dag, waarop 
dat Bureau is opengesteld, voor betaling op 
den vervaldag. 

36. 1. Voortbrengselen , waarvoor een oc
trooi bestaat . of die eene verbetering bevatten; 
waarvoor een octrooi bestaat, moeten, indien 
zij in bet verkeer warden gebracbt, op duide
lijke wijze voorzien zijn van een merkteeken, 
aanwijzende, dat daarvoor een octrooi be
staat, en voldoende aan daarvoor bij alge
meenen maatregel van bestuur te stellen 
eischen. Maakt bet voortbrengsel dee! uit 
van een voorwerp, dan is bet voldoende, dat 
dit laat st e van bet merkteeken is voorzien. 
Laat de aard van het voortbrengsel niet toe, 
dat bet merkteeken op bet voortbrengsel zelf 
wordt aangebracht, zoo moet de verpakking 
op duidelijke wijze van bedoeld merkteeken 
zijn voorzien. 

2. Hetzelfde geldt ten aanzien van stoffen , 
voor zoover tot deze een octrooi voor eene 
werkwijze of voor eene verbetering van eene 
werkwijze zich uitst rekt. 

3. Deze bepalingen gelden zoowel voor 
den octrooibouder . als voor den licentiebouder 
en den voorgebruiker, bedoeld in art. 32. 

AFDEELING II. 
H et octrooi als deel van het verrrwgen. 

37. 1. Het octrooi en met inacbtneming 
van bet bepaalde in artikel 29B, 2de lid, de 
aanspraak op octrooi, ingevolge boofdstuk I 
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van deze wet, zijn vatbaar voor overdracht j t ers van den Octrooiraad zijn aangeteekend, 
in vollen of in mede-eigendom ; zij gaan over ook tegenover derden. Bedingen, betreffende 
bij erfoJ:>volging. vergoedingen voor licen ties, die op het oogen-

2. Z1j worden, behoudens de bijzondere I blik der inschr ijving reeds waren verleend, 
voorschriften van deze wet, beschouwd als gelden tegenover den houder der licentie na 
roerende zaken. aanzegging aan dezen bij deurwaardersexploit. 

38. 1. Overdracht van het octrooi, als- 4. Acten , waaruit blijkt, dat het pand-
mede van h et recht, voortvloeiende uit eene recht heeft opgehouden te bestaan of krach
octrooi-aanvrage, geschiedt bij eene acte, teloos is geworden, worden in de openbare 
houdende verklaring van den rechthebbende, registers van den Octrooiraad ingeschreven. 
dat hij het octrooi, of wel het recht, uit de 1 41. 1. Ingeval van beslag op een octrooi 
octrooi-aanvrage voortvloeiende, op den ver- moet het proces-verbaal van inbeslagneming 
krijger overdraagt, en van dezen, dat hij deze in de openbare registers van den Octrooiraad 

' overdracht aanneemt. In deze acte moet worden ingeschreven. 
tevens worden vermeld het bedrag, waarvoor 2. Na de inschrijving zal de octrooihouder, 
het octrooi of het recht, voortvloeiende uit tegen wien het beslag is gedaan, het in beslag 
de octrooi-aanvrage is overgedragen , indien genomen octrooi niet mogen vervreemden of 
dit bedrag bestaat in eene betaling in' eens. bezwaren, noch licenties mogen verleenen ; 
Indien dit bedrag nict bestaat in eene be- rechten, na die inschrijving gevestigd, kunnen 
taling in eens, of in het geval van erfopvolging, tegen den inbeslagnemer niet worden in~e
moet de acte bevatten bet bedrag, waarop roepen. De v66r de inschrijving nog met 
partijen of - in geval van erfopvolging - betaalde licentievergoedingen zijn, na aan
degene, die de inschrijving verzoekt , de waarde zegging bij deurwaardersexploit aan den 
van het octrooi of van het recbt, voortvloeiende houder der licent ie, van rechtswege in het 
uit de octrooi-aanvrage, waardeeren, welke beslag begrepen. Zij worden - ingeval het 
waardeering de Octrooiraad het recht heeft beslag strekt tot bewaring van recht, nadat 
t e doen beeedigen door part ijen of door den- het bij gewijsde is van waarde verklaard, -
gene, die inschrijving verzoekt. Voor de betaald aan den inbeslagnemer, ten einde met 
inschrij ving is verschuldigd een evenredig de opbrengst van het octrooi naar den rang 
recbt van 2 pet. met een minimum van f 10. der schuldvorderingen te worden verdeeld. 

2. Elk voorbehoud, de overdracht betref- 3. Bij opheffing van het besla~ wordt de 
fende, moet in de acte omschreven zijn; bij titel, waaruit die opheffing blijkt, m de open
gebreke daarvan geldt de overdracht voor bare regist ers van den Octrooiraad ingeschre
onbeperkt. ven. Ingeval het beslag strekt tot bewaring 

3. De overdracht werkt t egenover derden van recht, zijn de artikelen 770e t ot 770g van 
eerst wanneer de acte in het daarvoor be- het Wetboek van Burgerlijke R echtsvordering 
stemde register van den Octrooiraad is in- toepasselijk, met dien verstande, dat wat in 
geschreven . Tot het doen verrichten van art. 770g van den hypotheekbewaarder wordt 
deze inschrijving zijn beide part ijen gelijkelijk gezegd, voor den Octrooiraad geldt. 
bevoegd. 42. 1. De verkoop van een verpand of 

39. 1. Indien het octrooi aan verscheidene van een in beslag genomen octrooi geschiedt 
personen gezamenlijk t oekomt, wordt hunne in het openbaar. t en overstaan van een notaris. 
onderlinge verhouding beheerscht door het - 2. De schuldeischer, die den verkoop ver
geen t usschen hen bij overeenkomst is bepaald. volgt , is verplicht den dag van den verkoop 

2. Zoo er geene overeenkomst is of zoo tenminste dertig dagen te voren aan alle dan 
in de overeenkomst niet anders is bepaa ld, ingeschreven pandhouders of executanten aan 
heeft ieder recht hebbende de bevoegdheid . de door hen gekozen woonplaatsen te doen 
de in art. 30 genoemde handelingen t e ver - bet eekenen. 
richten en t egen zulke handelingen, onbevoeg- 3. De tit el, waaruit de toewijzing blijkt, 
delijk verricht, ingevolge de artikelen 43-45 wordt in de openbare registers van den Octrooi
op t e t reden, doch kan eene licentie door de raad ingeschreven. 
rechthebbenden slechts met gemeen goed- 4. De kooper kan, indien bij den verkoop 
vinden verleend worden. overeenkomstig het eerste en het tweede lid 

3. Voor de beta ling van de in art. 35 ge- is gehandeld, vorderen, dat het octrooi worde 
noemde bedragen zijn_ de rechthebbenden outlast van de · pandlasten, die den kooppr~js 
hoofdeljjk verbonden. te boven gaan, met inachtneming van de 

40. 1. Pandrecht op een octrooi wordt voorschriften, gegeven in de art ikelen 1256 
gevestigd bij eene acte, ingeschreven in de t ot en met 1263 van het Burgerlijk Wetboek 
openbare registers van den Octrooiraad. Het en in de artikelen 551 t ot en met 562 van het 
is slechts van waarde, wanneer de som, waar- Wetboek van Burgerlijke R echtsvordering, 
voor het verleend is. bij de acte is uitgedrukt, bij de toepassing van welke voorschriften de 
en het blijft van kracht , ook wanneer het pandrechten als hypotheken en de registers 
octrooi vervreemd wordt . van den Octrooiraad als de registers van den 

2. De pandhouder is verplicht, in eene hypotheekbewaarder worden beschouwd. 
door hem onderteekende verklaring, bij den 
Octrooiraad t er . insphrijving in t e zenden, 
woonplaats te k1ezen t e 's-Gravenhage. In
dien die keuze niet gedaan is, geldt het Bureau 
voor den Industrieelen Eigendom als gekozen 
woonplaats. 

3. Bedingen der pandacte, betreffende na 
inschrijving te verleenen licenties, gelden van 
het oogenblik af, dat zij in de openbare regis-

A FDEELING III. 
Handhaving van het octrooi. 

43. 1. Hij , die desbewust , zondcr daar
toe gerechtigd t e zijn, eene der in het eerste 
lid van art. ;;o genoemde handelingen verricht, 
is tot schadevergoeding verplicht . 

2. Men wordt in elk geval geacht desbewust 
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te hebben gehandeld, indien de inbreuk ge- I nadat het vonnis in kracht van gewijsde is 
p\eegd is na verloop van 30 dagen nadat men gegaan, daartoe t er griffie aanmelden, vor
b1J deurwaarders-exploit op den strijd tusschen deren , dat die voorwerpen hnn worden af-
de handelingen en het octrooi is gewezen. gegeven . 

3. Bij veroordeeling tot schadevergoeding 5. De strafbare feiten , in dit artikel bedoeld, 
kan tevens eene vergoeding worden vastgesteld, worden beschouwd a ls misdrijven. 
door den veroordeelde t e betalen in geva l van 46. 1. De octrooihouder, de licentie
herhn,ling, binnen een jaar nadat het vonnis houder of de voorgebruiker, die een voort
in kracht van gew'ijsde is gegaan, van de han- brengsel of eene stof in het verkeer brengt, 
dclingen, welke tot zijne veroordoeling hebben ten aanzien waarvan de voorschrift~n van 
geleid. art. 36 niet zijn in acht genomen , wordt &e-

4. Indicn op grond van dit artikel schade- straft met geldboet e .an ten hoogste drie
vergoeding wordt gevorderd voor handelingen, honderd gulden. 
verricht in strijd met het recht van den houder 2. Hij, die woorden of t eekens in verband 
van een octrooi, verleend voor cene wcrkwijze met eenig goed aldus gebruikt, dat in strijd 
tot bereiding eener nieuwe stof, of voor eene met de waarheid, de indruk kan worden ge
verbetering van eene zoodanige werkwijze, vestigd, hetzij also£ voor dat goed eene be
zoo wordt vermoed, da t die st of volgens de schern'ling is verleend of aangevraagd, hetzij 
geoctrooieerde werkwijze of met t oepass ing alsof in Nederland eene bescherming is ver· 
van de geoct rooieerde vcrbetering is bereid, leend of aangevraagd , wordt gestraft met 
tenzij door den gedaagde het tegendeel aan- hcchtenis van ten hoogst e drie maanden of 
nemelijk wordt gemaakt. geldboet e van ten hoogste vijftienhonderd 

5. Eene rechtsvordering, als in dit ar t ikel gulden . 
bedoeld, kan in plaat s van door den octrooi- 3. Hij, die eenig goed , in verband waar
honder ook door een licent iehoucier of een mede woorden of teekens aldus zijn gebruikt, 
pandhouder worden ingesteld, wanneer eerst - dat in strijd met de waarheid, de indruk kan 
genoemde, na bij deurwaarders-exploit door worden gevestigd, hctzij also£ voor dat geed 
laatstgonoemde op eene handeling in strijd eene bescherming is ver!eend of aangevraagd, 
met het octrooi te zijn opmerkzaam gemaakt , het zij alsof in Nederland eene bescherming 
twee maanden laat voorbijgaan zonder tegen is verleend of aangevraagd, verkoopt , te koop 
die handeling in rechte op t e t reden. aanbiedt , a flevert, ten verkoop in voorraad 

44. 1. E ene vordering tot verkrijging van heeft of binnen het Rijk in Europa invoert, 
schadevergoeding, al s in art. 43 bedoeld, ka n wordt gestraft met dezelide straffen , als in 
ook worden gegrond op handelingen , verricht het vorig lid zijn bepaald. 
v66r de in art. 28, eerste lid, bedoelde dag- 4. De in dit a rtikel strafbaar gest eldc 
teekenin~ van het octrooi, doch na de open- feiten worden beschouwd als overtredingen. 
baarmaking overeenkomstig art. 25 van de Op de strafbare feiten , genoemd in lid 2 en 3, 
aanvrage, welke tot het octrooi heeft geleid. zijn het 2de lid en derde lid van art ikel 45 van 

2. Een exploit, als in het tweede lid van toepassing. 
art. 43 bedoeld, kan worden uitgebracht t en 
verzoeke van hem, wiens aanvrage om octrooi H OOF DST UK IV. 
overeenkomstig art. 25 is openbaar ~e':°aakt, 
doch op wiens aanvrage nog nict dellllit ief is 
beschikt. 

44A. 1. Hij, die de verplichtingen in
gevolge het bepaalde in artikel 29B, 2de lid, 
en art ikel 290, lst e lid, niet nakomt, wordt 
gestraft met hechtenis van ten hoogste zes 
maanden of geltlboete van t en hoogste zes 
duizend gulden. 

2. Het st rafbare feit, in dit artikel bedoeld, 
wordt beschouwd als overtreding. 

45. 1. Hij , die opzettelijk inbreuk maakt 
op het recht van d en octrooihouder door het 
verrichten van eene der in art. 30, eerst e lid, 
genoemde handelingen , wordt gestraft met 
gevangenisstraf van t en hoog te drie maanden 
of geldboet e van t en hoogst e vijftienhonderd 
gulden . 

2. Indien tijdens het plegen van het straf
baar feit nog geen vijf jaren zijn verloopen 
sedert eene vroegere veroordeeling van den 
schuldige wegens gelijk feit onherroepelijk is 
geworden, of de opgelegde boet e is bet aald, 
worden de in het vorige lid vermelde maxima 
verdubbeld. 

3. Bij veroordeeling kan door · den rechter 
de openbaarmaking zijner uitspraak warden 
gelast. 

4. • Indien voorwerpen zijn verbeurd ver
klaard, kunnen de rechthebbenden op het 
octrooi, indien zij zich binnen acht dagen, 

D u u r v a n h e t o c t r o o i. 0 n t e i g e
n i n g. 0 p e i s c h i n g. 

47. De duur van een octrooi is, behoudens 
de volgende bepalingen, vijftien jaren, te 
rekenen van zijne dagteekening. 

48. 1. Een octrooi verva lt wanneer de 
octrooihouder afstand doet. 

2. De afstand geschiedt bij eene akte, in 
do openbarc regist ers van den Octrooiraad 
ingeschreven en in het in art·. 25 bedoelde blad 
vermeld. De inschrijving geschiedt niet zoo
lan~ er personen ziJn, die krachtens in die 
regist ers ingeschreven stukken rechten op het 
oct rooi of licent ies hebben verkregen of rechts
vorderingen het octrooi betreffende hebben 
ingest eld, en deze personen t ot den afstand 
geene t oest emming hebben verleend. 

49. 1. Een octrooi vervalt van rechtswege, 
wanneer de in de artikelen 12 en 35 genoemde 
bedragen niet binnen drie kalendermaanden 
na den daar genoemden vervaldag zijn be
taald. Van dit vervallen wordt in de open
bare registers van den Octrooiraad aanteeke
ning _gedaan en in het in !trt. 25 bedoelde blatl 
melding gemaakt. 

2. Binnen veertien tlagen na den in de 
artikelen 12 en 35 genoemden vervaldag wordt, 
zoo nog niet betaald is, hij, die volgens het 
octrooiregist er de octrooihouder is, bij aan
get eekenden brief door den Octrooiraad aan 



877 8 1 0 C TOBER 1921 

de betaling herinnerd. Indien eene maand I tegenover het in stand gebleven octrooi, doch 
na den vervaldag nog niet betaald is, worden I verkrijgt de houder van dat octrooi overeen
binnen 14 dagen afschriften van dezen brief I komst ig de bepaling van art. 33, viorde lid, 
gezonden aan alien, die blijkens in de openbare recht op de voor de licenties verschuldigde 
registers van den Octrooiraad ingeschreven vergoeding. De houder van het nietigver
stukken, rechten op het octrooi of licenties klaarde octrooi. die bij zijne aanvrage to goeder 
hebben verkregen of rechtsvorderingen het : trouw was of die het octrooi v66r de inschrij
octrooi betreffonde hebben ingesteld. ving der dagvaarding te goeder trouw van een 

3. Op het ontbreken der herinnerings- vroegeren houcler verkreeg, blijft in boven
brieven, in het voorgaande lid vermeld, kan genoemd geval t en aanzien van het in stand 
in rechte geen beroep worden gedaan. gebleven octrooi bevoegd tot toepassing der 

50. 1. Indien, na verloop van vijf jaren uitvindiug op den voet als omschroven in 
na de dagteekening van het octrooi, de octrooi- art. 32. 
houder niet binnen het Koninkrijk in werking 6. Bij nietigverklaring van een hoofd 
heeft eene inrichting van nijverheid to goeder octrooi blijven de aanvullingsoctrooien voort
trouw en in voldoende mate dienende tot ver- bestaan, tenzij ook hunne nietigheid is uit
vaardiging van het voortbrengsel of tot toe- gesproken. Z1j worden verder als gewone 
passing van de werkwijze of verbetering, waar- octrooien beschouwd, met dien verstande, dat 
voor octrooi is verleend, of n iet een antler zij geacht worden de dagteekening te bezitten 
zoodanige inrichting ten gevolge van eene van het hoofdoctrooi. 
hem verleende licentie in werking heeft, wordt 7. Zoodra eene eindbe~lissing aano-aande 
het octrooi door den Octrooiraad ingetrokken. eene vordering tot nietigverklaring in '];acht 
tenzij geldige redenen voor het ontbreken van van gcwijsde is gegaan of wel de instantie is 
zoodanige inrichting blijken te bostaan. vervallen, wordt daarvan op verzoek van de 

2. E en met redenen omkleed vcrzoek tot meest gereede partij in de openbare registers 
intrekking kan door een ieder worden inge- van den Octrooiraad aanteekening gedaan . 
diencl. Van eene i.n kracht van gewijsde gegane nietig-

3. Op zoodanig verzoek beslist de Octrooi- verklaring wordt melding gemaakt in het in 
raad, niet dan na verhoor, althans behoorlijke art. 25 bedoelde blad. 
oproeping, van den verzoeker, van den octrooi- 52. Een octrooi, en de rechten voort
houder en van alle door insch rijving in de vloeiende uit een octrooiaanvrage kunnen 
registers bekende belanghebbenden. worden onteigend ·overeenkomstig de bepa-

4. Van de intrekking wordt in de openbare lingen der algemeenc wet, bedoeld in art. 151 
registers van den Octrooiraad aanteekening der Grondwet. 
gedaan en in bet in art. 25 bedoelde blad me!- 53. 1. E en octrooi kan geheel, gedeeltelijk 
ding gemaakt. of in mede-eigendom worden opgeeischt voor-

51. 1. Een octrooi wordt nictig verklaard zoover het is verleend aan iemand, die krach-
voor zoover het: tens art. 1 in verband met de artikelen 6, 7, 

a. naar de bepalingen van de artikelen 1, 8, SA, 9, 10, of 11 daarop geen aanspraak of 
2, 3, 4 of 5 niet had behooren te worden ver- niet uitsluitend aanspraak had. 
leend, of 2. De rechtsvordering tot opeisching komt 

b. in strijd is met een antler octrooi, ver- toe aan hem, die krachtens de in bet vorige lid 
leend aan hem, die daarop krachtens de be- vermelde artikelen aanspraak heeft op het 
palingen van hoofdstuk I aanspraak had. octrooi. 

2. De rechtsvordering tot nietigverklaring 3. De dagvaarding moet in de opcnbare 
komt in het geval sub a toe aan een ieder, en registers van den Octrooiraad worden inge
in dat sub b aan den houder van bet recht- schreven. 
matig verleend octrooi, aan den licentiehouder 4. De octrooihouder, die bij zijne aanvrage 
en aan den pandhouder. Zij kan voorts in te goeder trouw was, of die het octrooi v66r 
de gevallen, sub a bedoeld, slechts binnen de inschrijving der dagvaarding te go.eder 
5 jaar na de dagteekening van bet octrooi trouw van een vroegeren houder verkreeg, 
worden ingesteld. blijft ten aanzien van den nieuwen octrooi-

3. De dagvaarding moet binnen acht dagen houder bevoegd tot toepassing der uitvinding 
na hare dagteekening in de openbare registers op den voet R.ls omschreven in art. 32. 
van den Octrooiraad worden ingeschreven. 5. Te goeder trou w v66r de inschrijving 
Bij gebreke van tijdige inschrijving is de eischer verkregen licenties blijven geldig t egenover 
verplicht de schade te vergoeden, geleden door den nieuwen octrooihouder, die overeenkom
hen, die te goeder trouw na dien t ermijn en stig de bepaling van art. 33, vierde lid, recht 
v66r de inschrijving rechten, waarop de nietig- verkrijgt op de voor de licenties verschuldigde 
verklaring invloed uitoefent, hebben verkregen. vergoeaing. . 

4. Behoudens de hierna volgcnde bijzondere 6. De bepalingen van bet vierde en het 
bepalingen ontneemt de nietigheid van een vijfde lid zijn niet van kracht ingeval hij, die 
octrooi aan dat octrooi en aan de rechten, het octrooi met goed gevolg bee~ opgeeischt, 
welke daaruit zijn afgeleid, alle verdere rechts- reeds door zelf octrooi aan te vragen of door 
gevolgen en heeft gedeeltelijke nietigverklaring indiening van een bezwaarschrift zijne aan
ten gevolge, dat die rechtsgevolgen beperkt spraken had doen gelden, en de dagvaarding, 
worden tot hetgeen van het octrooi is over- waarbij de vordering tot opeisching werd 
gebleven. ingesteld, binnen drie maanden na de ver-

5. Ingeval cen octrooi wordt nietig ver- Jecning van het octrooi in de openbare registers 
klaard, omdat het in strijd is met een antler, van den Octrooiraad was ingeschreven. 
blijven licentie , te goeder trouw verkregen 7. Pandrechten, door een vroegeren octrooi
v66r de inschrijving der dagvaarding, geldig . houder gevestigd, zijn alleen geldig tegenover 
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den nieuwen octrooihouder, indien zij te goeder 
trouw zijn verkregen en v66r de inschrijving 
der dagvaarding gevestigd. Zij zijn nimmer 
tegenover dezen geldig in het geval, bedoeld 
in het vorige lid. 

8. Bij t oewijzing van eene vordering tot 1 
opeischiri.g van een hoofdoctroQi blijven de 
aan vullingsoctrooien aan den vroegeren houder 
-van het hoofdoctrooi toehehooren, tenzij in 
bet vonn.is anders is bepaald. Zoo de aan
vullingsoctrooien niet met bet hoofdoctrooi 
overgaan , worden zij verder als gewone octrooi
en beschouwd, met dien verst ande, dat zij 
-geacht worden de dagteekcning te bezittcn 
van het hoofdoctrooi. 

9. De vordering in dit artikel vermeld 
verjaart , wanneer vijf jaren z ijn verstreken 
na de dagteekening van het octrooi ; noch tans 
kan hij, die bij het verkrijgen van het octrooi 
wist of had moeten weten , dat hij of de per
soon, die bet hem overdroeg, geen aanspraak 
had op het octrool, zich n.iet op deze verjaring I 
beroepen. Art. 2013 van het Burgerlijk Wet-
boek is op deze verjaring toepasselijk. I 

10. Zoodra eene eindbeslissing aangaande 
eene vordering tot opeisching in kracht van 
gewijsde is gegaan of wel de instant ie is ver
vallen, wordt daarvan op verzoek van de 
meest gereede partij in de open bare registers 
van den Octrooiraad aan teekening gedaan. 

H O OF DST U K V. 

B e h a n d e I i n g v a n g e s c h i 1 I e n b e
t r e f f e nd e o c tr ooien voo r de n 

r e c h t e r. 

54. 1. Voor alle vorderingen tot n.ietig
verklaring of opeisching van octrooien , bedoeld 
in de art ikelen 51 en 53, alsmede voor alle 
vorderingen t ot vast stelling van eene vergoe
ding, als in art. 34, zesde lid, bedoeld, is in 
eersten aanleg uitsluitend bevoegd de arron 
dissements-rechtbarik t e 's-Gravenhage. 

2. Overigens gelden de gewone voorschrif
ten betreffende de rechtspraak. E chter zal 
een geschil omtrent een octrooi, door den Staat 
verkregen ingevolge de art ikelen 29A t ot en 
met 29F, aanhangig worden gemaakt bij een 
tot den rechter gericht verzoekschrift, aan de 
wederpartij beteekend ; de rechter be chikt 
op het verzoekschrift nadat partijen in raad
kamer zijn gehoord, alt hans zijn opgeroepen. 

55. 1. Hij, die de inschrijving in een 
regist er van een stuk, mits geene aanvrage 
om octrooi, aan den Octrooiraad heeft ver
zocht, kan zich, ingeval de inschrijving word1 
geweigerd , bij verzoekschrift wenden t ot da 
in bet vorige artikel bedoelde rechtbank. 
Hetzelfde kan doen bij , die zicb door de in
schrijving in een register van een stuk, mits 
geene aanvrage om octrooi, bezwaard acbt. 

2. De recbtbank kan, na verboor van den 
verzoeker, van den Voorzitter van den Octrooi
raad of diens gemacbtigde, en , zoo zij bet 
noodig acht, van andere belangbebbenden, 
gelasten dat de inschrijving a lsnog geschiede, 
of in bet tweede geval de inschrijving geheel 
of t en deele krachteloos verklaren, van welke 
verklaring in het register melding moet worden 
gemaakt. 

3. Het bevelschrift, waarbij de oproeping 
wordt gelast, wordt door den griffier bij aan-

geteekenden brief ter kennis van de door den 
rechter aangewezen personen gebracht. De 
opgeroepenen kunnen zich door een bijzon
deren gemacbtigde doen vertegenwoorcligen, 
docb de recbter kan verscbijning in persoon 
gelast en. Van bet gevoelen van ieder der 
verschenen personen wordt in bet proces
ver baal melding gemaakt. Bij niet verscbij
ning, zelfs van alle opgeroepenen, kan de 
recbter zonder verboor beslissen. 

4. De verzoeker, de Voorzitter van den 
Octrooiraad en de opgeroepen belangbebben
den kunnen in hooger beroep komen binnen 
veertien dagen n 1 de dagteekening der be-. 
schikking. Dat bt>roep kan onmiddellijk wor
den ingesteld. 

56. 1. Van alle a n dere geschiUen, d a n in 
de beide voorgaande artikelen bedoeld, wordt 
kennis genomen door den recbter, die daartoe 
volgens de algemeene regeling der recbtspraak 
bevoegd is. 

2. Recbtsvorderingen, die gegrond zijn op 
de bepaling van art. 10, tweede lid, worden 
geacbt te zijn recbtsvorderingen betrekkelijk 
t ot eene arbeidsovereenkomst. 

3. lndien de recbter meant , dat op de be
slissing van een $eschil van invloed kan zijn 
eene recbtsvordermg, die op grond van arti
kel 51 of artikel 53 is of zou kunnen .worden 
ingest eld, kan bij de bebandeling van bet 
aanhangige geschil met of zonder t ijdsbepaling 
scborsen. 

57. 1. De Octrooiraad is verplicbt den 
recbter alle inlicbt ingen en techniscbe a.cl viezen 
te verstrekken , die deze tot beslissing van a.an 
zijn oordeel onderworpen recbtsvorderingen 
in zake octrooien mocbt verlangen. 

2. De door den Octrooiraad ingevolge bet 
vorige lid verstrekte adviezen hebben gelijke 
waarde, als of zij van deskundigen , als in de 
artikelen 222 tot en met 236 van bet Wetboek 
van Burgerlijke Recbtsvordering bedoeld, af
komstig waren. 

57A. Van alle recbterlijke uitspraken in 
zake octrooirecbt wordt door den griffier van 
bet college, door betwelk die uitspraak werd 
gedaan, binnen een maand kosteloos een los 
afschrift gezonden aan den Octrooiraad. 

H O O F D S T U K VJ. 
T oe p asse lij khe id va n de z e w e t 
op d e ko l onie n e n bez itting e n 

i n a n d e r e w e r e l d d e e l e n. 

58. Deze wet is mede verbindend voor de 
kolon.ien en bezittingen van bet Rijk in andere 
werelddeelen, met dien verstande, dat voor 
haar de in dit boofdstuk volgende bijzondere 
bepalingen gelden . 

59. 1. De aanvragen om octrooi van 
ingezetenen eener ederlandscbe kolon.ie of 
bezit ting in een antler werelddeel kunnen 
worden ingediend bij bet Hulpbureau voor den 
lndustrieelen E igendom, dat voor die kolon.ie 
of bezitting is aangewezen. · 

2. Voor de toepassing van art. 6 geldt bet 
t ijdstip van indiening b1j bet Hulpbureau als 
t ijdstip van indiening bij den Octrooiraa.d. 

3. Art. 21 is van t oepassing met dien ver
st ande, dat bet ingevolge dit artikel verscbul
digde bedrag zal worden gestort 'bij bet Hulp
bureau. 
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60. Door het Hulpbureau wordt art. 22 
t oegepast, met dien verstande, dat op de aan
vrage het tijdstip, waarop zij bij het Hulp
bureau is ingediend, wordt vermeld. 

61. 1. Het Hulpbureau doet de aanvrage 
met bijbehoorende beschrijving, t eekeningen 
en modellen, onder bijvoeging van een afschrift 
van het afgegoven ontvangbewijs, onverwijld 
na de inschrijving aan den Octrooiraad t oe
komen, tenzij het meent, dat een der stukken 
niet voldoet aan de formeele vereischten , welke 
daaraan bij wettelijk voorschrift zijn gesteld . 

2. In dit geval wordt van de ver meende 
gebreken der aanvrage door het Hulpbureau 
aan den aanvrager schriftelijk kennis gegeven, 
met uitnoodiging om binnen een bepaalden 
termijn voor de noodige verbetering of aan
vulling zorg te dragen. Na het verstrijken 
van dien t ermijn worden, onverschillig of aan 
bovenvermelde uit noodiging is voldaan , de 
door den aanvrager ingezonden stukken be
nevens een afschrift van het hem afgegeven 
ontvangbewijs door het Hulpbureau onver
wijld aan den Octrooiraad t oegezonden. 

62. 1. Nadat de aanvrage door den 
Octrooiraad is ontvangen, wordt het daarop 
vermelde tijdstip van indiening bij het Hulp
bureau herleid, door op eene bij' algemeenen 
maatregel van bestuur te regelen wijze het 
tijdsverschil tusschen den zetel van den Octrooi
raad en dien van het Hulpbureau in rekening 
te brengen, en wordt de uit komst dier her 
leiding op de aanvrage gesteld. 

2. Vervolgens wordt de aanvrage in een 
register onder doorloopend nummer inge
schreven, na welke inschr ijving met haar als 
met elke andere aanvrage wordt gehandeld . 

63. 1. Ingezetenen van eene Nederland
sche K olonie of bezitting in een antler wereld
deel kunnen memories van grieven als bedoeld 
in de artikelen 24A en 27, bezwaar- en ver zoek
schriften als bedoeld in artikel 25, lid 4 en lid 5, 
en verzoeken a ls in de artikelen 32, 3de lid , 
en 34, 4de lid, bedoeld, indienen bij het in hunne 
kolonie of bezitt ing bestaande Hulpbureau 
voor den Industrieelen Eigendom. 

2. Het Hulpbureau geeft onverwijld van 
het inkomen van een bezwaarschrift of eene 
memorie van grieven t elegrafisch kennis aan 
den Octrooiraad en doet dien Raad het inge
komen stuk t oekomen. 

64. De wijze van werken en de inrichting 
van de in dit hoofdstuk bedoelde Hulpbureaux, 
voor zooveel de uit voering van deze wet be
treft, wordt b ij algemeenen maatregel van 
bestuur geregeld. 

H O O F D S T U K VII. 
Invoering s- e n slotbepalingen. 

65. Aan de wet van 28 Augustus 1851 
(S taatsblad n°. 125), laat stelijk gewijzigd bij 
de wet van 22 Juni 1901 (Staatsblad n°. 158), 
wordt toegevoegd een Vde titel ,,Over ont
eigening van octrooien van uitvinding" . Deze 
titel bevat de navolgende bepalingen: 

A rt. 97. ,,Onteigening van octrooien kan 
ten name van den Staat plaats vinden : 

1 °. wanneer het belang van leger of vloot 
vordert, dat de Staat een uitsluitend recht op 
eene uitvinding verkrijge ; 

2°. wanneer het algemeen nut vordert, dat 

iedereen in de gelegenheid worde gesteld de 
uitvinding toe t e pas en. 

Art. 98. De onteigening heeft plaats krach
tens eene wet, waarin het te onteigenen octrooi 
wordt aangeduid onder vermelding of het 
geval van het vorige artikel sub 1°., dan wel 
het geval sub 2°. aanwezig is. 

Zoodra het voorst el van wet ingediend is, 
wordt het aan den Octrooiraad toegezonden 
en in het blad, volgens art. 25 der Octrooiwet 
uit te g&ven, openbaar gemaakt. 

Art. 99. Onverwijld roept de Octrooiraad 
alien, die volgens zijne registers belang bij het 
octrooi hebben, op, om binnen een bekwamen 
termijn mondeling of schriftelijk, opgave t e 
doen van de schade, welke zij van de onteige
ning verwachten, en h ij brengt Ons van de 
opgaven van belanghebbenden, van zijne 
bevinding en van alles wat tot vaststelling van 
de schadevergoeding kan strekken, een be
redeneerd verslag uit . 

A rt. 100. De artikelen 2, 3, 17- 20, 22, 
24, 26-37, 43, eerste, derde en vierde lid, 45, 
eerste en derde lid en 50-54 zijn t en deze 
toepasselijk, behoudens : 

a. dat de poging om den eigendom van 
het octrooi in der minne, vrij van alle lasten 
en regten, t e verkrijgen, ecrst geschiedt nadat 
het in het vorige artikel gemelde verslag is 
ingekomen ; 

b. dat het geding in eersten aanleg gevoerd 
wordt voor de arrondissements-regtbank te 
's-Gravenhage ; 

c. dat het 9ctrooi de plaats inneemt van 
het te onteigenen goed ; de registers van den 
Octrooiraad, die van registers van het kadaster ; 
de licen t iehouders, die van de huurders ; de 
pandcrediteuren , die van de hypot heekhouders. 

Art. 101. Ten m.inste drie dagen v66r de 
versch ijning, wordt door den Staat aan de 
regtbank het verslag, bedoeld bij art. 99, over
gelegd. 

A rt. 102. Bij de berekening der schadever
goeding wordt niet gelet op licenties, verkregen 
nadat het wet svoorstel t ot onteigening is. 
ingediend. 

Het dee! der schadevergoeding, dat den 
licen t iehouders t oegewezen is, wordt door den. 
Staat te hunner beschikking gehouden. 

A rt. 103. Het vonnis van onteigening ver 
valt indien niet, binnen zes maanden nadat 
het in kracht van gewijsde is gegaan, de sohade
loosstelling is betaald of geconsigneerd. 

Op vertoon van duplicaten der quitantien 
of der bewijzen van consi$natie, tijdig opge
maakt, wordt het vonnis mgeschreven in de 
openbare regist ers van den Octrooiraad en 
vermeld in het in art. 98 bedoelde blad. 

Door de inschrijving gaat het octrooi over 
op den Staat, vrij van alle Jasten en regten. 
daarop rust ende. Vocir zoover het octrooi 
niet t en dienste van vloot of leger is onteigend 
om eigendom van den Staat te worden, ver
valt het. 

Art. 104. In geval van oorlog, in den zin 
van art . 73 dezer wet, kan door Ons, in het 
belani. van leger of vloot, de oogenblikkelijke 
inbezitneming van een octrooi gelast worden. 

Het octrooi gaat dan onm.iddellijk over op 
den Staat, vrij van alle Jasten en regten daarop 
rust ende. 

Zoodra mogelijk na de onteigening, doet de 



1921 31 0 0 'l.' 0 B E R. 880 

Staat de aanbieding of de consignatie, voor- j 
zien bij art. 74, eerste lid, dezer wet. Art. 74, 
tweede lid, en art. 75 zijn mede toepasselijk." 

66. Aan de wet van 28 Augustus 1851 
(Staatsblad n°. 125) wordt t oegevoegd een 
titel Va : ,,Over de onteigening van de rechten, 
voortvloeiende uit eene aanvrage om octrooi. " 
Deze titel bevat de volgende bepalingen : 

Art. 104A. 1. Door Ons kan de wensche
lijkheid van onteigening worden uitgesproken 
van de rechten, uit eene octrooi-aanvrage 
voortvloeiende. Afschrift van Ons desbetrel:Iend 
besluit wordt aan den Octrooiraad toegezonden. 

2. De Octrooiraad wijst onverwijld na ont
vangst van het afschrift, in het l ste lid bedoeld, 
drie deskundigen aan die, bij gemotiveerd 
rapport, zoo spoedig mogelijk het bedrag der 
schadeloosstelling zullen vaststellen, dat den 
aanvrager b'ij onteigening zal worden uitge
keerd. Alvorens hun onderzoek aan te vangen 
leggen de deskundigen in handen van den 
Voorzitter van den Octrooiraad eene belofte 
tot volledige geheimhouding af. Het rapport 
wordt bij den Octrooiraad ingediend en door 
dezen onverwijld aan Ons aangeboden. 

3. Binnen een maand na ontvangst van 
het rapport, in het voorgaande lid bedoeld, 
zal door Ons, of de onteigening ten behoeve 
van den Staat worden uitgesproken, nadat de 
aldus vastgestelde schadeloosstelling aan den 
aanvrager zal zijn betaald of geconsigneerd, 
of worden besloten, dat er, gelet op het in het 
2de lid bedoelde rapport, tot onteigening geen 
aanleiding bestaat ; van het besluit zal den 
Octrooiraad ten spoedigste afschrift worden 
gezonden. 

Art. 104B. Bijaldien door Ons wordt be
sloten, dat er gecn aanleiding bestaat tot 
onteigening der rechten, uit de octrooi-aan
vrage voortvloeiende, zal de Staat den aan
vrager, op zijn verzoek, de schade vergoeden, 
welke hij daardoor mocht hebben geleden ; 
het bedrag ,van het te dezer zake verschuldigde 
wordt, tenzij dit bij minnelijke schikking kan 
worden bepaald, vastgesteld door de commissie 
van deskundigen, bedoeld in artikel 104A, 
2de lid. 

Art. 1040. In geval van oorlog in den zin 
van artikel 73 dezer wet is op de rechten, welke 
aan eene aanvrage om octrooi kunnen worden 
on,Jeend, het bepaalde in artikel 104 dezer 
wet van toepassing. 

67. Art. 97 der wet van 28 Augustus 1851 
(Staatsblad n°. 125), laatstelijk gewijzigd bij 
de wet van 22 Juni 1901 (Staatsblad n°. 158), 
wordt art. 105; art. 98 dier wet wordt 106. 

68. Met de uitvoering van deze wet is 
belast Onze Minister van Landbouw, Nijver
heid en Handel. 

69. Deze wet kan worden aangehaald onder 
den titel ,,Octrooiwet", doch met bijvoeging 
van den jaargang en het nummer van het 
Staatsblad, waarin zij is geplaatst. 

70. Met het in werking treden dezer wet 
vervallen de wetten van 25 Januari 1817 
(Staatsblad n°. 6), en van 15 Juli 1869 (Staats-
blad n°. 126). • 

71. Deze wet treedt in werking op een 
nader door Ons t e bepalen datum. 

OVERGANGS- EN SL0TBEPALING 
der wet van 15 Januari 1921 (Staatsblad n°. 15). 

Art. III. Op de octrooi-aanvragen, t en a;i,n-

zien waarvan bij het in werking treden dezer 
wet reeds een besluit tot al of niet openbaar
making is genomen, ziju, zoolang omtrent de 
al of niet verleening van het octrooi nog niet 
definitief is beslist, de voorschriften dezer wet 
niet van toepassing. 

Art. IV. Deze wet treedt in werking op 
een door Ons te bepalen tijdstip. 

Behoort bij Koninklijk besluit van 31 Octo
ber 1921 (Staatsblad n°. 1150). 

Ons bekend, 
De Min. van Landbouw, Nijverheid en Handel, 

H. A. VAN IJssELSTEIJN. 
De Minister van J ustitie, HEEMSKERK. 

De JJ[inister van K olonii!n, DE GRAAFF. 

31 October 1921. BESLUIT, houdende bepaling 
van den datum bedoeld in artikel 1 van 
het Koninklijk besluit van 22 September 
1921 tot vaststelling van een ,,Octrooi
reglement" (Staatsblad n°. 1083.) S. 1151. 

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

Landbouw, Nijverheid en Handel en van 
Kolonien. van 27 October 1921, n°. 17662, 
afdeeling Handel en van 27 October 1921, n°. 
58, 4de afdeeling ; 

Gelet op artikel 1 van Ons beslnit van 22 
September 1921 tot vaststelling van een Oc
trooireglement (Staatsblad n°. 1083) ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te .bepalen : 
De datum, bedoeld in artikel 1 van Ons 

besluit van 22 September 1921 tot vaststel
ling van een ,,Octrooireglement" (Staatsblad 
no. 1083) wordt bepaald voor wat het Rijk 
in Europa betreft, op 15 November 1921, voor 
de kolonien en bezittingen in ander-e wereld
deelen op 15 Februari 1922. 

Onze voornoemde Ministers zijn belast met 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst. 

Het Loo, den 3l sten October 1921. 
WILHELMINA. 

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

De Minister van Kolonien, DE GRAAFF. 
(Uitgeg. 8 Nov. 1921.) 

31 October 1921. BESLUIT tot nadere wijzi
ging van het Koninklijk besluit van 29 
Mei 1893, n°. 44 (I ndisch S taatsblad n°. 
253), laatstelijk gewijzigd bij Koninklijk 
besluit van 31 December 1920, n°. 159 
(Nederlandsch Staatsblad n°. 992, Indisch 
Staatsblad 1921, n°. 177), houdende alge
meene bepalingen omtrent de verzending 
van pakketten in het buitenlandsch post
verkeer van Nederlandsch-Indie. S. 1152. 

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

Kolonien van den 29sten September 1921, 
6de afdeeling bureau p. t., n°. 13 ; 

Den Raad van State gehoord (advies van den 
18den October 1921, n°. 43); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 26 October 1921, 6de 
afdeeling bureau p. t., n°. 13 ; 

En lettende op artikel 23 van het Algemeen 
Postverdrag van Madrid, van 30 November 
1920; 
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Hebben goedgevonden en verstaan I bij Komnklijk besluit van 13 September 1921 
te bepalen: (Staatsblad n°. 1054), wordt nader gewijzigd 
I. Artikel 12 van Ons besluit van 29 Mei als volgt: 

1893, n°. 44 (Indisch Staatsblad n°. 253), laat- a. De artikelen 41, 44 en 45 worden onder-
stelijk gewijzigd bij Ons besluit van 31 De- scheidenlijk gelezen: 
cember 1920, n°. 159 (Nederlandsch Staats- Art. 41. Het programma van examen voor 
blad n°. 992, Indisch Staatsblad 1921, n°. 177), toelating , tot den Hoofdcursus omvat het 
wordt nader gewijzigd en gelezen als volgt: , navolgende : 

,,De Inclische postadmimstratie belast zich I a. Schrijven. 
met de vervulling van alle douane-formaliteiten, 
die in Nederlandsch-Indie bij den in- of uit- , Het schrift moet duidelijk zijn. 
voer van de pakketten gevorderd worden. b. Stelkunde. 

,,De_ voor den inhoud van een pakket_ ver- ' Gebroken vormen; wortelgrootheden (b.in-
schuld1gde mvoerrechten of andere be~astmg".n van alleen de herleiclingen, welke bii de meet-
worden door de Ind1sche post-admm1stratie k d d t · t) tb· ;,," · f 
voorgeschoten. I un e wor en 01;gepas ; on mwng _m ac-

,, Voor de in het l ste en 2de lid bedoelde toren; merkwaard1~e producten en quot1enten; 
bemoeiemssen is door den eadresseerde van gebr~ken en negatieve expo_nenten; reeks~n; 
-elk ontvangen pakket een befrag van 121;; cent loganthmen ; samen_gestelde m!~r~st ; loganth-
ve sch Jcli d ' 2 I mJSche en exponentieele vergehJ kingen ; verge-

~,De uin fet 2de en 3de lid bedoelde rechten ' lijkingen van den ?den_ graad (en enkele van 
worden bij de bestelling van het pakket van hoogeren graad, clie h1ermede samenhangen) 
den geadresseerde ingevorderd of moeten, in met ~~11: en meer onbekenden; onbepaalde 
de gevallen, bedoeld in artikel 7 en in de tweede vergehJkmgen van den l sten graad. 
alinea van artikel 8, vooraf door hem worden c. Gonio- en trigonometrie. 
voldaan, tenzij de afzender het verlangen heeH De goniometrie ; de trigonometrie van den 
te kennen gegeven, dat zij hem in rekening enkelen driehoek. 
worden gebracht. Weigert de geadresseerde 
van een pakket de beta.ling clier rechten of 
belastingen, dan wordt, inclien deze niet voor 
rekening van den afzender genomen zijn, het 
niet afgegeven of niet verder verzonden. 

,,Pakketten, waarvoor uitvoerrechten ver
schuldigd zijn, worden niet uit Nederlandsch
Indie verzonden dan nadat de afzender deze 
rechten voldaan heeft. 

,,Evenmin worden verzonden pakketten, 
voorwerpen bevattende, waarvan de uitvoer 
uit Nederlandsch-Indie verboden is". · 

II. Dit besluit treedt in werking op den 
door den Gouverneur-Generaal van Neder
landsch-Indie vast te stellen dag. 

Onze Mimster van Kolonien 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 3lsten October 1921. 
WILHELMINA. 

De Minister van Kolonien, DE GRAAFF 
( Uitgeg. 15 Nov. 1921.) 

:n October 1921. BESLUIT tot wijziging van het 
Reglement voor den Hoofdcursus. S. 1153. 

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

Oorlog en van Kolonien van 15 Sept.ember 
1921, IIe Afd. n°. 81 en van 20 September 
1921, 7e Afdeeling n°. 82 ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
den 11 Orto ber 1!)21, n°. 56) ; 

Gezien het nader rapport van voornoemde 
Ministers van 20 October 1921, IIe Afd. n°. 
122 en van 27 October 1921, 'l• Afdeeling 
n°. 16; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 

Artikel Een. 
Het Reglement voor den Hoofdcursus, vast

gesteld bij Koninklijk besluit van 7 Februari I 
1910 (Staatsblad n°. 45), laatstelijk gewijzigd 

192] . 

d. Stereometrie. 
Lijnen en platte vhtkken ; inhouden van 

rechtlijnige figuren. 

e. Beschrijvende meetkunde. 
Inleiding. (Tot het neerslaan van vlakken.) 

f. 21! echanica. 
Eenparige en eenparig veranderlijke recht

lijnige beweging; kogelbaan; eenparige be
weging in een cirkel ; betrekking tusschen 
kracht, massa en versnelling ; stelsels van 
eenheden ; samenstelling van krachten ; mo
mentenstelling ; koppels. 

g. Natuurkunde. 
lets over krachten, beweging, arbeid en 

arbeidsvermogen; vloeistoffen en gassen ; warm
te ; geluid en licht. 

h . Scheilcunde. 
Anorganische scheikunde. 

i. Staatsinrichting. 
Overzicht van de geschiedenis der Neder

landsche Staatsinrichting ; het bestuur van 
den Staat, van de Prov1ncie en van de Ge
meente ; kort overzicht van de Staatsinrichting 
van Nederlandsch-Indie. 

k. Aardrijkslcunde. 
Europa in groote trekken en meer in het 

bijzonder, ook uit economisch oogpunt, Neder
land, Nederlaridsch-Indie en West-Indie. (Voor 
hen, clie het eerste stucliejaar van den cursus 
niet of niet geheel gevolgd hebben, ook de 
overige wer0lddeelen). 

I. Geschiedenis. 
De geschiedenis (algemeene en vaderlandsche) 

van 1789 tot heden. 
m. Handelswetenschappen. 

Beginselen der vermogens verantwoorcling ; 
kas- en magazijnbeheer; boekhouding der 
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verbruikshuishoudingen (begrootjng en reke- I blad zal worden geplaatst en waarvan afschrift, 
ning) ; boekhouding der bedrijven (enkel boek- . zal worden gezonden aan den Raad van State. 
houden); krediet verrekening (inclusief reke-

1 
Het Loo, den 3lsten October 1921. 

n ine;-courant); inventaris en balans; winst- I WILHELMINA. 
bec1jfering. 

1 

De Minis!er van Oorlog, VAN D IJK. 
De Minister van Kolonien, DE GRAAFF. 

n. Neder'landsche taal. , (Uit,geg. 15 Nov. 1921.) 
Mondeling en schrijft elijk - blijkende uit 

een opstel - zich juist en vaardig kunnen 
uitdrukken, behoorlijk kunnen spellen en 1 
lezen ; metriek en dichtsoorten ; geschiedenis 
der letterkunde, vooral van de 16de tot de 
18de eeuw ; lezen en verklaren van letterkun
dige voortbrengselen. 

November 1921. BESLUIT tot vernietiging_ 
van het besluit van den Raad van Ar beid 
te Dordrecht, van 13 September 1921, 
tot verstreklring van lidmaat schapskaar
ten en toekenmng van reis- en verblijf
kosten aan leden van dien Raad, die het 
congres voor de sociale verzekering wen
schen bij te wonen. S. 1154. 

o. p. q. F ran8che, Hoogduitsche en Engelsche taal. 
Eenige vaardigheid om zich mondeling in 

de vreemde taal uit te drukken ; schriftelijk 
die taal kunnen gebruiken, blijkende uit het 
maken van een opstel over een eenvoudig 
onderwerp, waarvan de inhoud in het Neder
landsch voorgelezen wordt, het gebruik van 
een woordenboek is hierbij geoorloofd; lezen 
en verklaren van letterkundige voortbreng
selen uit een bloeitijdperk ter keuze van den 
adspirant. 

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

Arbeid van 28 October 1921, n°. 4242, afdee
ling Arbeidersverzekering ; 

Overwegende, da.t door den Raad van 
Arbeid te Dordrecht bij besluit van 13 Septem
ber 1921, A, n°. 1558, werd besloten aan die 
leden, die het op 11 en 12 October 1921 te
Utrecht te houden congres voor de sociale 
verzekering wenschten bij te wonen, lidmaat

r. Dienst- en excercitiereglementen en dienstvoor- schapskaarten te verstrekken en reis- en ver -
schri/ten. blijfkosten te vergoeden naar den maat staf 

Voor zoo~er de kennis van die reglementen van klasse 3 B va1;1 het Reisbesluit 1916 e_n 
en voorschriften voor den sergeant der infan- de daartoe benoodigde gelden te putten mt 
t erie wordt gevorderd, met dien verstande, artikel 80 van de begrooting van den Raad 
dat zij die uitsluitend voor eene opleiding tot I van Arbeid, dienstjaar 1921 ; . 
t weede-luitenant bij de militaire administratie Overwegende, dat de Verzekermgsraad te
wenschen in aanmerlcing te komen, van het 's-Gravenhage zich tot Ons heeft gewend. ~et 
afleggen van examen in deze reglementen en een voordracht, strekkende tot vermet1glllg 
voorschriften zijn vrijgesteld. van bovenvermeld besluit als genomen in stnJd 

met het algemeen belang, daarbij aanvoerende, 
s. Teekenen. dat hoewel het nut van deelneming door leden 

Het vervaardigen van terrein- en panorama- der Raden van Arbeid aan het congres voor 
schetsen en van profielen aan de hand van het de sociale verzekering moet worden erkend, 
Pioniervoorschrift voor de Infanterie. niet zoover behoort te worden gegaan, om 

Art. 44. Het toelatingsexamen wordt met alle leden de gelegenheid te geven op kosten 
inachtneming van het bepaalde bij art. 41 van den Raad van Arbeid dat congres bij 
onder r. afgenomen : te wonen ; 

a. uitsluitend mondeling in de vakken: Overwegende, dat indien de Raad van Arbeid 
k. 1. en r. had besloten als zoodanig toe te t reden als 

b. schriftelijk en mondeling in de overige lid van het vorenbedoelde congres met de 
vakken. bedoeling zijn voorzitter of een der leden als 

c. Het teekenen, bedoeld onder s. van art. vertegenwoordiger van den Raad het congres 
41 wordt beoordeeld naar aanleiding van door te doen bijwonen, de leden van den Raad zich 
de adspiranten bij den aanvang van het schrif- volledig op de hoogte zouden hebben kUilllen 
telijk examen over te leggen teekeningen en stellen van het op het congres verhandelde 
schetsen, welke onder toezicht van een officier door inzage te nemen van de gedrukte refe
zijn vervaardigd en door dien officier zijn ge- raten en het stenografisch verslag van de 
waarmerkt. ziltingen van het congres, welke stukken aan 

Het bepaalde bij dit artikel kan door den den Raad van Arbeid als lid van het congres 
Minister van Oorlog worden gewijzigd. zouden zijn toegezonden ; 

Art. 45. Het examen wordt afgenomen Overwegende, dat ware die weg gevolgd en 
- schriftelijk voor alle adspiranten gelijktijdig aan den vertegenwoordiger van den R aad de 
-;-- in het garnizoen waar de Cursus gevestigd reis- en verblijfkosten uit de middelen van den 
1s. Raad vergoed, op voor dien Raad financieel 

b. De artikelen 42 en 43 vervallen. Ininder bezwarende wijze het beoogde doe! 

Artikel Twee. 
Het bepaalde in Artikel Een hiervoren wordt 

voor het eerst toegepaat bij het toelatings
examen voor den Hoofdcursus. ci.at in 1922 
zal worden gehouden. 

Onze Ministers van Oorlog en van Kolonien 
zijn , ieder voor zooveel hem betreft, belast met 
de uitvoering van ditJBesluit, dat in het Staats-

zou zijn bereikt ; 
Overwegende. dat het besluit van den Raad 

van Arbeid te Dordrecht van 13 September 1921, 
A, n°. 1558, mitsdien een onnoodige en in de 
tegenwoordige tijdsomstandigheden ongewensch
te verzwaring van lasten beteekent voor de 
fondsen, ten laste waarvan die uitgaven moeten 
komen ; 

Overwegende, dat handhaving van bedoeld 



883 1 NOVEMBER. 1921 

besluit het nemen van overeenkomstige be
sluiten door andere Raden van Arbeid zal 
bevorderen, waardoor de uitgaven tot eer te 
hoog peil zullen worden opgevoerd ; 

Overwegende, dat mitsdien het besluit van 
den Raad van Arbeid te Dordrecht van 13 Sep
tember 1921, A, n°. 1558, in strijd is met het 
algemeen belang ; 

Gelet op de artikelen 79, tweede lid, en 86 
eerste lid, der Radenwet ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
het besluit van den Raad van Arbeid te 

Dordrecht ,van 13 September 1921, A, n°. 1558, 
tot verstrekking van lidmaatschapskaarten en 
reis- en verblijfkosten aan de leden van dien 
Raad, die het congres voor de sociale verze
kering te Utrecht wenschen bij te wonen en om 
de daartoe benoodigde geld<'n te putten uit 
artike! 80 van de begr<loting van dien Raad 
voor het dienstjaar 1921, te vernietigen wegens 
strijd met het algemeen belang. 

Onze Minister van Arbeid is belMt met de 
uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad 
zal worden geplaatst. 

Het Loo, den lsten November 1921. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, AALBERSE. 
( Uitgeg. 15 Nov. 1921.) 

l November 1921. BESLUIT, strekkende tot 
het bcpalen van den dag van inwerking
treding der Warenwet 1919 (Staatsblad 
no. 581) en van Ons besluit vari 5 Januari 
1921 (Staatsblad n°. 5) voor het keurings
gebied Rotterdam. S. 1155. 

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

Arbeid van 28 October 1921, n°. 1777 D, 
afdeeling Volksgezondheid; 

Gelet op artikel 36 der Warenwet 1919 
(Staatsblad n°. 581) en op Ons besluit van 5 
Januari 1921 (Staatsblad n°. 5) ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
De artikelen der Warenwet 1919 (Staatsblad 

no. 581) voor zoover deze nog niet bij eenig 
vorig besluit in werking zijn gesteld, alsmede 
Ons bovengenoemd besluit treden voor het 
keuringsgebied Rotterdam in werking op 15 
November 1921. 

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

Het Loo, den lsten November 1921. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, AALBERSE. 
(Uitgeg. 15 Nov. 1921.) 

Gelet op artikel 13, juncto artikolen 10 en 
11, der wet van 31 ,Juli 1915 (Staatsblad n°. 
346) tot wijziging van de wet van 28 Maart 
1877 (Staatsblad no. 35) tot wering van besmet
ting dour uit zee aankomende schepen; 

Den Raad van State gehoord (advies var. 
4 October 1921, no 42) ; 

Gelet op het nader rapport van Onze voor• 
noemrle Ministers van 13 October 1921, Afdee
ling Volksgezondheid, n°. 3123 H, en van 28 Oc• 
tober 1921, Afd . B, lsto Bureau n°. 77; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
Art. 1. flet gezondbeidsonderzoek en de 

maatregelen, bedoeld in artikel 10 van boven
genoemde wet wordt ingesteld en wordon toe• 
gepast in de plaatsen Vli.~aingen, Hoek van 
Holland, IJmuiden, Helder, Harlingen, Delf•ijl, 
Hellevoefaluis en Neuzen. 

2. De voorscbriften · bedoeld in artikel 11 
van voormelde wet worden toegepast in de 
gemeenten Amsterdam en Rotterdam, ecbter 
wat deze laatste gemeente betreft voor zoover 
de ter plautse bestaande Sanitaire organisatie, 
ter beoordeeling van Onzen Minister van Arbeid, 
tot die toepassing in staat kan worden geacht. 

3. Dit besluit treedt in werking op den 
tweeden dag na. dien der plaatsing in bet 
Staafsblad. 

Onze Ministers van Arbeid en van Marine 
zijn belast met de uitvoering van dit besluit, 
dat in bet Staatsblad zal worden geplaatst en 
in afscbrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

Het Loo, den lsten November Hl2l. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, AALBERSE. 
De Minister van Marine, a. i., VAN DIJK. 

(Uitgeg. 5 Jan. 1922.) 

1 November 1921. BESLUIT, houdende aan
wijzing van de gemeente Breda als los
plaats van goederen, ingevoerd met spoor
treinen. S. 1157. 

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

Financien, van den 27sten October 1921, n°. 
133, Invoerrecbten ; 

Gezien de artikelen 1, 43 en 53 van bet 
Koninklijk besluit van 26 Maart 1872 (Staats. 
blad n°. 19), laatstelijk gewijzigd bij Ons 
besluit van 2 Juli 1921 (Staatsblad n°. 829) en 
artikel 2, § 3, der wet van 1 Mei 1863 (Staats
blad n°. 47); 

Gelet op de artikelen 4 en 5 van bet Konink-

1 

lijk besluit van 15 April 1872 (Staatsblad no. 
47) en op bet Koninklijk besluit van 13 Mei 
1863 (Staatsblad n°. 59) ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
1 November 1921. BESLUIT, strekkende tot te bepalen: 

nitvoering van artikel 13 der wet van 31 Art. 1. De gemeente Breda wordt aange-
J uli 1916 (Staatsblad n°. 346), tot wijziging wezen voor de tossing van goederen, ingevoerd 
van de wet van :.!8 Maart 1877 (Staafsblad met spoortreinen op den .voet van voormeld 
n°. 35) tot wering van besmetting door gewijzigd Koninklijk besluit van 26 Maart 
uit 7.PP komenilP scbepen. S. 1156. 1872, ook van vernissen en andere alcobol-

WIJ WILHELMINA, ENZ. boudende vloeistoffen, waarvan de invoerder 
Op de vuordr,icht vaa Unze Ministers van kracbtens artikel 2, § 3, der aangebaalde wet 

Arbeid en van Marine a. i. van 18 Augustus van 1 Mei 1863 bet opnemen der juistesterkte 
1921, n°. 2777 fC, afdeeling Volksgezondheid, ' vordert. 
en van 25 Augustus 1921, afdeeling B (2e I 2. Dit besluit treedt in werking op 1 De-
Bureau) n°. 66; , cember 1921. 
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Onze Minister van Financien is belast met 
de uitvoering van dit besluit, dat in het .Staats
blad zal worden geplaatst. 

, besluit, nauwkeurig en naar waarheid onver
wijld te geven. 

Het Loo, den l sten November 19·21. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financii!n, DE GEER. 
( Uitgeg. 11 Nov. 1921.) 

4 November 192'1. BESLUIT tot nadere vaststel
Jing van buitengewone maatregelen tot 
afwending van de pokken en tot wering 
barer uitbreiding en gevolgen. S. l 158. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

3. Een ieder, die waarneemt, dat een per
soon aan pokken lijdt of verschijnselen ver
t,,,ont , welke doen vermoeden, dat h ij door 
die ziekte is besmet, is verplicht daarvan on
verwijld kennis te geven aan den burgemeester 
of den meest nabij zijnden ambtenaar van 
Rijks- of gemeentepolitie. 

Deze verplichting rust in hct bijzonder op 
honders van vervoermiddelen en daarbij ge
employeerden. 

4. De burgemeester is bevoegd, op de per
sonen, die aan pokken lijden of, op grond van 
een ingewonnen advies van den ambtenaar 

Overwegende, dat onverminderd Ons besluit van het Staatstoezicht op de volksgezondheid 
van 9 September 1920 (Staatsblad n°. 736) of van een geneeskundige, doen vermoeden dat 
nader buitengewone maatregelen noodzakelijk zij door die zfokte bes:r;n.et zijn of de besmetting 
zijn tot afwending der pokken en tot wering op anderen kunnen overbrengen, de door hem 
barer uitbreiding en gevolgen ; noodig geachte maatregelen van onderzoek, 

Op de voordracht van Onze Ministers van afzonderin~ en ontsmetting te doen toepassen 
Arb,eid, van Financien, van Waterstaat en en hen naar eene openbare inrichting of andere 
van Landbouw, Nijverheid en Handel van I verblijfplaats voor de opneming beschikbaar 
15 Augustus 1921, n°. 2731 H, afdeeling Volks- 1 ter verpleging te doen overbrengen, wanneer 
gezondbeid, 23 Augustus 1921, Invoerrecbten, I bun toestand overeenkomstig de verklaring 
n°. 159, 26 Augustus 1921, afdeeling Spoor-

1 
van den behandelenden geneeskundige dit 

wegen, La. K, en · van 1 September 1921, af- gedoogt. 
deeling Nijverbeid, n°. 5027; De personen, waarop de in de vorige alinea 

Gelet op de wet van 26 April 1884 (Staats- bedoelde maatregelen worden toegepast, zijn 
blad n°. 80), laatstelijk gewijzigd bij de wet ' verplicbt zicb aan die maatregelen te onder
van 9 Juli 1915 (Staatsblad n°. 314); werpen en mogen zicb niet zonder vergunning 

Den Raad van State gehoord (advies van van den hurgemeester naar eene andere plaats 
11 October 1921, n°. 58) ; begeven. , 

Gelet op bet nader rapport van Onze Minis- Indien bet gemeentebestuur aan personen, 
ters van Arbeid, van Financien, van Water- die inkomsten derven ten gevolge van krach
staat en van Landbouw, Nijverheid en Handel tens bet eerste lid van dit artikel genomen 
van 21 October 1921, n°. 3163 H, afdeeling maatregelen van afzondering, deswege scbade
Volksgezondbeid, 24 October 1921, Invoer- loosstelling verleent, wordt door den Staat 
rechten, n°. 183, 28 October 1921, La. K, aan de gemeente eene bijdrage verleend van 
afdeeling Spoorwegen, en van 1 November vij~ig ten honderd in de uitgaven voor die 
1921, no. 6099, afdeeling Nijverheid; scbadeloosstelling. 

Hebben goedgevonden en verstaan : 5. De burgemeester is bevoegd, na inge-
te bepalen : wonnen advies van den ambtenaar van het 

,HOOFDSTUK I. 
Algemeene bepalingen. 

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, nit het 
huis, erf, voer- of vaartuig, waar een geval 

, of een verdacht geval van pokken voorkwam, 
anders dan met inachtneming van de door 
hem te geven voorschri~en, te verbieden. 

Art. 1. De gemeentebesturen en de burge
meesters, ieder voor zooveel bun aangaat, 
dragen nauwlettend zorg voor eene doel
t reffende toepassing van de bepalingen der , 
wet van 4 December 1872 (Staatsblad n°. 134), 
gewijzigd bij de wetten van 3 December 1874 
(Staatsblad n°. 188), 28 Maart 1877 (Staatsblad 
n°. 36), 15 April 1886 (Staatsblad n°. 64), 8 April 
1893 (Staatsblad n°. 64), 21 Juli 1899 (Staats
blad n°. 166), 21 Juni 1901 (Staatsblad n°. 157), 
14 Juli 1910 (Staatsblad n°. 204), 17 Juli 1911 
(Staa.tsblad n°. 208) en 27 April 1912 (Staats
blad n°. 165). 

6. In spoedeiscbende gevallen zijn de be
stuurders van Rijksinrichtingen, voor zoover 

, de dienst in hunne inricbting het toelaat, ver -
1 plicht, op verzoek van een burgemeester aan 

dezen onmiddellijk te doen toekomen of ten 
gebruike af te staan tot hunne inricbting be
hoorend materieel, noodig voor behandeling, 
verpleging, afzondering, ontsmetting of ver
voer van lijders aan pokken of daarvan ver
dachten, of voor ontsmctting - waaronder 
is begrepen bet op.schadelijk maken van be
smet of van besmetting verdacht ongedierte -
of voor vervoer van besmette goederen of voor-

Uittreksels uit den tekst dier wet, voor zoover 
de bepalingen op pokken toepasselijk zijn, en 
de herinnering daarvan aan de ingezetenen 
van belang moet warden geacbt, benevens uit 
den tekst van dit besluit worden vanwege 
Onzen Minister van Arbeid, zoodra deze dit 1 

noodig acbt, aan de gemeentebesturen ver
zonden, ten einde in elke gemeente te worden 
aangeplakt. 

2. Een ieder is verplicht de inlichtingen, 
door ambtenaren of geneeskundigen van hem 
verlangd ter zake van de uitvoering van dit 

werpen. 
Bij weigering of geschil wordt onverwijld de 

beslissing ingeroepen van het boofd van het 
Departement, waaronder de inricbting ressor
teert. 

7. De burgemeester doet de hand bouden 
aan een nauwkeurig bijbouden van het in 
artikel 438 van bet Wetboek van Strafrecht 
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station of den eersten Nederlandschen grens· 
post, waar de in het vorig artikel bedoelde 

bedoelde register in slaapsteden en logementcn. 
Hij doet, voor zoover hem <lit noodig voorkomt, 
toezicht, houden op a.He tijdelijk in de gemeente 
verblijvende personen en op hunne verblijf
plaatsen. 

Indien vanwege het gemeentebestuur een 
geneeskundige met het houden van toezicht 
op de in het eerste lid van dit artikel bedoelde 
personen belast is, zijn dezen verplicht dien 
geneeskundige bij zich te ontvangen en hem 
alle verlangde inlichtingen ter zake van de 
uitvoering van dit besluit, hetzij mondeling, 
hetzij schriftelijk, te verschaffen, tenzij zij 

1 

kunnen aantoonen binnen de laatste vijf dagen ' 
niet in eene met pokken besmette plaats ver
toefd te hebben. 

' personen aankomen, door eenen geneeskundige, 
die daartoe door Onzen Minister van Arbeid 
met toekenning van een door dezen te be
palen vergoeding tot wederopzeggens wordt 
aangewezen, met inachtneming van bet be
paalde in de artikelen 10, 11 en 12 van dit 
besluit. 

10. Het onderzoek valt steeds zooveel 
mogelijk samen met het douane-onderzoek 
en wordt verricht op de wijze, die door den 
geneeskundige het meest doeltreffend wordt 
geoordeeld. 

Deze treedt omtrent het onderzoek in over
leg met den hoogst in rang zitnden der aan
wezige ambtenaren van de Invoerrechten en 
Accijnzen, en, indien het onderzoek geschiedt 
JP een spoorweg- of tramstation, tevens met 
den chef daarvan. 

De burgemeester is bevoegd, na ingewonnen 
advies van den ambtenaar van het Staats
toezicht op de volksgezondheid, de personen, 
die tijdelijk in zijne gemeente verblijf houden, 
en van wie niet blijkt, dat zij met ~oed gevolg 
of meer dan eens de koepokinentmg hebben 
ondergaan of aan de natuurlijke kinderpokken 
(variolae) hebben geleden, ten spoedigste in 
de gelegenheid te stellen te worden ingeent. 

Onverminderd het voorschrift van artikel 18 
der wet van 4 December 1872 (Staatsblad 
n°. 134), draagt de burgemeester zorg voor zoo 
ruim mogelijk opengestelde gelegenheid tot 
kostelooze koepokinenting en herinenting, zoo 
noodig op verschillende plaatsen in de gemeente. 

De aankondigingen geschieden, behalve op 
de $ebruikelijke wijze , o. m. ook door mede
deelmg in scholen, en in andere inrichtingen, 
waar vele personen verblijf houden of arbeiden. 

De burgemeester doet van hetgeen door hem 
ter bestrijding der pokken of van verdachte 
gevallen clier ziekte wordt of is verricht, ten 
spoedigste mededeeling aan den ambtenaar 
van het Staatstoezicht op de volksgezondheid. 

§ 1. 

HOOFDSTUK II 
V mi het toezicht op landverhu.:zers en 

dergelijken. 

8. In de aan de grenzen des lands gelegen 
gemeenten, door Onze Ministers van Arbeid 
en van Financien aan te wijzen, worden : 
a. landloopers en zigeuners (bohemiens), 
b. landverhuizers en personen, die bij troepen 
reizen of de grens overtrekken, niet toegelaten, 
dan na geneeskundig onderzocht te zijn en zoo 
noodig, na ontsmetting der kleederen en reini
ging der personen. 

Uitzonderingen op het bepaalde in het 
eerste lid worden niet toegestaan, dan met 
inachtneming van de voorschriften, daarom
trent door Onze Ministers van Arbeid en van 
Financien gegeven. 

Onze Ministers van Arbeid, van Financien, 
van Waterstaat en van Landbouw, Nijverheid 
en Handel kunnen bepalen, dat personen, 
bedoeld onder b. van het eerste lid van dit 
artikel, in Nederland slechts worden toegelaten, 
langs de wegen en casu quo met de treinen, 

11. Personen, die door den geneeskundige 
bevonden worden niet aan pokken te lijden, 
noch verschijnselen vertoonen, welke doen 
vermoeden, dat zij door die ziekte besmet zijn, 

1 mogen niet worden aangehouden, maar worden 
terstond tot voortzetting van hunne reis toe
gelaten. 

Aan de vergunning tot voortzetting van de 
' reis kunnen voorwaarden worden verbonden. 

Aan hen wordt zoo spoedig mogelijk een 
schriftelijk bewijs afgegeven, volgens door 
Onzen Minister van Arbeid, vastgesteld model, 
vermeld()nde dat zij , Nederlan,:l. binnengekomen, 
geen ziekteverschijnselen verto·onden, welke 
het bestaan van pokken deden vermoeden. 

12. Personen, die door den geneesknndige 
bevonden worden aan pokken te lijder., worden 

i onverwijld, met inachtneming van artikel 9 
' der wet van 4 December 1872 (Staatsblad 
I n°. 134), overgebracht naar eene door den bur
, gemeester der grensgemeente, waarin het 
; onderzoek plaats heeft, volgens artikel 20 

van dit besluit aan t.e wijzen inrichting voor 
verpleging van lijders aan besmettelijke ziekte 
en daar afgezonderd en verpleegd. 

Gelijke maatregelen worden genomen, indien 
de geneeskundige dit noodig oordeelt, ten 
opzichte van personen. die verschijnselen ver
toonen, welke doen vermoeden, dat zij L door 
die ziekte besmet zijn. 

De kosten van vervoer en verpleging worden 
door de verpleegden of hunne erfgenamen 
vergoed. Behoeftigen worden op 's Rijks 
kosten vervoerd of verpleegd. 

Personen, wier lichamen of kleederen besmet 
moeten worden geacht, worden niet tot voort 
zetting hunner reis toegelaten, dan na reiniging 
en ontsmetting, waaronder het, onschadelijk: 
maken van ongedierte is begrepen. 

§ 2. Van het grens,,erkeer. 

daartoe door hen aan te wijzen. . 
De beschikkingen tot aanwijzing van be

doelde gemeenten, wegen en casu quo treinen, / 
worden in de Nederl,andsche Staatscouranl 
geplaatst tenminste een dag, voordat zij in I 
werking treden. 

9. Het onderzoek geschiedt aan bet grens-

13. In de aan de grenzen des lands gelegen 
gemeenten, door Onze Ministers van Arbeid 
en van Financien aan te wijzen, worden geen 
personen toegelaten, komende uit door Onze 
genoemde Ministers aangewezen met pokken 
besmette landen, landstreken en plaatsen, dan 
na geneeskundig onderzocht en zoo noodig 
ontsmet te zijn. 

De beschikkingen tot aanwijzing van be
doelde landen, landstreken en plaatse.n worden 
in de N ederl,andsche Staatscourant geplaatst 
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tenminste een dag v66rdat zij in werking Deze bagages en lijfgoederen worden niet 
treden. aangehonden dan voor zoover en voor zoolang 

Uitzonderingen op bet bepaalde in het lste <lit ter ontsmetting noodig is. 
lid worden niet toegestaan, dan met inacht- Bagages en lijfgoederen, voor ontsmett.ing 
neming van de voorschriftcn, daaromtrent aangehouden, worden desverlangd aan de 
door Onze Ministers van Arbeid en van Finan- eigenaars op hunne kosten door den bnrge-
cien gegeven. 1 meester nagezonden. 

Op <lit onderzoek is toepasselijk het bepaalde 19. Koopmans- en andere goederen, uit 
in de artikelen 9, 10, 11 en 12 van dit besluit . het buitenland aangevoerd, waarvan de in- of 

Onze Ministers van Arbeid, van Financien, doorvoer niet verboden is, worden niet aange
van Waterstaat en van Landbouw, Nijverheid houden en aan ontsmetting onderworpen, 
en Handel kunnen bepalen, dat personen be- tenzij zij, naar het oordeel van den met het 
doeld in het eerste lid van <lit artikel in Neder- onderzoek belasten geneeskundige, geacht 
land slechts worden toegelaten langs de wegen kunnen worden besmet te zijn. 
en casu quo met de treinen, daartoe door hen 
aan te wijzen. § 4. Verdere be'J)'ilingen. 

De beschi.klringen tot aanwijzing van be- 20. De burgemeester van elke grensge-
doelde wegen en casn qno treinen, worden in meente, als in artikel 8 en artikel 13 van <lit 
de Nederlandsche Staatscourant geplaat,st ten besluit is bedoeld, zorgt, zoo spoedig mogelijk, 
minste een dag. voordat zjj in werking treden. op Rijkskosten, in overleg met den ambtenaar 

van het Staatstoezicht op de volksgezondheid 
§ 3. Van het goederenvervoe1·. oi met den krachtens artikel 9 aangewezen 

14. Onverminderd de bestaande bepalin- deskundige: 
gen omtrent het verbod van in-, door- en ver- a. voor de inrichting van een gelegenheid 
voer van lompen. gebruikte kleedingstukken tot afzondering en verpleging van de in de 
en ongewasschen lijf- en beddegoed nit landen artikelen 8 en 13 van dit besluit bedoelde per
en plaatsen, door Onze Minist ers van Arbeid sonen, lijdende aan of verdacht van pokken; 
en van Financien aan te wijzen. is verboden IJ. voor een geschikte plaats voor de ont
in-, door- en vervoer van onbewerkte wol en smetting - waaronder is begrepen het on
haar, huiden, bontwerk en andere voor het scb.adelijk ma.ken van besmet of van besmet
overbrengen van besmetting vatbare voor- ting verdacht ongedierte - van de in de art -
werpen, uit Janden of plaatsen, mede door kelen 18 en l 9 van dit besluit bedoelde goe-
Onze genoemde MfoisterR aan te wijzen. deren ; 

De aanwijzingen worden door plaatsing in c. voor het personeel, noodig tot hulp of 
de Nederlandsche Staat.scourant ter algemeene opzicht bij het onderzoek, dP afzondering, de 
kennis gebracht. ontsmetting - waaronder is begrepen het 

15. Een ieder, die waarneemt, dat van onschadelijk maken van besmet of van be
goederen, waarvan in-, door- en vervoer ver- I smetting verdacht ongedierte - of het ver
boden is, in-, door- of vervoer plaats heefu, is voer van personen of van goederen, bedoeld in 
verplicht daarvan onverwijld kennis te geven I de artikelen 8, 13, 18 en 19 van <lit besluit ; 
van den bnrgemeester of den meest nabij zijn- d. voor de noodi~e geneesmiddelen, ont
den ambtenaar van Rijks- of gemeentepolitie I smettingsmiddelen, m1ddelen tot het onschade
of van 's Rijks belastingen. lijk maken van besmet of van besmetting ver-

Deze verplichting rust in het bijzonder op dacht ongedierte, vervoermiddelen, meubelen 
houders van vervoermiddelen en daarbij geem- en antler noodig materieel. 
ployeerden. Zoo gebruik gemaakt wordt van de inrich-

Op de goederen, van welke, niettegenstaande ting van gemeentewege tot stand gebracht ter 
daarvan in-, door- of vervoer verboden is, in-, voldoening aan artikel 7 van de wet van 
door- of vervoer plaats heefu, is artikel 5 der 4 December 1872 (Staatsblad n°. 134), bepaalt 
wet van 4 December 1872 (Staatsblad n°. 134) Onze Minister van Arbeid de som deswege 
toepasselijk. aan de gemeente te vergoeden. 

16. Brieven en correspondentie, drukwer- 21. De ambtenaren van Rijks- en gemeente-
ken, boeken, dagbladen, dienststukken enz. politie, de ambtenaren der invoerrechten en 
{postpakketten niet inbegrepen) worden aan accijnzen, de stationschefs en alle geemployeer
geen enkele belemmering of ontsmetting den aan een spoor- of tramwegonderneming 
onderworpen. zijn, voor zooveel hun dienst het toelaat, ver-

17. Spoor- of tramwagens (zoo personen- plicht met al de hun ten dienste staande mid
als goederenwagens) uit het buitenland binnen- delen, onverwijld mede te werken tot de uit
komende, worden aan de grenzen niet aan- voering van de door den krachtens artikel 9 
gehouden, behoudens dat wagens , waarin van <lit besluit aangewezen geneeskundige 
lijders aan pokken of personcn, die verdacht voorgeschreven maatregelen, betreffende het 
worden aan pokken te lijden of waarin be- ' onderzoek, de afzondering, de ontsmetting ~ 
smette of van besmetting verdachte goederen I waaronder is begrepen het onschadelijk maken 
aangebracht zijn - indien de geneeskundige van besmet of van besmetting verdacht on
het noodig oordeelt - van den trein worden gedierte - behandeling en verpleging en het 
gehaakt en op de wijze door den geneeskundi$e vervoer van personen of van goederen_ 
voorgeschreven, worden ontsmet en zoo nood1g Onverminderd het bepaalde in artikel 3, 
van ongedierte worden gezuiverd. . zijn conducteurs van elken nit het buitenland 

18. Bagages en lijfgoederen van personen , ' binnenkomenden trein of tram verplicht, den 
als bedoeld in de artikPlen 8 en 13, zijn onder- , geneeskundige zoo spoedig mogelijk na aan
worpen aan het onderzoek, bedoeld in genoemde komst van den trein of tram aan het station, 
artikelen. kennis te geven van de verdachte verschijn-
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elen, die zij bij personen, als bedoeld in de ,Staatsblad no. 36), wordt elk schip, varnnde 
artikelen 8 en 13, hebben waargenomen en !angs of aankomende aan eene der in artikel 25 
van hnnne bevinding omtrent de aanwezig- van dit besluit bedoelde plaatsen, onderworpen 
heid in den trein of tram van voor het over- 1 o.an een gezondheidsonderzoek. 
brengen van besmetting vatbare voorwerpen. De schipper is verplicht met zijn schip de 

22. De kosten , vallende op de maatrege!en, 1 door den burgemeester aan te wijzen ligplaats 
voorgeschreven in de artikelen 9, 11, 12, 13, ' in te nemen en aldaar zonder gemeenschap 
18 en 19 van dit besluit, komen ten laste van met den wal of met anderc vaartuigen te 
het Rijk, voor zoover in genoemde artikelen I blijven, totdat het gezondheidsonderzoek en 
niet anders is bepaald, en clie kosten niet in- de naar aanleiding daarvan bevolen gezond
gevolge eenige andere wettelijke bepaling, 1 beidsmaatregelen toegepast zijn . 
ten laste van anderen moeten worden gebracht. Op dit verbod van gemeenschap met den 

23. De krachtens artikel 9 van dit besluit I wal ie toepasselijk het tweode lid van artikel 10 
.aangewezen geneeskunclige volgt in de uitoefe- der wet van 4 December 1872 (Staatsblad n°. 
ning van zijn ambt de aanwijzingen, die Onze 134), zoo:ils dat. luidt volgens de wet van 
Minister van Arbeid of de ambtenaar van het 28 Maart 1877 (Staatslil,ad n°. 36). 
Staatstoezioht op de volksgezondheid, tot De sohipper zorgt met al de te zijner be
wiens dienstkring zijne standplaats behoort, sohikking staande middelen voor de stipte 
hem geven. naleving van de gegeven bevelen en is ver-

Hij staat den burgemeest-er. elken a.mbtenaar plioht de vra.gen, hem door of namens den 
van Rijks- of gemeentepolitie. of van invoer- met het gezondheidsonderzoek belasten ge
.-echten en accijnzen, de stationschefs en de neeskundige gedaan, nauwkeurig en naar 
overig-e geemployeorden bij eene spoor- of waarheid te beantwoorden. 
tramwegonderneming met zijn advies ter zijde, 27. De geneesknnclige verricht het gezond
wanneer zij dit behoeven bij de uitvoering van heidsonderzoek van het schip, van de opva
wettelijke voorschriften betreffende de wering renden en van de lading of andere op het 
of bestrjjcling der pokken. schip aanwezige goederen, op de wijze, die hem. 

Ontdekt hij dreigend gevaar voor de open- na overleg met den burgemeester, het meest 
bare gezondheid, dan geeft hij daarvan, onver- doeltreffend voorkomt. 
minderd artikel 16 der wet van 4 December Indien het blijkt, dat het schip binnen de 
1872 (Staatsblad n°. 134), onverwijld kennis laatste 24 uren een gezondheidsonderzoek 
aan den burgemeester en aan bovengenoemden overeenkomstig de voorschriften van dit 
ambtenaar van het Staatstoezicht op de volks- besluit heeft ondergaan, Iran hij het van verder 
gezondheid. onderzoek vrijstellen, indien de toestand van 

§ 5. Van het scheepvaartverkeer. 
24. Onze Minister van Arbeid is bevoegd 

om, waar noodig, met medewerking van Onze 
Ministers van Financien, van Waterstaat en 
van Landbouw, Nijverheid en Handel, tot 
wering van de besmetting van pokken, toezicht 
te doen houden op schepen, die langs binnen
wateren het land binnenvaren, en zulks met 
toepassing, voor zoover mogelijk en nooclig, 
van de artikelen 8 tot en met 12 en 20 tot en 
met 23 van dit besluit. 

25. Aan elk dei: door Onze Ministers van 
Arbeid en van Waterstaat aan te wijzen plaat
sen, gelegen aan stroomen, rivieren, kanalen 
of andere binnenwateren. wordt geneeskundig 
toezicht gehouden op de daarlangs varende 
schepen en hnnne opvarenden door een of 
meer geneeskundigen, die daartoe door Onzen 
Minister van Arbeid, met toekenning van een 
door dezen te bepalen vergoeding, tot weder
opzegging worden aangewezen. 

De beschikking tot aanwijzing van bedoelde 
plaatsen wordt in de Nederlandsche Staatscou
rant geplaatst ten minste een dag v66rda.t zij 
in werkin~ treedt. 

Onvermrnderd het bepaalde in de beide 
voorgaande leden, is de burgemeester bij het 
versohijnen of dreigen der pokken bevoegd, 
ten koste van de gemeente geneeskundig toe
zicht te doen houden op de opvarenden van 
de in de gemeente vertoevende vaartuigen. 
De personen, waarop dit toezicht wordt uit
geocfend, zijn verplicht zich daaraan te onder
werpen. 

26. Onverminderd art. 10 der wet van 
4 December 1872 (StaatBblad n°. 134), zooals 
dat luidt volgens de wet van 28 Maart 1877 

het schip of van de opvarenden hem tot zoo
danig onderzoek overigens geen aanleiding 
geeft. 

28. De geneesknndige, die het onderzoek 
verricht heeft, geeft den burgemeester advies 
omtrent de in het belang der volksgezondheid 
te nemen maatregelen, aan welk ad.vies de 
burgemecster verplicht is onverwiJld gevolg 
te geven, behoudens beroep op Onzen Minister 
van Arbeid 

De kosten op deze maatregelen vallende, 
komen ten lPste van het Rijk. 

Ontsmetting - waaronder is begrepen het 
onschadelijk maken van besmet of van be
smetting verdacht ongedicrte - geschiedt, zoo 
noodig, volgens de regelen, krachtens artikel 25 
der wet van 4 December 1872 (Staatsblad 
n°. 134) vastgesteld. 

29. '.Het schip wdl"dt dadelijk tot den ver
deren doortocht toegelaten en het verbod van 
gemeenschap met den wal opgeheven, hetzij 
na afloop van het gezondheidso;nderzoek, in
dien dit tot geen verdere maatregelen aan
leiding geeft, hetzij, nadat aan de maatregelen 
naar aanleiding van het gezondheidsonderzoek 
voorgeschreven, uitvoering is gegeven. In het 
laatste geval kunnen evenwel de opvarenden, 
die bij het gezondheidsonderzoek bevonden 
worden, niet te lijden aan pokken, noch ver
schijnselen van die ziekte te vertoonen, met 
toestemming van den met het onderzoek be
la.sten geneesknndige, terstond onbelemmerd 
aan den wal worden toegelaten. Vooraf 
heeft ontsmetting der kleederen en reiniging 
der personen plaatR, indien dit door den ge
neeskundige noodig wordt geoordeeld. 

30. Ten bewijze, dat hot schip tot den 
verderen doortocht is toegelaten, en het ver-
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bod van gemeensch,tp met den wal is c,pge- I 
heven, ontvangt de schipper van den met het 
gezondheidsonderzoek belasten geneeskundige 
eene schriftelijke verklering volgens het model 
door Onzen Minister van Arbeid vast te stellen 
en waaruit z9,[ moeten blijken van tlen toestand 
van het schip, van dien der opvarenden en van 
dien der lading of andere op het schip aan
wezige goederen, benevens van het aantal der 
opvarenden . 

Eene dergelijke verklaring wordt ook door 
den geneeskundige afgegeven in het geval, 
bedoeld in bet tweede lid van artikel 27 van 
dit besluit, in welk geval daarvoor ook de 
bevestiging van eene vroegere verklaring in 
de plaats kan treden. 

31. De burgemeester van elke gemeente, 
waarin cene plaats ligt, als in artikel 25 van 
dit besluit, bedoeld, zorgt zoo spoedig mogelijk, 
op Rijkskosten. in overleg met den ambtenaar 
van het Staat-stoezicht op de volksgezondheid 
of den krachtens genoemd artikel aangewezen 
geneeskundige, voor het personeel en het 
materieel, dat de geneeskundige, voor het 
gezondhcidsonderzoek behoeft en dat noodig 
is voor de uitvoering van de na.ar aanleiding I 
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 ambte
naar van Rijks· of gemeentepolitie met hun 
advies ter ziJde, wanneer dezen dit, behoeven 
bij de uitvoering. van wettelijke voorschriften 
betreffende de wering of bestrijding der 
pokken. 

De ambtenaren van Rijks- en gemeente
politie zijn, voor zooveel hun dienst het toelaat, 
verplicht met al de hun ten dienste staande 
middelen, onverwijld mede te werken tot de 
uitvoering van de door bedoelde geneeslrun
digen voorgeschreven maatregelen. 

HOOF,DSTUK UL 

Slotliepalingen. 

geplaatst en waarvan afschrift zal worden 
gezonden a.an den Raad van State. 

Het Loo, den 4den November 19!1. 
WILHELMI A. 

De Minister van Arbeid, A.ALBERSE. 
De Minister van Financien, DE GEER. 

De Min. van Waterstaat, A. A. H. W. Komo. 
De M in. van Landbouw, Nijverheid en Hand,el, 

H. A. VAN lJSSELSTEIJN. 
( Uitgeg. 12 Dec. 1921.} 

5 November 1921. KONINKLIJK BESLUIT. 
Ged. Staten hebben terecht hun goed

keuring onthouden aan een wijziging eener 
gemeentebegrooting in verband met een 
tot stand gebrachte salarisherziening uit 
overweging dat het met de regelen van 
een goed financieel beheer niet in overeen
stemming is om een salarisregeling te 
doen terugwerken tot een tijdstip, vooraf
gaande aan het dienstjaar waarop de 
daaruit voortvloeiende uitgaveu moeten 
worden gebracht. 

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

den Raad der gemeente Helder tegen het 
besluit van Ged. Staten van Noordholland 
van 2 Maart 1921, n°. 205, waarbij goedkeuring 
is onthouden a.an de suppletoire begrooting 
dier gemeente voor den dienst 1920; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
19 October 1921, n°. 263 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 31 October 1921, 
n°. 13440, Afd. B.B. ; 

0., dat de raad der gem. Helder op 13 Aug. 
1920 eene verordening heeft vastgesteld , rege
lende de wedden van het personeel in dienst 
der gem. Helder, waaraan terugwerkende 
kracht werd verleend tot 1 Oct. 1919; 

dat Ged. Staten bij besluit van 27 Oct. 1920, 
n°. 130, bezwaar hebben gemaakt tegen goed
keuring van de eerste suppletoire begrooting 
voor het dienstjaar 1920 bestemd voor de 
betaling over het laatste kwartaal van 1919 
van de salarisverhoogingen voortvloeiende 
nit bovengenoemde verordening op grond dat 

33. Onze in dit besluit genoemde Ministers het met de regelen van een goed financieel 
zijn bevoegd de door hen krachtens dit besluit beheer niet in overeenstemming is · om eene 
genomen beschikkingen of gedane aanwijzin. salarisregeling terug te doen werken tot een 
gen, zoo dikwijls de om'standigheden dit ge• tijdstip voorafgaande a.an het dienstjaar, 
doogen of noodig maken, op dezelfde wijze waarop de daaruit voortvloeiende uitgaven 
als zij zijn tot stand gekomen, te wijzigen of ingevolge art. 14 der voorschriften omtrent 
in te trekken. de inrichting der gemeentebegrooting moeten 

34. Waar in dit besluit sprake is van den worden gebracht; 
ambtenaar van het Staatstoezicht op de volks- dat Ged. Staten mitsdien aan Burgemeester 
gezondheid, wordt daaronder verstaan de en Wethouders in overweging gaven te bevor
Inspecteur, krachtens de Gezondheidswet be- deren dat de nieuwe salarisregeling niet v66r 
last met het toezicht op de handhaving van 1 Januari 1920 in werking zou treden; 
de wettelijke bepalingen betreffende besmet- dat de raad vervolgens op 15 Fehr. 1921 
telijke ziekten. opnieuw een suppletoire begrooting voor het 

35. Dit besluit, dat, tenzij het eerder wordt dienstjaar 1920 heeft vastgesteld; 
ingetrokken, gedurende Mn jaar van kracht dat bij die sup1;>letoire begrooting in .ont
bhjft, treedt in werking met lng11.ng v11.n den vangst de hoofdehjke omslag of directe be
tweeden dag na dien der dagteekening van het lasting naar het inkomen is verhoogd met 
Staatsbl,ad, waarin het geplaatst is. f 104,000 en in uitgaaf een gelijk bedrag c. a. 

Onze Ministers van Arbeid, van Financien, I ter verhooging van de jaarwedden en toelagen 
van Waterstaat en van Landbouw, Nijverheid van het gemeente-personeel op de begrooting 
en Handel zijn belast met de uitvoering van is gebracht; 
dit besluit, dat in het Staatsbl,ad zal worden dat, nadat Burgemeester en Wethoude r 
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bij Ged. Staten de supp etoire begrooting ter 
goedkeuring ha.dden ingezonden, Ged. Staten 
bij besluit va.n 2 Ma.a.rt 1921, n°. 205, a.an de 
suppletoire begrooting de goedkeuring hebben 
onthouden uit overweging da.t uit de toelich
ting op die suppletoire begrooting a.lsmede 
uit de geleidebrief blijkt, da.t in de uitgaven 
een bedrag van f 30,000 is begrepen, ten einde 
over 1920 a.an het gemeente-personeel in den 
vorm va.n een duurtebijslag eene uitkeering 
te doen, gelijkstaande met de weddeverhooging 
over het 4• kwa.rta.a.l va.n 1919, waa.rtegen bij 
brief va.n 27 Oct. 1920, n°. 150, bezwaa.r werd 
gema.a.kt ; da.t waa.r op zich zelf geen aa.nleiding 
ka.n bestaa.n tot het toekennen va.n een duurte
bijsla.g op de voor 1920 op peil gebra.chte 
loonen, Ged. Staten zich moeten verzetten 
tegen een uitga.a.f, die, zij het in a.nderen vorm, 
feitelijk neerkomt op het uitvoeren van een 
door hun College niet goedgekeurden maa.tregel; 

da.t va.n het besluit va.n Ged. Staten de 
gemeenteraa.d bij Ons in beroep is gekomen, 
a.a.nvoerende da.t de raad zich niet kan ver
eenigen met de door Ged. Staten gehuldigde 
opva.tting, door welke opvatting het personeel 
getroffen wordt ; da.t bovendien de gelden voor 
deze uitkeering bestemd reeds zijn verkregen 
uit verhoogde opbrengst van hoofdelijken 
omslag, welker heffing bereids door Ged. 
Staten werd goedgekeurd en dat deze gelden 
dus geacht moeten worden voor beta.ling va.n 
den hier bedoelden bijslag beschikbaar te zijn ; 

0., da.t in de laatstgemelde suppletoire 
begrooting onder n°. 75 tot en met 206a voor
komende posten beoogen over 1920 aan het 
gemeente-personeel in den vorm van een 
duurtebijslag eene uitkeering te doen, gelijk 
a.an het bedrag dat uitgekeerd zou worden 
wa.nneer de sa.la.risverhooging den lsten Oct. 
1919 zou zijn in werking getreden; 

da.t de duidelijke bedoeling dezer geraa.mde 
uitga.ve niet is het toekennen va.n een duurte
bijslag op de voor 1920 op peil gebrachte 
loonen, maa.r wel het toekennen van een duurte
bijslag over het laa.tste kwa.rtaa.l va.n 1919 ; 

da.t het met de regelen van een goed finan
cieel beheer niet in overeenstemming is om 
een sala.risregeling terug te doen werken tot 
een tijdstip voorafga.a.nde a.an het dienstjaar 
wa.a.rop de daaruit voortvloeiende uitga.ven 
moeten worden ge bra.cht ; 

dat Ged. Staten derhalve terecht a.an de 
suppletoire begrooting de goedkeuring hebben 
onthouden; 

Gezien de Gemeentewet ; 
Hebben goedgevonden en versta.a.n: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 

is belast, enz. ( A. B.) 

7 November 1921. BESLUIT tot schorsing van 
het bepaalde in artikel 29 van de Alge
meene Politieverordening der gemeente 
Noordwijkerhout van 10 Juni 1921, waarbij 
den bestuurders van motorrijtuigen op 
meer dan twee wielen, welke blijkens 
samenstelling en iurichting bestemd zijn 
voor het vervoer van vrachten en welke 
een gewicht van 3000 kilo te boven gaa.n, 
verboden is, daarmede de wegen binnen 
de bebouwde kom dier gemeente te be
rijden. S. 1159. 

Geschorst tot 1 Mei 1922. 

7 November 1921. ARREST van den Hoogen 
Raad. 

Nu ook gemeubileerde woningen aan 
het toezicht der Huurcommissie zijn onder
worpen, maakt de omstandigheid, dat eene 
woning van meubels wordt voorzien, haar 
niet tot een ander object. Het is mitsdien 
strafbaar voor zulk een woning een hoo
geren huurprijs te bedingen dan op l Ja
nuari 1916 gold, zelfs indien de toen gel
dende huur de ongemeubelde woning 
betrof, en de thans bedongen huur de 
gemeu belde woning. 

Nu in het bestreden vonnis feitelijk is 
beslist, dat de hoogere huurprijs bedongen 
was voor de woning, mist het middel, 
hierop steunende, dat het verschil tusschen 
den huurprijs in Januari 1916 en Augustus 
1920 a.Ileen strekte tot verzoeding van hei 
gebruik der meubels, feitehjken grondslag. 

Weliswaar bleef het telastegelegde feit 
ook na het in werking treden der wet van 
17 Februari 1921 (S. 71) strafbaar, maar 
de toepassing der gunstiger bepalirg, 
krachtens welke voor eene woning als de 
hierbedoelde ook zonder tusschenkomst 
der Huurcommissie een huurprijs mocht 
worden bedongen 20 % hooger dan die 
welke op 1 Januari 1916 gold, had tot 
eene andere qualificatie moeten leiden. 

Het vonnis a.Ileen voor wat betreft de 
qualificatie vernietigd. · 

(Huurcommissiewet art. 1.) 

Voorzitkr: Mr. A. J. L. Nijpels. 

Raden : Mrs. H. M. A. Savelberg, Jhr. R. 
Feith, Dr. L. E. Visser en B. Ort. 

Op het beroep van C. N. W., requirant v&n 
cassatie tegen een te zijnen laste gewezen 
vonnis der Arr.-Rechtbank te Amsterdam de 
dato 14 Juni 1921, waarbij hij in hooger be
roep met vernietiging van een vonnis van het 
Kantongerecht a]daar de dato 26 Ma.art 1921, 
als schuldig aan het ,,in eene gemeente waar
voor een huurcommissie ingesteld is, als ver
huurder een hoogere vergoeding bedingen voor 
het gebruik van een woning dan de huurprijs 
voor die woning geldende op 1 Januari 1916, 
zonder dat die hoogere huurprijs is goedge
keurd of vastgesteld door de huurcommissie" 
met toepassing van de artt. 1 en 9 der Huur
commissiewet, 23 en 91 Sr. is veroordeeld tot 
een gedlboete van f 15 en tien dagen vervan
gende hechtenis. 

Conclusie van den Advocaat-Generaal Mr. 
Ledeboer. 

Bij tijdig ingediende memori!' is als cassatie
middel gesteld : ,,verkeerde toepassing van 
art. 1 der Huurcommissiewet, aangezien de 
bedoelde woning niet in huurprijs is verhoogd 
geworden na I Januari 1916, docb dat deze 
verhooging haar oorsprong vinc.t in bet ge
meubileerd verhuren van genoemde wonin~, 
dat derhalve de verhooging van den huurpriJs 
na 1 Januari 1916 voor de meubelen en de 
stoffeering is bedongen en niet voor_dewoning." 

Zooals bet middel is gesteld, zou het tegen 
eene feitelijke beslissing ingaan. Blijkens de 
toelichting is bedoeld, aan de bestreden uit-
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spraak gebrek aan motiveering te verwijten 
ten aanzien van het als bewezen aangenomene. 

Te1;1 laste van beklaagde is bij het bestreden 
:vonms als bewezen aangenomen, het bij in
le1dende dagvaarding telastegelegde, ,,dat hij 
te Amsterdam omstreeks half Augustus 1920 
in perceel Jacob van Lennepkade 55 als ver
buurder van de woning, gelegen te Amsterdam 
Jacob van Lennepkade 2 beletage voor bet 
gebruik dier woning met ingang van 15 Augvs
tus 1920 een huurprijs van f 125 per maand 
beeft bedongen, terwijl de huurprijs van die 
woning geldende op 1 Januari 1916 f 25 per 
maand bedroeg en die hoogere buurprijs niet 
'll<as goedgekeurd of vastgesteld door de in 
Amsterdam ingestelde huurcommissie." 

Bljjkens betgeen de Rechtbank zegt in de 
laatste overweging van bet vonnis, heeft be
klaagde kenlijk ook voor de Recbtbank als 
verweer aangevoerd, dat de wooing in tegen
stelling met 1 Januari l!H6, op bet in de dag
vaarding bedoeld tijdstip, is verhuurd met 
inbegrip van meubelen, zoodat op 1 Januari 
1916 eene ongemeubileerde woning was ver
huurd en op het later tijdstip een gemeubelae, 
terwijl de huurprijsverhooging oorzaak vond 
in die meubileering. Hij wil dus kenlijk de 
verhuring gesplitst zien, in huur van eene 
woning en huur van meubelen. Uit de op
ga,en van getuigen door de Rechtbank als 
bewijsmiddelen gebezigd en waarvan de in
houd dus als juist mag worden aangenomen, 
mag worden afgeleid, dat de Rechtbank den 
feitelijken grondslag van dat verweer als j11ist 
aannam. 

Zooals b~j Uw arrest van 23 Februari 1921 
(W. 10696, N . J. 1921 biz. 371) werd overwogen, 
is het van algemeene bekendbeid, da,t vaak 
perceelen of perceelsgedeelten gestoffeerd wor
den verhuurd, tegen een zekere som in eens 
over een bepaald tijdvak, doch dat afzonder
lijke verhuring va.n zPlke perceelen zonder de 
stoffeering zelden . of nooit voorkomt. De 
Hooge Raad beslist dan verder, dat de Ifour
commis$iewet, die blijkens hare beweegreden 
ten doe! heeft onredel~jke opdrijving van huur
prijzen van woningen te voorkomen, door hare 
bepalingen geen grond geeft om de opvatting, 
dat de gestoffeerde woningen daaronder niet 
zouden vallen, of dat dergelijke woning,m 
allecn als ongestoffeerd daaronder zouden zijn 
begrepen. 

Geheel in den lijn van dit arrest is het dan 
ook. dat bij het bestreden vonnis niet is in$egaan 
op beklaagdes betoog als zoude met mgang 
van 15 Augustus 1920 als het ware de wooing 
voor denzelfden prijs zijn verhuurd, als op 
1 Januari 1916 en dan bovendien voor het 
overige huur van meubelen zijn bedongen: 

I-let bctreft hier eene en dezelfde woning 
zij bet dan ook, dat de buur op de beide genoem
de tijdstippen onder andcre omstandigheden 
was bedongen. 

Hier is nu sprake van meubileering, ook op 
andere wijze echte!", b.v. beter onderboud, 
verfraaiing, enz. kan dezelfde woning later 
meer gerief voor den eventueelen huurdP.r 
bieden dan op 1 Januari 1916, doch dit ver
andert niet aan het feit, dat de woning bet 
voorwm·p van de verhuring uitmaakt. 

Daargelaten of die omstandigbeden eene 
verhooging welke ook van den buurprijs zouden 

billijken, wat ter beoordeeling van de huur
commissie niet van den rechi;er zou staan, 

1 mocbt volgens de bepalingen der huurco=is-

1 

siewet geene hoogere huurprijs worden bedon
gen voor deze woning, indien die niet door de 

I 
buurcommissie was goedgekeurd of vastgesteld. 

Uit het door mij betoogde volgt ook, dat in 
dit geval geen sprake kan zijn van schatting 
volgens bet tweede lid van art. 1 der Huurcom
missiewet, wat subsidiair door requirant als 
noodig is gesteld, want de overeenkomst betrof 
niet eene andere maar eene en dezelfde woning 
als die op 1 Januari 1916 verhuurd was. 

Ik acht het middel derhalve ongegrond en 
concludeer tot verwerping van het beroep. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord bet verelag van den Raadsheer 

Visser; 
Gelet op bet middel van cassatie, door den 

requirant voorgesteld bij memorie, luidende : 
{zie cone!. Adv.-Gen.); 

Gehoord, enz. ; 
0., dat bij hot bestreden vonnis met quali

ficatie en strafoplegging als vermeld ten laste 
van requirant als bewezen is aangenomea, 
dat, enz. (zie cone!. Adv.-Gen.); 

0., dat tot toelichting van het cassatiemiddel 
is aangevoerd dat, waar op 1 Januari 1916 de 
woning ongemeubileerd verhuurd was en zij 
eerst na d.ien datum gemeu bileerd is verhuurd, 
voor de woning in laatstbedoeldentoestand op 1 
Januari 1916 een huurprijs niet bedongen was ; 

0 ., dat inderdaad uit bet vonnis blijkt, dat 
de huurprijs va,n f 25 op 1 Januari 1916 be
clongen was voor de woning ongemeubeld en 
die van f 125 voor de woning, voorzien van 
meubels, docb dat desniettemin dat betoog 
niet tot cassatie kan leiden ; 

dat toch de omstandigbeid, dat de woning 
van meubels werd voorzien, deze niet maakte • 
tot een ander object; dat immers ook toen de 
huur bedongen werd voor dezelfde woning, 
welke reeds op l Januari 1916 was verbuurd, 
zij bet ook, dat de latere verhuring geschiedde 
ondP.r andere omstandigheden welke, nu ge
meu bileerde woningen aan het toezicht der 
Huurcommissie zijn onderworpen, haar wel
licht tot goedkeuring van eene verbooging dn 
huur hadden kunnen aanleiding geven ; 

0. voorts, dat voorzoover bet middel ook 
hierop mocht steunen, dat de buur van f 125 
per maand niet bedongen werd voor de gemeu
bileerde woning, docb bet verschil in buurprijs 
tusschen Januari 1916 en Augustus 1920 alleen 
strekkende tot vergoeding vocir bet gebruik 
der meu bels bet middel in zooverre feitelijken 
grondslag zou missen, daar het bestreden von
nis., bcslissende, dat de huurprijs bedongen 
was .voor de woning, die splitsing niet maakt ; 

0. echter ambtshalve : 
dat bij bet wijzen van het vonnis reecis in 

werking 'll<as getreden de wet van 19 Februari 
1921 (S. 71) welke art. 1 der Huurcommissie
wet in dier voege heeft gewijziad, dat voor 
een woning als de ten deze bedoelde ook zonder 
tusschenkomst der Huurcommissie mag worden 
bedongen een huurprijs dien van 1 Januari 
1916 met 20 % overscbrijdende; zoodat sedert 
het geplcegd zijn van het feit de wetgeving in 
voor requirant gunstigen zin ,was gewijzigd; 

dat nu we! het den requirant tenlastegelegde 
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feit ook onder die gewijzigde wet~eving straf- besluit van 2 September 1919 (Staatst-lad n°. 
baar bleef, maar de toepa<1sing dier gunstiger 551); 
bepaling tot een andere qualificatie had moeten Den Raad van State gehoord, advies van 
leiden; 25 October 1921, n°. 17; 

Vernietigt, het bestreden vonnis, doch alleen Gelet op het nader rapport van Onzen voor-
voor wat betreft de aan het bewezenverklaard8 1 noemden Minister van 5 November 1921, 
feit gegeven qualificatie; · n°. 5071, afdeeling Kunsten en Wetenschappen; 

En rechtdoende ten principale krachtens I Hebben goeclgevonden en verstaan: 
art . 105 R. 0. ; te bepalen, dat de artil<elen 2 en 9 van Ons 

Qualificeert het bewezenverklaarde feit met I voornoemd besluit van 2 September 1919 
toepassin~ tevens van art. 2 der Wet van 19 (Staatsblad n°. 551) zullen worden gelezen als 
Februari 1921 (S. 71) als : m eene aemeente, volgt : 
waarvoor een huurcommissie ingestJd is, als Art. 2. In de eerste klasse der wetenschap
verhuurder een hoogere vergoeding bedingen pelijke archiefambtenaren zijn benoembaar zij, 
voor het gebruik van een woning, dan de huur- die met goed gevolg in de faculuit der rechts
prjjs voor die woning geldende op 1 Januari geleerdheid of in die der letteren en wijsbe-
1916 vermeerderd met 20 % zonder dat die geerte doctoraal examen hebben afgelegd, het 
hoogere huurprijs is goedgekeurd of vastgesteld diploma h'.erondn in artikel 4 vermeld. ver-
door de huurcommissie; worven hebben en gedurende ten minste een 

Verwerpt het beroep voor het overige. jaar werkzaam zjin geweest, aan eene archief-
(N. J .) bewaarplaats, bedoeld in artikel 1 der Archief

wet J 918 (Staatsb!ad n°. 378), aan welker hoofd 
een wetenschappelijk arch1efambtenaar, die 
tot de eei'i'lte klasse behoort, staat. 8 November 1921. BESLUIT, strekkende onder 

anderen tot het bepalen van den dag van 
inwerking treding der Warenwet voor het 
keuringsgebied Friesland. S. 1160. 

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

Arbeid en van Binnenlandsche Zaken van 24 
October 1921, n°. 1756 D., Afdeeling Volks
gezondheid en van 1 November 1921, n°. 
13530, Afdeeling Binnenlandsch Bestuur ; 

Gelet op artikel 99 der Provinciale Wet, op 
de artikelen 8, 33 en 36 der Warenwet (Staats
blad 1919, n°. 581), en op Ons besluit van 5 
Januari 1921 (Staatsblad n°. 5); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
a. enz.; 
c. te bepalen : 
De artikelen der Warenwet (Staatsblad 1919, 

n°. 581), voor zoover deze nog niet bij eenig 
vorig besluit in werking zijn gesteld, alsmede 
Ons besluit van 5 Januari 1921 (Staatsblad 
n°. 5) treden voor het keuringsgebied Friesland 
in werking op 1 November 1921. 

Onze -Minister van Arbeid is belast met de 
uitvoering van dit besluit, dat, voor zooveel 
het bepaalde onder c betreft in het Staatsblad 
zal worden geplaatst. 

Het Loo, den 8sten November 1921. 
WILHELMINA. 

De Minister van A-rbeid, AALBERSE. 
De M inister van Binnenlandsche Zaken, 

CH. RUYS DE BEERENBR0UCK. 
(Uitgeg. 23 Nov. 1921 ) 

9 November 1921. BESLUIT tot wijziging van 
den Algemeenen maatregel van bestnur 
bedoeld in artikel 3 der Archiefwet 1918 
(Staatsblad n°. 378). S. ll 61. 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenscbappen van 
16 September 1921, n°. 38491, afdeeling Kun
sten en Wetenschappen; 

Overwegende, dat bet in verband met het 
bepaalde in Ons besluit van 15 Juni 1921 (Staats
blad n°. 800) wenschelijk is wijziging te brengen 
in de artikelen 2 en 9 van den Algemeenen 
maatregel van bestuur, vastgesteld bij Ons 

9. De archivarissen en verdere ambt,enaren 
van eene archief-bewaarplaats, b~doeld in arti
kel l der Archiefwet 1918 (Staatsblad n°. 378), 
die bij de afkondiging van dit beeluit in functie 
zijn en met goed gcvolg in de facu lteit der 
rechtsgeleP.rdh,:iid of in die der letteren en 
wijsbegeerte doctoraal examen of een daarmede 
door Ons gelijk te stellen examen hebben afge-
1cgd, oehooren tot de eerste klasse der \Veten
achappelijke :irchiefambtenaren. 

Onze Minister van Onderwjjs, KunRten en 
Wetemchappen is belast met de uitvoering 
van dit besluit, hetwelk in bet Staats/;lad zal 
wordcn geplaa.t8t en wan.rvan afschrift zal 
worden gewnden aan den Raad van State •en 
de Algemeene Rekenkamer. 

Het Loo, den 9den November 1921. 
WILHELMINA. 

De Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen, J. TH.' DE VISSER . 

( Uit,ge.g. 29 N,JV. 1921.) 

9 Novemher 1921. BESLUIT tot nadere wijzi
ging van de bepalingen ter uitvoering van 
de Nederlandsch-lndische, Surinaamsche 
en Cnra,;aosche Comptabiliteitswetten, 
voor zooveel de ontvangsten en nitgaven 
in Nederland betrcft (Staatsblad 1918 n°. 
520 juncto 1920 n°. 833 en 1921 n°. 45.) 
s. 1162. 

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

Kolonien en van Financien van 13 September 
1921, 3de afdeeling n°. 24, en van 20 Septem
ber 1921, n°. 178, afdeeling Generale Thesaurie ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
25 October 1921, n°. 25); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 31 October 1921, n°. 
89, 3de afdeeling en van 4 November 1921, 
n°. 182, afdeeling Generale Thesaurie; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
A. Het Koninklijk besluit van 30 Maart 

1867, houdende bepalingen ter uitvoering der 
lndische Comptabiliteitswet, voor zooveel de 
ontvangsten en uitgaven in Nede:rland betreft 
(Staatsblad 1918 n°. 520), laatstelijk gewijzigd 
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bij dat van 29 November 1920 (Staatsblad no. W1J WILHELMINA, ENZ . ... doen te weten: 
833), wordt nader gewijzigd als vol/P:: Alzoo Wij in overweging hebben genomen, 

In artikel 2 wordt na het tweede hd de vol- dat het op 21 Juni 1920 te Parijs tusschen 
gentle bepaling ingelascht: Nederland voor het Rijk in Europa en Neder-

Voorts kunnen door of met goedkeuring van landsch-Indie en andere Staten en Kolonien 
Onzen Mmister van Kolonien ten bate van het gesloten internationaal verdrag tot oprichting 
koloniaal beheer van Nederlandsch-Indie stor- te Parijs van een Internationaal Instituut 
tingen bij de Rijksbetaalmeesters geschieden voor Koeltechniek aan het Rijk geldelijke 
en quitantien, afgegeven wegens stortingen verplichtingen oplegt; 
bij de Rijksbetaalmeesters, worden verant- Gelet op het tweede lid van artikel 59 der 
woord. Grondwet; 

H et eerste lid van artikel 3 wordt gelezen I Zoo is het, dat Wij, den Raad van Stat e, enz. 
a.ls volgt : Art. 1. Het nevelis deze wet in aidruk 

De quitantien, afgegeven wegens de in het gevoegde, den 2l sten Juni 1920 te Parijs 
vorig artikel bedoelde stortingen bij de Neder- tusschen Nederland voor bet Rijk in Europa 
landsche Bank en bij de Rijksbetaalmeesters, en Nederlandsch-Indie en andere Staten en 
worden tegen bewija van overneming door het Kolonien gesloten internationaal verdrag tot 
Departement van Kolon,en ingetrokken. oprichting te Parijs van een Internationaal 

B. Ons besluit van 2 Februari 1911, houdende Instituut voor Koeltechniek wordt goedge
bepalingen ter uitvoering van de Surinaamsche keurd. 
en Cura9aosche Comptabiliteitswetten, voor 2. Deze wet treedt in werking op den dag 
zooveel de ontvangsten en uitgaven in Neder- harer afkondiging. 
Zand betreft, waarvan de tekst is bekend ge- Lasten en bevelen, enz. 
maakt in Staatsblad 1921 n°. 45, wordt nader Gegeven ten Paleize het Loo, den llden 
gewijzigd als volgt: November 1921. 

In artikel 1 wordt na het tweede lid de WILHELMINA. 
volgende bepaling ingelascht: De Minister van Buitenlandsche Zaken a. i. , 

Voorts kunnen door of met goedkeunng van CH. RUYS DE BEERENBROUCK. 
Onzen Minister van Kolonien ten bate van de De Min. van Landbouw, Nijverheid en Handel, 
koloniale · huishoudelijke begrootingen, stor- H. A. VAN IJSSELSTEIJN. 
tingen bij de Rijksbetaalmeesters geschieden, De Minister van Kolonien, DE GRUFF. 
en q uitantien, afgegeven wegens stortingen ( U itgeg. 30 Dec. 1921.) 
bij de Rijksbetaalmeesters, worden veran~-
woord· CONVENTION INTERNATIONALE pour la 

De eerste zin van het eerste lid van artikel Gre,ation, a Paris, d'un institut international 
2 wordt gelezen als volgt : du froid, conclue : 

De quitantien, afgegeven wegens de in het 
vorig artikel bedoelde stortingen bij de Neder- Entre la Republique Argentine, la Beli;ique, 
landsche Bank en bij de Rijksbetaalmeesters le Chill, la Chine, la Colombie, la Reput>lique 
worden tegen bewijs van overneming door het de Costa-Rica, la Republique Cubaine, le 
Departement van Kolonien ingetrokken. Danemark, l'Espagne, la Finlande, la France, 

Dit besluit treedt in werking met ingang l'Algerie, Jes Colonies de l'Afrique Occidentale 
van den dag, volgende op dien van zijn afkon- frans,aise, Jes Colonies et Protectorats fran9ais 
diging. de l'Indo-Chine, Madagascar, la Grande-

Onze Ministers van Kolonien en van Finan- Bretagne et Jes Dominions de l'Afrique du Sud, 
oien zijn, ieder voor zooveel hem aangaat, le Canada, le Commonwealth d'Australie, 
belast met de uitvoering van dit besluit, dat la Nouvelle-Zelande, Jes Indes, la Grece, 
in bet Staatsblad zal worden geplaatst en waar- le Guatemala, la Republique d'Haiti, l'Italie 
T&n afschrift zal worden gezonden aan den et ses Colonies d'Erythree, de Tripo!itaine 
Raad van Stat.e en aan de Algemeene Reken- et des Somalis, le Japon, le Luxembourg, 
ka.mer. le Maroc, la Principaute de Monaco, la Norvege, 

Het Loo, den 9den November 1921. la Republique de Panama, Jes Pays-Bas et leurs 
WILHELMINA. Colonies des Indes Neerlandaises, le Perou, 

De Minister van Kolonien, DE GRAAFF. la Pologne, le Portugal, la Roumanie, l'Etat 
De Minister van Pinancien, DE GEER. Serbe-Croate-Slovene, le Siam, la Suede, 

(Uitgeg. 25 No11. 1921.) la Suisse, la Republique Tcheco-Slovaque, 
la Tunisie et !'Uruguay. 

Les Soussignes, plenipotentiaires des Gou
vernements des Pays ci-dessus enumeres, 
s'etant reunis en Conference a Paris, sont 
convenus des dispositions suivantes : 

11 November 1921. WET tot goedkeuring van 
de overdracht van een . gebouwtje c. a. 
onder de gemeente Made en Drimmelen 
in eigendom aan de ge~roeders De Bruijn 
te Raamsoonkveer, e1genaren van de 
gronden, gelegen in het Westelijk Snijders
poldertje. S. 1163. 

11 November 1921. WET, houdende goedkeunng 
van bet internationaal verdrag van 21 Juni 
1920 tot oprichting te Parijs van een 
Internationaal Instituut voor Koeltechniek. 
fl. 1164. 

Article premier. Les Hautes Partiee Con
tractantes s'engagent a fonder et a entretenir 
un Institut international du Froid, dont le 
Siege est a Paris. Tout Etat, Dominion ou 
Colonie qui n'est pas signataire de la presente 
Convention pourra y adherer sur sa demande, 
si son admission a l'Institut international du 
Froid est prononcee par la Conference generale 
prevue a !'article 4 ci-apres, a la majorite des 
deux tiers des membres presents ou representes. 
La demande sera adressee au Directeur de 
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l'Institut; elle comportera l'engagement de I national du ,Froid est con.fie a un Comite 
participer par une subvention annuelle aux ExecutifJui, sous Ja direction et le controle 
frais de l'Institut, dans les conditions deter- I de la Co erence generale, en execute Jes deli
minees par I' Article 9, Des qu'une admission berations et prepare les propositions a Jui 
aura ete prononcee, avis en sera donne par le I soumettre, 
Directeur au Ministre des Affaires Etran~eres Le Comite Executif se compose de membres 
de la Republique Fran<;aise, qui la notifiera I designes par Jes Gouvernements respectifs. 
a tous les Gouvernemcnts adherents. Chaque Etat, Dominion et Colonie adherents 

2. Les personnes morales ou privees ayant sera represente dans le Comite Executif par 
joue un role dans la science et les industries I un membre. 
du froid et les bienfaiteurs de l'lnstitut inter- Les Presidents des Commissions inter
national du Froid pourront, par une decision I nationales prevues a I' Article 7 de la presente 
du Comite Execut.if, recevoir le titre de membre ,· Convention ont entree au Comite Executif 
correspondant de l'lnstitut. avec voix consultative. 

3. L'Institut, bornant son action dans le I Le Comite Executif se reunit au moins dem .. 
domaine international, a pour objets principaux: fois par an. Il est charge de faire executer 

10. De favoriser l'enseignement de la Jes decisions de la Conference genera!e; il a. le 
science et de la pratique du froid, ainsi que le plein controle sur !'administration de l'Institut ; 
developpement et la vulgarisation des etudes ii nomme au scrutin secret le Directeur, qui 
et des recherches scientifiques ou techniques remplit les fonctions de Secretaire general de la 
effectuees dans ce domaine ; Conference generale ; il fixe le reglement 

20. De favoriser l'etude des meilleures organique du personnel, ainsi que toutes 
solutions des questions se rapportant a la dispositions necessa.ires au fonctionnement 
conservation, au transport et a la distribution de l'lnstitut. 
des denrees perissables ; Les membres du Comite Executif empeches 

30_ De faire conna1tre, en indiquant l'origine d'assister a une reunion ont le droit de donner 
des renseignements publies, la situation mondiale leur procura~ion a un de leurs Collegues du 
des denrees frigorifiees, au triple point de vue Comite, 
de Ja production, de la circulation et de la Le Comite Executif pourra constituer, 
consommation ; dans son sein, un Comite Directeur. 

40_ De centraliser, en vue de leur publication, Dans l'interva.lle des seseions, le Comite 
tous Jes renseignements et documents scienti- Executif possede les pouvoirs de la Conference 
fiques, techniques et economiques. concernant generale, sous reserve de ratification par 
Ja production et !'utilisation du froid ; celle-ci des decisions prises. 

50_ De centraliser, pour leur etude, le~ lois, Le Comite Executif choisit, dans son sein, 
reglements et renseignements de toute nature 1 President, 6 Vice-Presidents et un Comite 
interessant les industries du froid et de presenter, d' Administration, compose de 12 membres, 
s'il y a lieu, a !'approbation des Gouvernements qui prepare le bud~et et presente un rapport 
Jes mesures tendant a !'amelioration et a l'unifi- annuel sur la situation finanriere de l'lnstitut. 
cation des reglements concernant la. circulation Sous le controle du Comite d' Administration, 
internationale des produits susceptibles de le Directeur mandate les depenses et opere 
beneficier des applications du froid ; Jes recettes ; ii signe toutes quittances et tous 

60. D'organiser les Congres internationaux re<;us; il acquitte, accepte, endosse ou tire 
du froid ; toute traite, effet ou mandat pour le compte 

70_ De se tenir en liaison constante avec les de l'Institut. 
groupements scientifiques et professionnels 6. Le fonctionnement de l'lnstitut est 
interesses, en vue cl'assurer la realisation de assure par un personnel retribue comprenant 
son programme d'action. un Directeur, nomme par le Comite Executif, 

Toutes Jes questions qui touchent les interets et Jes agents necessaires au fonctionnement 
economiques, la legislation et !'administration de l'lnstitut. 
d'un Etat particulier sont exclues de la compe- La nomination et la revocation des employes 
tence de l'Institut international du Froid. de toute categorie appartiennent au Comite 

4. L'lnstitut international du Froid est Executif, sur la proposition du Directeur. 
place sous l'autorite et le controle d'une 7. Les etudes prevues par I' Article 3 de la. 
Conference generale composee de representants presente Convention sont entreprises et pour
designes par les Etats participants. Les Etats suivies par des Commissions internationales 
qui ne desirent pas nommer de .representants dont le nombre et les attributions sont fixes 
officiels peuvent faire agreer par l'lnstitut par la Conference generale. 
international du Froid un groupement qualifie Ces etudes se rapportent aux questions 
qui y representera leur pays en leurs lieux et ayant trait a la production et a !'utilisation 
place. du froid dans tous les domaines et notamment : 

Le nombre des representants de chaque A l'obtention des basses temperatures; 
Etat dans la Conference generate est celui fixe Au materiel et aux installations frigorifiques ; 
par l' Article 9 de la presente Convention, I Aux applications industrielles du froid ; 
qui regle la participation des Etats au:,.. depenses Aux transports ; 
de l'lnstjtut. Les membres de la Conference A la legislation ; 
empeches d'assister a une reunion ont le droit A l'enseignement; 
de donner leur procuration a un de leurs A l'economie generale et a la statistique. 
Collegues de la Conference. Le President de chacune de ces Commissions 

La Conference generale se reunit au moins est choisi par la Conference generale et en est 
tous les deux ans. le rapporteur devant elle. 

5. Le pouvoir executif de l'lnstitut inter- La composition de chaque Commission 
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est fixee egalement ~ar la Conference generale 11. La presente Convention sera ratifiee. 
sur propositions presentees par le President Chaque Puissance adressera, cl.ans le plus 
designe par elJe, en tenant compte des voeux court delai possible, sa ratification au Gouverne
exprimes pa .. l"s Associations du Froid ou autres ment Fran9ais par les soins duquel il en sera 
organismes scientifiques ou industriels des donne avis aux autres Pays si$nataires. 
pays adherant a la presente Convention. ! Les ratifications resteront deposees dans les 

8. Les travaux des Commissions et Jes archives du Gouvernement Fran9ais. 
renseignements de toute nature recueillis I La presente Convention entrera en vigueur, 
par !'Office central de l'Institut en vertu pour chaque Pays signataire, le jour meme 
de !'Article 3 de la presente Convention sont ' du depot de son acte de ratification. 
publies par la voie d'un Bulletin. Cette publi- Fait a Paris, le vingt et nn jnin mil neuf 
cation officielle est faite en anglais et en fran,;:ais, 1 cent vingt, en un seul exemplaire qui restera. 
mais une edition dans toute autre langue depose dans les archives du Gouvernement 
des Pays adherant a la. presente Convention I de Ja. Republique Fran,;:aise et dont les expe
pourra etre publiee sur la demande des Pays ditions at·thentiques seront remises a, chacun 
interesses, dans la mesure ou les ressources et J des Pays signataires. 
extraordinaires de l'Institut le permettront. Le dit exemplaire, date comme ii est dit 

Le service gratuit du Bulletin est effectue ci-dessus, pourra etre signe jusqu'au 3ldecembre 
a.tousles Pays adherant ala presente Convention 1920 inclusivement. 
dans une proportion fixee, selon la categorie En foi de quoi, les P lenipotentiaires ci-apres, 
dans laquelJe ils sont inscrits, par la Conference dont les pouvoirs ont ete reconnus en bonne 
generale. et due forme, ont signe la presente Conven-

9. Les depenses necessaires au fonctionne- tion. 
ment de l'Institnt sont couvertes : Pour /,a Republique Argentine: 

1°. Par les subventions annuelles des De Alvear. Jorge Guerrero. 
Etats qui acceptent de prendre part a son Pour la Belgique: Walter Peereboom. 
fonctionnement et dont la contribution est Pour le Chili : Maximiliano Ibane:r.. 
fixee suivant les categories ci-apres : Pour la Chine : 

Categories. 

I 
II 

III 
IV 
V 

VI 

Subventions 
annuelJos. 

francs 
12 000 

, 9 000 
ft 6 000 

4 000 
2000 
1"000 

Nombre de 
, representant8 
I a la Conference 

generale. 

6 
5 
4 
3 
2 
1 

2°. Par les recettes provenant des abonne
ments au Bulktin et de la vente des publications 
de l'Institut realises dans les conditions fixees 
par le Comite Executif ; 

3°. Par Jes souscriptions, dons et legs qui 
peuvent lui advenir legalement en vertu 
notamment de l'applic,1,tion de !'article 2 
de la presente Convention. 

Les sommes representant la part contributive 
de chacun des Pays contractants sont versees 
par ces derniers, au co=encement de chaque 
annee, au Directeur de l'Institut, par l'entremise 
du Ministere des Affaires etrangeres de la 
Republique Fran,;:aise. 

10. La presente Convention est conclue 
pour une periode de dix annees. A !'expiration 
de ce terme, elle sera renouvelee par tacite 
reconduction de cinq en cinq annees, chaque 
Gouvernement ayant le droit de se retirer 
de l'Institut ou de modifier la categorie dans 
laquelle ii s'est range, apres chaque periode, 
sur avis prealable d'une annee au moms. 

Tout Gouvernement venant a adherer 
ulterieurement est lie jusqu'a !'expiration 
de la premiere periode de dix annees, s'il est 
admis dans les cinq premieres annees de cette 
periode. Daus le cas contraire, ii est lie jusqu'a 
l'ex~iration de la periode additionnelJe de cinq 
annees qui suit celle au cours de laquelle ii est 
admis. 

Pour la Colombie : 
Pour la Republique de Costa-Rica : 

Manuel de Peralta. 
Pour la Republique Cubaine : 

Rafael Martinez Ortiz. 
Pour le Danemark : H. A. Bernhoft. 
Pour l' Espagne : l\fari,1,no Bastos. 
Pour la Finlande : 
Pour la France : J. Ricard. Andre Lebon. 

Maurice Lesage. 
Pour l' Algeri, : E. Ger..,rd. 
Pour les Colonies !le l' Afrique Occi!lentale 

fraru;aise et pour 1,fadagascar: You. 
Pour les Colonies et Protectorats fraru;aia de 

l'Indo-Chine: Garnier. 
Pour la Grande-Brztagne : 
Pour les Dominion.s !le l' A/1·ique dit Sud: 
Pour le Canada : 
Pour le CommonweaUh d' A ,,stralii! : 
Pour la N oui:elle-Zelande: 
Pour lea Inde,.• : 
Pour la Grece : Skouses. 
Pour le Guatemala : 
Pour la Republique d' Haiti : 
Pour l' Italie : Andrea Sabini. 
Pour lea Colonies italiennea d' .En1thde, !le 

Tripolitaini et des Somalis : 
Le dr. Uberto Ferretti. 

Pour le J apon : H. Ashida. 
Pour le Lu:renwourg: J. Ph. Wagner. 
Pour le 1,-faroc: Nacivet. 
Pour /,a Principaute de Monaco : 

Balny d'Avricourt. 
Pour /,a Norveg2 : Christoffer Smith. 
Poiir la Republique !le Panama : 

R. A. Amador. 
Poitr les Pays-Bas et pour lea Indes Neerlandaises : 

Kamerlingh Onnes. 
Pour le Perou : 
Pour la Pologne : Stanislas Sokolowski. 
Pour le Portugal: Jose de Mattos Bra,,1,ncamps. 
Pour la Roumanie: 
Pour l'Etat 8erbe-Croate-Slovene: 

Douchans. Tomitch. 
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Pour le Siam : 
Pour la Suede : 
Pour la Suisse : Dunant. Oh. Guillaume. 
Pour /,a Republique T checo-Slovaque : 

V. C. Vanicek. 
Pour la Tunil.ie : H. Geoffroy Saint-Hilaire. 
Pour l'Uruguay : 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. I. Artikel 1 der Steenhouwerswet wordt 

gelezen: 
,, l. In deze wet wordt verstaan onder : 
a. ,,steenhouwersarheid" : werkzaamheden in 

eene. onderneming als door een steenhouwer 
, worden verricht aan . natuur- of kunststeen met 

al of niet machinaal bewogen gereedschap, met 
11 November 1921. WET tot intrekking van , uitzondering van het nat slijpen, het _na.t 

de wet van 13 Juli 1914 (Staatsblad no. 1 8churen, het nat zagen en bet. polijsten, bene-
3 1 l ), gewijzigd bij de wet van 25 Maart vens van het in bij algemeenen maatregel van 
1918 (Staa/sblad no. 177), tot toekenning bestuur aan te wijzen inrichtingen passend 
van een renteloos voorschot uit 's Rijks maken van marmeren onderdeelen en het in 
schatkist ten behoeve van de inrichting electrotechnische werkplaatsen bewerken van 
voor toepassing van mechanische trek- marmeren schakel- en verdeelhorden; 
kracht, en het in exploitatie brengen met b . .,Onze Minister" : Onze Mmister, met de 
deze trekkracht, van de Jijnen der voor- uitvoering van deze wet belast ; 
malige Eerste Groninger Tramway-1\faat- c . .,werkgever": bet hoofd of de bestuurder 
schappij. S. 1165. van eene onderneming, waa.rin door anderen 

WIJ WILHELMINA, ENZ . . . doen te weten : dan hemzelf steenhouwersarbeid wordt ver
Alzoo Wij in overweging genomen hcbben. richt. 

d~t de inrichting voor toepassin~ van mecha- 2. Voor de toepassing van deze wet worden 
IllSche trekkracht, en het in expl01tatie brengen ' met eene. onderneming gelijkgesteld vakscho
met deze trekkracht, van de Lijnen der voor- Jen en inrichtingen of takken van die.nst onder 
m~lige Eerste Groninger Tramway-1\faa.tschap- beheer van bet Rijk, eene provincie, eene 
p1J, ten behoeve waa,van hij de wet va.n ]3 gemeente of eenanderpubliekrechter!ijklichaam 
J uli 1914 (Staatsblad no. 811), gewijzigd b'j de van rechtspersoonlijkbeid bezittende vereeni
wet van 25 l\faart 1918 (Staatsbl,o.d no. 177), gingen of van stichtingen." 
een renteloos voorschot uit 's Rijks schatkist Art. II. Artikel 2 der Stcenhouwerswet wordt 
werd toegestaan, door die wetten niet kan gelezen : 
worden verzekerd ; ,,De werkgever zorgt, dat in zijne onder-

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. neming geen steenhouwersarbeid wordt ver
richt door arbeiders, die niet in het bezit zijn 

Eenig artikel. van eene geldige steenhouwerskaart." 
De wet van 13 Juli 1914 (Staatsblad no. 311), Art. III. Artikel 3 der Steenhouwcrswet 

gewijzigd bij de wet van 25 l.lfaart 191S (Btaats- wor<lt gelezen: 
blad n°. 177). tot toekenning van een renteloos .,1. Eene steenhouwerskaart wordt aan een 
voorschot uit 's Rijks schatkist ten behoeve arbeider beneden den leeftijd van 21 jaar uit
van de inrichting voor toepassing van mecha- gereikt, indien bij onderzoek niet blijkt, dat 
nische trekkracht, en het in exploitatie bren- het verrichten van steenhouwersarbeid voor 
gen met deze trekkracht, van de lijnen der zijne gezondheid bijzonder gevaar oplevert. 
voormalige Eerste Groninger Tramway-Maat- Aan een arbeider van 21 jaa.r of ouder wordt 
schappij, wordt ingetrokken. zij uitgereikt onafhankelijk van de bcvindingen 

Lasten en bevelen, enz. bij het onderzoek. 
Gegeven ten Paleize bet Loo, den l lden 2. Het onderzoek geschiedt op verzoek van 

November 1921. den arbeider door een door Onzen Minister 
WILHELMINA. aangewezen ~eneeskundige en kosteloos. Het 

De Minister van Waterstaat, A. A. H. W. Komo. verzoek worctt gericht tot een districtshoofd 
(Uitgeg. 25 Nov. 1921.) der arbeidsinspectie. 

3. De geneeskundige deelt aan den arbeider 

·ll November 1921. WET tot verklaring van 
het algemeen nut der onteigening van 
eigendommen in de gemeente Brunssum, 
noodig voor het aanleggen en verbreeden 
van den Eggenweg en het aanleggen van 
eenen verbindingsweg van af dien weg 
naar den Kerkegatsweg aldaar. S. 1166. 

11 November 1921. WET tot mjziging van 
de Steenhouwerswet. S. 1167. 

Bijl. Hand. 2° Kam,e,r 1920/1921, n°. 436, 1- 8; 
1921/22, n°. 32, 1- 2. 

Hand. id. 1921/1922, bladz. 89- 91. 
Hand. l • Kamer 1921/1922, bladz. 68, 84. 
WIJ WILHELMINA, EN7,, .. doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat de Steenhouwerswet (wet van 7 October 
1911, Staatsblad n°. 315, gemjzigd bij de wet 
van 4 December 1920, Staatsblad n°. 858) 
nader behoort te worden gemjzigd ; 

den uitslag van het onderzoek schriftelijk mede. 
4. Indien het onderzoek van een _arbeider 

van 21 jaar of ouder heeft plaats gehad, of 
indien bii het onderzoek van een arbeider be
neden den leeftijd van 21 jaar niet blijkt, dat 
bet verrichten van steenhouwersarbeid voor 
de gezondheid van den arbeider bijzonder 
gevaar oplevert, geeft de geneeskundige daar
van ten spoedigste schriftelijk kennis aan den 
burgemeester van de gemeente, waar de arbei
der zijne woon- of verblijfplaats heeft, met 
vermelding van den dag, waarop bet onder
zoek heeft plaats gehad. Na ontvangst van 
deze kennisgeving geeft de burgemeester den 
arbeider, tenzij deze den leeftijd van 14 jaar 
nog niet heeft bereikt, eene steenhouwerskaart 
af en houdt daarvan aanteekening in een regis
ter ; bij de afgifte verstrekt hij hem kosteloos 
een exemplaar der in artikel 10 bedoelde voor
lichting. 

5. Is de geneeskundige van oordeel, dat het 
verrichten van steenhouwersarbeid voor de 
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gezondheid van den arbeider beneden den leef
tijd van 21 jaar wel bijzonder gevaa,r oplevert, 
dan kan deze binnen veertien dagen na de dag
teekerung van de mededeeling van den uitslag 
van het onderzoek aan Onzen Minister her
keuring Yerzoeken. Deze wijst claartoe een 
of meer geneeskundigen aan. Het derde en het 
vierde lid zijn van toepassing. 

II. Een arbeider beneden den leeftijd van 21 
jaar wordt niet opnieuw onderzocht binnen 
een jaar na het onderzoek of de herkeuring, op 
grond waarvan hem eene steenhouwerskaart 
niet is uitgereikt, tenzij de geneeskundige van 
oordeel is, dat met een korter tijdsverloop kan 
worden volstaan en hij l:>iervan aanteekening 
doet op de mededee!ing van den uitslag. 

7. De steenhouwerskaart vermeldt den naam, 
de voornamen, den dag en de plaats van ge
boorte van den arheider, den dag van het genees
kundig onderzoek, op grond waarvan de kaart 
is uitgereikt, ' alsmede den naam en de woon
plaats van den geneeskundige of van d!' genees
kundigen, die dit onderzoek verrichtten. 

8. Eene steenhouwerskaart, afgegeven a.an 
een persoon, die op den dag van het genees
kundig onderzoek, op grond waarvan de kaart I 
is uitgereikt, den leeftijd van 18 jaar nog niet 
heeft bereikt, is ongeldig na verloop van een 

1 
jaar na dien dag. Eene steenhouwerskaart, ; 
afgegeven aan een persoon van 18 jaar of / 
ouder, is ongeldig na verloop van drie jaar na 
den dag van het onderzoek. 

9. Aan een arbeider wordt op zijn verzoek 
zonder hernieuwd geneeskundig onderzoek een 
nieuw exemplaar van zijne kaart uitgereikt 
tegen betaling van 5 cents ten bate van de 
gemeenteka6 ; clat nieuwe exemplaar houdt 
op geldig te zijn op clenzelfden dag als waarop 
de oor~pronkelijke kaart ongeldig zou zijn 
geworden. 

10. • De v0rm van de kaart, ·van de mede
deeling van den uitslag van het onderzoek 
aan den arbeider, van de geneeskundige ver
klaring en van het register wordt door Onzen 1 

Minister Va6tgesteld." 
Art. IV. Het eerste lid van artikel 4 cler 

Steenhouwerswet wordt gelezen : 
,,I. De werkgever bewaart de steenhouwers

kaart van den arbeider, die in zijne onderneming 
steenhouwersarbeid verricht, en geeft haar op 
aanvrage terstond ter inzage aan de in artikel 
23 bedoelde ambtenaren. " 

Art. V. Artikel 5 der Steenhouwerswet 
wordt ingetrokken. 

Art. VI. De aanhef van artikel 6, eerste 
lid, -der Steenhouwerswet wordt gelezen: 

,,I. De werkgever zorgt met inachtneming 
van de nadere eischen, welke hem door het 
districtshoofd der arbeidsinspectie zijn gesteld:" 

Het in het eerste lid van genoemd artikel 
onder 1, d, bepaalde wordt gelezen : 

,,d. de samenstelling van vloeren, wanclen, 
daken en zoldering ; " 

In het eerste lid van genoemd a,rtikel wordt 
onder III na het onder b bepaalde ingevoe~d : 

,,c. tot het bevorderen van eene dragelijke 
temperatuur ;". 

In hetzelfde lid van genoemd artikel onder 
III worden de letters c, d, e, f en g, welko die
nen ter onderverdeeling van het daar bepaalde, 
vervangen door de letters d, e, f, g en h. 

In het derde lid van genoemd artikel wordt 
na ,,III a" ingevoegd ,,en c". 

Het vijfde lid van hetzelfde artikel wordt 
gelezen: 

,,5. De nadere eischen worden door het dis
trict~hoofd der arbeidsinspectie gesteld krach
tens den algemeenen maatregel van bestuur, 
uitgevaardigd ingevolge dit artikel, en betref
fen de wijze van uitvoering van het daarin 
bepaalde. Zij worden schriftelijk medegedeeld 
en daarbij wordt vermeld, tot uitvoering van 
welk voorschrift van den algemeenen maatregel 
van bestuur zij strekken." 

Art. VII. Artikel 7 der Steenhouwerswet 
wordtJge,ezen : 

,,Een naclere eisch, als bedoeld in artikel 6, 
bepaalt den termijn, binnen welken er aan 
voldaan behoort te zijn. Hij wordt door bet 
districtshoofd der inspectie gedagteekend." 

Art. VIII. Artikel 8 der Steenhouwerswrt 
wordt gelezen : 

,,1. Heeft de werkgever bezwaar tege.n een 
door het districtshoofd der arbeidsinspectie 
geRtelden naderen eisch, clan kan hij daarvan 
binnen ve.ertien dal(en te rekenen van de dag
teekening van den eisch in heroep komen bij 
Onzen M:inistPr. Dieos besli.3sing wordt mPt 
red1;nen omkleed. 

2. Wordt in beroep de eisch geheel of gedeel
telijk gewijzigd, clan treedt de in beroep gestelde 
eisch in de p]aats van dien, waartegen beroep 
is ingestP,l<l. 

3. Van de bealissing wordt afgschrift gezon
den aan den w"rkgever. 

4. Voor den werkgever vlocit g,,enerlPi ver
plicht,ing voort uit een nadPrt>n dsch, zonle,ng 
daartt>gen beroep kan worden ingesteld en 
zoolang omtrent een inge-st~ld beroep niet is 
beslist." 

Art. IX. Artikel 9 der Steenhouwerswet, 
wordt gelPzen : 

,,1. Een arbeider mag op Zondag geen 8teen
houwersarbeid verrichten. 

2. Een arbeider ·van 18 jaar of ouder ma,g 
niet langer steenhouwersarbeid verrichten clan 
8 uren per dag en 45 uren per week. 

3. Een arbeider beneden lS jaar mag niet 
langer steenhouwersarbeid verrichten clan 7½ 
uur per dag en 42½ uur per week. 

4. Een arbeider mag geen steenhouwers
arbeid verrichten v66r 7 uur des voorrniddaga 
en na 6 uur des namiddags, en evenmin op 
Zaterdag na 1 uur des namiddags. 

5. De werkzaamheden van een arbeider, die 
steenhouwersarbeid verricht, moeten na een 
werktijd van ten hoogste drie en een half 
uur worden afgewisseld door een onafgebroken 
rusttijd van tenminste een half uur. _ 

6. Rusttijden van minder clan een kwart1er 
worden voor de toepa6sing van dit artikel als 
werktijden beschouwd. .. 

7. Een arbeider mag op een dag, wa.arop h1J 
steenhouwersarbeid verricht, geen arbeid in 
den zin der Arbeidswet 1919 verrichten ~p 
tijden, waarop hij geen steenhouwersarbe1d 
zou mogen verrichten. . . . 

8. Het districtshoofd der arbe1dsmspect1e 
kan voor een door hem bepaalden tijd schrif
telijk en voorwaardelijk of onvoorwaardelijk 
vergunnen, dat een arbeider van 18 jaar of 
ouder arbeid verricht in afwijking van het in 
het vorige lid bepaalde. 

9. In bijzondere omstandigheden kan het 
districtshoofd der arbeidsinspectie aan een werk
gever voor ten hoogste 30 dagen in een kalen-
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<lerjaar voorwaardelijk vrijstellin$ verleenen van 2. Js cte m het voorgaande lid bedoelae 
het bepaalde in bet eerste of vierde lid. Bo- regeling niet voor alle werkdagen of voor 
vendien kan hij voor arbeiders, werkzaam op elke week dezelfde, dan moeten die verschil
een bouwwerk, voorwaardelijk vrijstelling ver- lende regdingen op de arbeidslijst afzonderlijk 
leenen van het bepaalde in het vijfde lid. word!'n vermeld. 

10. Voor arbeiders, die tot ef'n kerkgenoot- 3. De arbeidslijet vermeldt mede de stand-
schap behooren, dat den wekelijkschen rustdag plaats van het districtshoofd der arbeid~
op den Sabbath of op den Zevendedag viert, inspec~-i<'. 
vindt het in het eerstfl lid bepaalde overeen- 4. De arbeidslijst kan uit een of meer bladen 
komstige toepassing onderscheidenlijk ten aan- bestaan. Elk dier b!aden moet overeen
zien van den Sabbath of den Zevendedag, komsttg het in bet eerste lid van het vorige 
indien zij een daartoe strekkend verzoek tot artikel onder a bepaalde gedagt,eekend en 
den werkgever hebben gericht. / onderteekend zijn. 

ll. Voor hen, die een verzoek, als in het 5. Indien de arbeidsregeling niet voor alle 
vorige lid bedocld, hebben gedaan, vindt het I personen, die in de onderneming steenhouwers
in het vierde lid ten aanzien van den Zaterdag arbeid verrichten, gelijk is, moeten die ver
bepaalde overeenkomstige toepassing ten aan- schillende regelingen elk op een afzonderlijk 
zien van den Vrijdag, dan we!, krachtens over- blad van de arheidslijst worden vermeld 
eenstemmenden wil van den werkgever en van Tevens moet op elk blad duidelijk zijn aange
den arbeider', ten aanzien van den Zondag. geven, voor welke groep van personen die 

12. De werkgever zorgt, dat in zijne onder- arbeidsregeling geld•. 
neming geen steenhouwersarbeid of arbeid in 6. De arbeidslijst mag geene regeling bevat
den zin der Arbeidswet 1919 wordt verricht ten, anders dan inderdaad pleegt te worden 
in strijd met het bepaalde bij of krachtens dit gevolgd. Zij mag voorts geene regeling bevatten, 
artikel. welke in strijd is met het bepaalde bij of krach-

13. Het hoofd of de bestuurder van eene tens deze wet. 
onderneming zorgt, dat aldaar geen arbeid in 7. l~!k blad der arbeidslijst treedt in werking 
den zin der Arbeidswet 1919 wordt verricht op den daarop bepaalden dag of, is zoodanige 
in strijd met het bepaalde bij of krachtens het dag op dat blad niet bepaald, op den dag, 
zevende of achtste lid." waarop het is gedateerd. Het geldt onveranderd 

Art. X. Het eerste lid van artikel 10 der totdat het door een antler blad is vervangen. 
Steenhouwerswet wordt gelezen : Door het in werking treden van een blad der 

,,1. De werkgever zorgt, dat in de inrichting arbeidslijst wordt het b!ad, waarvoor eeLst
of op het terrein, waar in zijne onderneming genoemd blad in de plaats treedt, geacht te 
steenhouwersarbeid worrlt verricht, op eene zijn vervallen. 
plaata, die vrij toegankelijk is voor alle arbP.iders 8. De werkgever zendt v66r of op den dag, 
in de inrichting of op het terrein werkzaam, waarop een b.ad der arbe]dglijst in werking 
worden opgehangen en opgehangen blijven, treedt, een afschrift daarvan aan het districts
zoodanig dat daarvan gemakkelijk kennis kan· hoofd der arbeidsinspe~tie. 
worden genomen: 1 9. Het ar~,eidsregister vermeldt de namen, 

a. eene gedagteekende en door hem onder- de voornamen en de geboortedata van alle 
teekende arbcidslijst, welke voldoet aan de arbeiders, die in de onderneming steenhouwers
bij of kracbtens artikel ll gegeven voorschrif- arbeid verrichten, benevens van ieder hunner 
ten; eene aanwijzing op welk bladder arbeidslijst te 

b. eene lijst van, de ter plaatse geldende, zijnen aa.nzien de arbeidsregeling is vermeld. 
krachtens artikel 6 gestelde nadere eischen, 10. Door Onzen Minister kan voor alle of 
opgemaakt door het districtshoofd der arbeids- voor sommige ondernemingen worden vast
inspectie en door dezen en den werkgever onder- gesteld, in welken vorm aan de bepalingen 
teekend; van <lit artikel moet worden voldaan; hij kan 

c. het geschrift, waarbij eene vrijstelling, bepalen, da.t de arbeidslijst en het arbeid9re~1s
als bedoeld in het negende lid van artikel 9, ter, bedoeld in de Arbeidswet 1919, gebruikt 
is verleend, zoolang die vrijstelling duurt ; moeten worden ter voldoening aan dit artikel." 

d. een exemplaar van een door Onzen Minis- Art. XII. Na artikel 11 der Steenhouwers-
ter vast te stellen voorlichting omtrent den wet wordt ingevoegd : 
aard der gevaren, waaraan zij, die steenhouwers- ,,Art. llbis. De werkgever zorgt: 
arbeid verrichten, in het bijzonder blootstaan a. dat het arbeidsregister op aanvrage on-
en omtrent hetgeen behoort t e worden in acht verwijld ter inzage wordt verstrekt aan de bij 
genomen ter verrnindcring van die gevaren." art!kel 23 bedoelde ambtenaren; 

Aan genoemd artikel wordt een nieuw lid b. dat aan de bij artikel 77 der Arbeidswet 
toegevoegd. luidende: 1919 hedoelde ambtenaren gelegenheid wordt 

,,3. De werkgever zorgt. .lat in zijne onder- gegeven om op de bladen van de arbeidslijst 
neming een arbeidsregis1Nr aanwezig is, dat en de afschriften van die bladen en in het 
voldoet aan de bij of krachtens artikel 11 ge- arbeidsregister de door hem wenschelijk ge
geven voorschriften." . achte aanteekeningen te stellen, betrekking 

Art. XI. Artikel 11 der Steenhouwerswet hebbende op de naleving dezer wet; 
wordt gelezen : c. dat de onder b van dit artikel bedoelde 

.,1. De arbeidelijst vermeldt omtrent alle aanteekeningen niet onleesbaarwordengemaakt, 
arbeiders, die in de onderneming ~teenhouwers• daaraan niets wordt t-oegevoegd en daarin 
arbeid verrichten, het unr van begin en einde geene veranderingen worden aangebracht door 
van den dagelijkschen werktijd en de daartus- anderen dan de daar bedoelde ambtenaren, 
:achen gelegen rusttijden, alsmede den dag voor en dat op een nieuw blad van dear beidslijst, 
wekelijkschen rustdag bestemd. alsmede in een nieuw regiater <le aanteekenin-
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gen worden overgenomen van het vervallen vaUen de woorden ,,of de hem weaens zulk 
blad of register." eene overtreding opgelegde boete is betaald" . 

Art. XIII. Artikel 12 der Steenhouwerswet Na bedoelde tweede lid van dat artikel wordt 
wordt ingetrokken. een nieuw lid ingevoegd, luidende : 

Art. XIV. De eerste. twee leden van artikel .,3. Bij tweede herha.Jing binnen twee jaren, 
13 der Steenhouwerswet worden gelezen : nadat de eerste veroordeeling wegens herha-

,,1. De werkgever zorgt, dat een arbeider ling onherroepelijk is geworden, wordt slechts 
in zijne onderneming geen steenhouwersarbeid de straf van hechtenis opgelegd." 
verricht tusschen het voor hem op de arbeids- I Het derdc lid van hetzelfde artikel wordt 
lijst vermelde uur van einde en dat van begin vierde lid en wordt gPlezen: 
van den dagelijkschen werktijd en evenmin I ,,Bij veroordeeling terzake van het niet na 
gedurende de rusttijden of op de vustdagf'n, !even door den werkgever van eene verplich
voor hem op de lijst vermeld, een en an tler ting, opgelegd bij een der artikelen 2, . 4, 9, 
voor zoovcel niet uit een geschrift, dat eene twaalfde lid , en 13, terzake van het niet nalf'ven 
vrijstelling, verleenrl krachtens het negende door het hoofd of den bestuurder van eene 
lid van artikel 9, aanwijst, blijkt, dat tusschen onderneming van de verplichting, opg.,Jegd 
die uren of gedurende die rusttijden of -dagen bij artikel 9, dertiende lid, of terzake van het 
door den arbeider steenhouwersarbeid mag niet naleven van eene zelfde verplichting door 
worden verricht. opzichthoudend personP,el, voor zoover daarop 

2. Behoudens het bepg,alde in het derde lid krachtens artikel 19 zulk eene verplichting 
van dit artikel of krachtens het acht~te lid rust, wordt eene afzonde,lijke straf opgelegd 
van artikel (), zorgt de werkgever mede, dat ten opzichte van elken persoon, ten aanzien 
een arbeider op een dag, waarop hij in zijne van wien een dn artiki,len 2, 4, 9, twaalfde 
onderneming steenhouwersarbeid verricht, op en dertiende lid, en 13 niet is in acht genomen 
tijden, waarop hij ingevol~e deze wet dien arbeid en mede voor elk etmaal, in den loop waarvan 
niet mag verrichten, Il!et verblijft op eene een der artikelen 9, twaalfde eu dertiende lid, 
plaats, waar in zijne onderneming, zij hct niet en 13 niet is in acht genomen. Mede wordt 
voortdurend, werkzaainheden worden verricht." eene afzonderlijke straf opgelegd ten opzichte 

Art. XV. In artikel 16 der Steenhouwers- van elken persoon, fon aanzien van wien eene 
wet wordt het woord ,,arbeid" vervangen door overtreding van artikel 14 is gepleegd." 
,,werkzaamheden" . Art. XIX. In artikel 24 der Steenhouwers-

Art. XVI. Na artikel 16 der Steenhouwers- wet wordt in den eersten volzin van het tweede 
wet wordt ingevoegd: lid in plaats van ,,de ambtenaren van Rijks-

,,Art. 16bis. De arbeider, die in meer dan een en gemeentepolitie" gelezen ,,andere ambte
onderneming steenhouwersarbeid verricht, of naren van Rijks- en gemeentepolitie". 
in een onderneming steenhouwersarbeid en In den laat.sten volzin van hetzelfde lid van 
in eene andere onderneming arbeid in den zin genoemd artikel wordt in plaats van ,,den 
der Arbeidswet 1919, is verplicht aan de Commissaris der Koningin" gelezen ,,onzen 
hoofden of bestuurders van die ondernemingen Commissaris in de provincie". 
of aan het opzichthoudend personeel uit eigen Art. XX. Artikel 27 der Steenhouwerswet 
beweging tijdig alle inlichtingen te verstrekken, wordt gelezen : 
welke noodig zijn voor do naleving van het bij ,,Alie Jtukken, tengevo1ge van df'ze wet, opge
het tweede, derde, vijfde en zevende lid van maakt, worden, behoudens het bepaalde in 
artikel 9 en krachtens het achtste en negende het negende lid van artikel 3, kosteloos uitge-
lid van dat artikel bepaalde," reikt, " 

Art, XVII. H et eerste lid van artikel 19 Art, XXI. Artikel 28 der Steenhouwerswet 
der Steenhouwerswet wordt gelezen : wordt ingetrokken, 

,,1. Gelijke verplicht,ingen, als b~j de artikelen Art. XXII. Artikel 30 der Steenhouwerswet 
2, 4, 6, eerste lid, 9, twaalfde lid, 10, 11, achtste worrlt gelezen : . 
lid, llbis, 13 en 18, laatste lid, aan den werk- ,, 1. Indien twee of meer personen voor ge
gever zijn opgelegd, rusten op zijn opzicht- zamenlijke rekening of als leden eener coope
houdend personeel, voor zoover <lit door hem ratieve vereeniging tot bereiking van haar 
met de zorg voor de nakoming dier verplich- doe! steenhouwersarbeid verricbten, wordcn 
tingen is bclast, Eveneens ru8t de verplichting, zij hescbouwd dien arbeid te verrichten in de 
bij artikel 9, dertiende lid, aan bet hoofd of onderneming van dengene hunner, op wien 
den bestuurder van eene onderneming opgf'- ingevolge het vierde lid de verplichtingea 
legd, op zijne opzichthoudend personefll, voor- rusten van den werkgever. 
zoover dit door hem met de zorg voor de na- 2. De in het eerste lid genoemde personen 
koming dier verplichting is belast", of de bestuurders der vereeniging wijzen aan 

In het tweede lid van genoemd artikel wordt den burgemeester der gemeente, waar de 
in plaats van ,,den werkgever" gelezen : ,,den steenhouwersarbei.d wordt verricht, zoomede 
werkgever, of het hoofd of den bestuurder. ". aan het districtshoofd der arbeidsinspectie, 

Art. XVIII. Het eerste lid van artikel 20 onder vermelding van naam en woonplaats, 
der SteenhouwerAwet wordt gelezen: een dier personen of een der led t>n van die 

,,1. Met hechteni~ van ten hoogste eene vereeniging aan, dien zij wenschen t o zien 
ma.and of geldboete van ten hoogste honderd aangem.,rkt als werkgever. Bij niet-voldoening 
gulden wordt gestraft overtreding van een der aan deze verplichting wordt door den burge
a.rtikelen 2, 4, 6, eerste lid, 9, twaaUde en der- meester een dier personen of een der leden 
t.iende lid, 10, 11, achtste lid, llb is, 13, 14, 16, als werkgever aangewezen. 
16bis, 18, laatste lid, 19, eerste lid, en 30, 3. Het distriotshoofd der: arbeidsinspectie 
tweedc lid," is bovendien bevoegd personen, niet aange-

In het tweede lid van genoemd artikel ver- wezen ingevolge het voorgaande lid, op hun 
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daartoe strekker.d verzoek als werkgever aan 
te wijzen. Bij weigering van het districtshooid 
om zoodanig verzoek in te willigen, kan de 

1 aanwijzing donr Onzen Minister geschieden. I 
4. Op de ingevolge het tweede en het derde 

lid aangewezenen rusten de verplichtingen bij , 
deze wet op den werkgever gelegd." 

Art. XXIII. De artikelen 32 en 33 der 
Steenhouwe.rswet worden ingetrokken. 

Overgangs- en slptbepalingen. 
Art. XXIV. De gewijzigde Steenbouwers

wet zal kunnen worden aangebaald onde1· den 
_titel van ,,Steenhouwerswet" met bijvoeging 
van het jaartal van bet Staatsblad, wa9,rin 
deze wet is geplaatst. 

Art,. XXV. Deze wet t.reedt in werking op 
een door Ons te bepalen tijdstip. 

Art. XXVI. De tekst der Steenhouwerswet, 
zooals deze is gewijzigd krachtens de artikelen 
I tot en met XXIII, wordt met de overgangs
en slot,bepalingen, vervat in de artikelen XXIV 
en XXV, zoo spoedig mogelijk na de totstand
koming van deze wet op Onzen last in het 
Staatsblad geplaatst in een doorloopend genum
merde reeks van artikelen, met wijziging dien
overeenkomstig van de aanhaling daarin van 
artikelen of gedeelten van artikelen en met 
doorloopende nummering van de leden van 
ieder artikel. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize bet Loo, den llden 

November 1921. 
Vi7ILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, AALBERSE. 
(Uitgeg. 25 Nov. 1921.) 

11 November 1921. BESLUIT, strekkende o. a. 
tot het bepalen van den <lag van in wer
kingtreding der Warenwet en van Ons 
besluit van 5 Januari 1921 (Staatsblad 
n°. 5) voor het keuringsgebied Anisterdam. 
s. 1168. 

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

Arbeid van 7 November 1921, n°. 1804 D, 
Afdeeling V olksgezondheid ; 

Gelet op de artikelen 33 en 36 der Warenwet 
1919 (Staatsblad n°. 581) en op Ons besluit van 
5 Januari 1921 (Staatsblad n°. 5); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
a. de artike!en der Warenwet 1919 (Staats

blad n°. 581 \ voor zoover deze nog ni{'t bij 
eenig besluit in werlring zijn gesteld. alsmede 
Ons bovengenoemd be~luit treden voor het 
keuringsgebied Amsterdam in werking op 15 
November 1921. 

b. Verordeningen op keuringsdiensten, die 
niet zijn ingericht overeenkomstig bet bepaalde 
in de Warenwet en die geve~tigd zijn in gemeen
ten in de keuringsgebieden Amsterdam en 
Rotterdam, vervallen met 15 November aan
staande. 

Onze Minister van Arbeid is belast met de 
uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad 
zal worden geplaatst. 

Het Loo, den llden November 1921. 
WILHELMINA. 

ll November 1921. BESLUIT, strekkende o. a· 
tot bet bepalen van den dag van in werking 
treden der Warenwet en van het Konink
lijk besluit van 5 Januari 1921 (Staatsblad 
n°. 5) voor het keuringsgebied Goes. 
s. 1169. 

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

Arbeid van 7 November 1921, n°. 1797 D, 
Afdeeling Volksgezondheld ; 

Gelot op de artikelen 33 en 36 der Warenwet 
1919 (Staatsblad n°. 581) en op Ons besluit van 
5 Januari 1921 (Staatsblad n°. 5) ; 

He b ben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen : , 
Art. 1. De artikelen der Warenwet lOHl 

(Staatsblad n°. 58l)voor zoover deze nog niet bij 
eenig vorig besluit in werlring zijn gesteld, 
alsmede Ons bovengenoemd be~luit treden 
voor het keuringsgebied Goes in werking op 
15 November 1921. 

2. Verordeningen op keuringsdiensten voor 
waren die niet zjjn ingericht overeenkomstig 
het bepaalde der Warenwet, welke bestaan in 
gemeenten, gelegen in het keuringsgebied Goes, 
verval]en, behoudens bet bepaalde in bet slot 
van artikel 33 der Warenwet 1919 (Staatsblad 
n°. 581) met ingang van Iii November a.s. 

Onze Minister van Arbeid is belast met de 
uitvoering van <lit besluit, dat in bet Staatsblad 
zal worden geplaatst. 

Het Loo, den llden November 1921. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, AALBERSE. 
(Uitgeg. 23 Nov. 1921.) 

11 November 1921. BESLUIT, houdende afwij
king van de formaliteiten. te vervullen bij 
het uitvoeren van ongebruikte gouden en 
zilveren werken. S. 1170. 

W1J WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Financien van 15 October 1921, n°. 147, af
deeling Accijnzen ; 

Gezien de artikelen 78 en 79 der wet van 
18 September 1852 (Staatsblad n°. 178), om
trent den waarborg en de belasting der gouden 
en zilveren werken, laatstelijk gewijzigd bij 
de wet van 1 Juli 1909 (Staatsblad n°. 253) ; 

Overwegende, dat het in bet belang van 
bandel en nijverbeid wenscheljjk is afwijking 
toe te ~taan van de formaliteiten, to vervullen 
bii het uitvoeren van ongebruikte gouden en 
zilveren werken ; 

Gelet op artikel l der laatstelijk bij de wet 
van 5 Jnli 1920 (Staotsblad n°. 344), gewijzigde 
wet van 4 April 1870 (Staatsblad n°. 61 \ en op 
de wet van 7 December 1896 (Staatsblad n°. 
212); 

Den Raad van State gehoord ( acfvics van 
1 November 1921, n°. 28) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 4 November 1921, n•. 
213, afdeeling Accijnzen : 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
Art. 1. In afwijking van de artikelen 71,. 

en 79 der wet van 18 September 1852 (Staats
blad n°. 178), laatstelijk gewijzigd bij de wet 
van 1 Juli 1909 (Staatsblad n°. 253), kunnen De Minister van Arbeid, AALBERSE. 

(Uitgeg. 23 Nov. 1921.) 1 fabrikanten van gouden en zilveren werken, 
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die de bij of krachtens rut besluit v'astgestelde 
bepalingen nakomen, ongebruikte voltooide 
gouden of zilveren werken zonder vooraf
gaande stempeling naar het buitenland uit
voeren. 

2. Alvorens ~ebruik te maken van de be
palingen van dit besluit, doet de fabrikant 
deswege schriftelijk aangifte bij den controleur 
van den waarborg, binnen wiens ambtskring 
hij zijn bedrijf uitoefent. · 

1 van 28 October 1916, n°. 30 (Nederland.•ch 
Staatsbfad n°. 484) wordt voor ,,vier jaren" 
gelezen ,,vijf jaren", terwijl de woorden ,,met 
ten hoogste een jaar" vervallen. 

·1 Onze Minister van Kolonien is belaAt met 
de uitvoering van dit besluit, dat in het Staats

' blad zal worden geplaatst en waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan den Raad van State 
en aan de Algemeene Rekenkamer. 

Het Loo, den llden Novem her 1921. 
WILHELMINA. De controleur geeft hiervan een bewijs af. 

3. De ten uitvoer bestemde w arken moeten, 
nadat zij voltooid en van het meesterteeken , 
des vervaardiger~ zijn voorzien, worden ge
plaatst in eene, uitsluitend tot bewaring van I 

De Minister van Kolonien, DE GRAAFF. 
( Uitgeg. 25 Nov. 1921..) 

dezc werken l.,estomde, voor afsluiting vatbare 11 Novemher 1922. MISSIVE van den Minister 
bergplaats, alwaar zij moeten verblijven totdat I van Arbeid aan de Gedeputeerde Staten 
de uitvoer op den voet van dit besluit plaats betreffende verontreiniging van openbare 
vindt. 1· wateren door afvalwater van fabrieken. 

Onze Minister van Financien geeft vocr- Het steeds toenemen van de verontreiniging 
schriften nopens de pla1ttsing en de inrichting I van openbare wateren door afvalwater van 
der bergplaate, de sluiting en ontsluiting daar- ! fabrieken leidt tot ernstige misstanden, die o. a. 
van en betgeen verder ter verzekering van eene gevaar voor de gezondheid en nadeel voor den 
doeltreffende controle daarop noodig is. vischstand opleveren. 

Hij geeft voorts de voorschriften, die boven Zooals bekend is, zijn de inspecteurs van de 
of in afwijking van de in het vorig lid bedoelde volksgezondheid, in het bijzonder belast met 
door den bijzonderen aard van eenig bedrijf de zaken, rakende de hygiene van bodem, 
mochten worden ~eeischt. · lucht en water, de aangewezen ambtenaren 

4. Indien de fabrikant inbreuk maakt op om voorlichting te verstrekken bij het nemen 
de bij of krachtens artikel 3 vastgestelde be- van maatregelen, welke ten doel hebben te 
palingen, vervalt voor hem de bevoegdheid voorkomen, dat door de !oozing van bedoeld 
tot afwijkrig van de artikelen 78 en 79 der in afvalwater de volksgezondheid wordt geschaad. 
artikel 1 genoemde wet, met ingang van den Meer in het bijzonder het nadeel, dat de 
dag, waarop zulks hem van wege Onzen Mi- visscherij van de verontreiniging van openbare 
nister van Financien schriftelijk is aangezegd I wateren ondervindt bracht den Minister van 
en voor den door dien ·Minister te bepalen ter- . Landbouw, N. en H. er toe, in samenwerking 
mijn, welke dien van drie jaren niet mag te ! met mij de totstandkoming te bevorderen van 
boven gaan. j een instituut, dat tot taak zou hebben de oor-

De bepaling van het voorgaande lid is ook zaken dier verontreiniging op te sporen en de 
toepasselijk in geval de fabrikant binnen eene middelen aan te wijzen, waardoor verontrei
tijdsruimte van een jaar herhaaldelijk is bekeurd ' niging in het vervolg zal kunnen worden voor
op grond van artikel 34 der in artikel 1 genoem- komen. Dientengevolge werd bij Kon. besluit 
de wet en de~e bekeuringen zijn geeindigd met van 30 Juli 1920, n°. 53, het Rijksinstituut voor 
eene onherroepelijke veroordeeling, dan we Zuivering van Afvalwater in het !even geroepen. 
op den voet van het tweede en derde lid van I Vertrouwd mag worden, dat met de voor
artikel 100 dier wet door vrijwillige betaling , lichting van dit Instituut krachtiger dan tot 
van de boete of bij transactie zijn afgedaan. l dusverre de verontreiniging van openbare 

Onze Minister van Financien is belast met I wateren zal kunnen worden tegengegaan. 
d.e uitvoering van dit besluit, dat in het Staats- , Om daartoe te geraken is het vooral van 
blad zal worden op~enomen en waarvan afschrift 1 belang, dat het Instituut in samenwerking met 
zal worden gezoncten aan den Raad van State. de inspecteurs van de volksgezondheid, belast 
Het Loo, den llden November 1921. met de hygiene van bodem, water en lucht, 

WILHELMINA. in staat worde gesteld bij de oprichting van 
De Minister van Financien, DE GEER. fabrieken, welker afvalwater verontreiniging 

(Uitgeg. 29 N:>v. 1921.) van openbare wateren kan veroorzaken, de 
, noodige voorlichting te verscbaffen. Ik moge 

Uw college daarom verzoeken de gemeente-
11 NovemJ,er 1921. BESLUIT tot wijziging van besturen in Uw ~ewest uit te noodigen om, 

het Koninklijk besluit van 21< October alvorens vergunmng ingevolge de hinderwet 
1916 (Nederla,ndsch Staatsblad n°. 484). te verleenen tot het oprichten van bedoelde 
S. n 71. fabrieken, over de vraag, welke maatregelen 

W.rJ WILHELMINA, ENZ. 1 tot het tegengaan van de verontreiniging van 
Op de voordracht van Onzen Minister van I open bare wateren genomen behooren tc worden, 

Kolonien van 14 October 1921, 9e afdeeling, de voorlichting te vragen van den inspP.cteur 
onderafdeeling A, n°. 109 ; , van de volksgezondheid, belast met de hygiene 

Den Raad van State gehoord (aelvies van 1 I van bodem, water en lucht, die de toegezonden 
November 1921, n°. 37); stukken na daarop voor zooveel noodig met 
. Gezien het nader rapport van Onzen voor- ' het oog op de volksgezondheid advies te hebben 

noemden Minister van 5 November 1921, 9e uitgebracht, ter verdere behandeling zal door-
afdeeling, onderafdeeling A, n°. 60 ; zend<'Jn aan den directeur van het Rijksinstituut 

Hebben goedgevonden en verstaan: voor zuivering van afvalwater: Het inwinnen 
In het 2de lid van artikel 3 van Ons besluit van advies, als hier bfdoeld, verdient met 
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name aanbeveling ten aanzien van de navol - / van de kohieren over de belastingjaren l 919 
gende inrichtingen : mouterijen, brouwerijen, of 1920, de kohieren over de bEla~tingjaren 
branderijen, spiritusfabrieken, suikerfabrie'ken 1918-1919, ]919-1920 of 1920-1921, elk 
en raffinaderijen, zuivelfabrieken, aardappel- voor zooveel twaalfde gededten v:1n het totaal 
meel-, glucose- en jamfabrieken, stroocarton- dier kohieren als het aantal maanden van het 
en andere papierfabrieken, stijfselfabrieken, belastingjaar bedraagt, dat tot elk der jaren 
exportslagerijen, abattoirs en vleeschwaren - 1919 of 1920 behoort. 
fabrieken, leerlooierijen, huidenzouterijen, bleed- 4. Bij de toepassing van de artikelen 2 en 
drogerijen, vetverwerkingsinrichtingen, marga- 3 blijven kohieren die later dan drie maanden 
rinefabrieken, textielfabrieken, ververijen, ka- na afloop van bet belastingjaar zijn vastgesteld, 
t oenbleekerijen, wolwasscherijen, wollenstoffen- buiten aanmerkinp-. 
fabrieken, chemische fabrieken en gasfabrieken. 5. Voor gemeenten welkcr grondgebied is 

Gelijke voorlichting ware te vragen, indien gewij1,igd in ·het tijdvak van 1 Mei 1918 tot 
een gemeentebestuur op grond van veront- 1 Mei 1921 wordt voor de toe_pas~ing van de 
reiniging v:1n openbare wateren door het afval- vorige artikelen, de verhooging bepaald aan 
water der bovengenoemde inrichtingen voor- de hand van de bedragen, die vermoedelijk in 
nemens mocht zijn toepassing aan art. 17 der aanmerking zouden zijn gekomen, . indien de 
hinderwet te geven. (Gem.stem.) grensverandering v66r eerstvermelden dag had 

___ plaats gevonden. 
I 6. De artikelen 8, § 2, en 9 der wet van 24 

12 November 1921. WET, houdenden natura- Mei 1897 (Staatsblad n°. 156), gewijzigd bij de 
lisatie van Christine Dermout, weduwe van I wet van 3 Juni 1905 (Staatsblad n°. 151), zijn 
George Sigismund Wilhelm von Wedel, ! op de verhooging van toepassing. 
geboren te Zeist (provincie Utrecht) den Bij algemeencn maatregel van bestuur wordt, 
16 Augustus J86fi, zonder beroep, wonende ·, voor zooveel noodig, bepaald, hoe de bereko
te Hilversum, provincie Noordholland . . ningen vereischt voor de uitvoering van deze 
S. 1172. I wet gemaakt zullen worden. 

7. Met 1 J anuari l 922 vervalt artikel 9bis 

12 November 1921. WET tot wijziging van de 
Rijksnitkeering aan de gemeenten, krach
tens de artike Jen 1 tot en met 9bis der 
wet van 24 Mei 1897 (Staalsblad n°. 156), 
gcwijzigd bij de wet van 3 ,Juni 1905 
(Staatsblad n°. 151). S. 1173. 

' der wet van 24 Mei 1897 (Staatsblad n°. 156), 
gew~jzigd bij de wet van 3 Juni 1905 (Staatsblad 
n°. lfil ). 

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

dat wijziging van de algemeene Rijksuitkeering 
aan de gemeenten bij wijze van noodmaatregel 
noodzakelijk is ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. , 
Art. 1. Do Rijksuitkeering aan de gemeenten 

1 
kraohtens de wet van 24 Mei 1897 (Staats
blad n°. 156), gewijzigd bij de wet van 3 Juni 
1905 (Staatsblad n°. 151), wordt, met uitzonde
ring van die krachtens artikel 10 dier wet, 

8. Deze wet treedt in werking op 1 Januari 
1921, met uikondering van het hepaalde in 
artikel 6, tweede lid, dat in werking treedt 
met ingang van den clag na dien harer afkon
diging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize Het Loo, den 12den 

November 1921. 
WILHELMINA. 

De Minister van Binnenlanr!sche Z(Lken. 
CH. RUYS DE BEERENBROUCK. 

De Minister van Financien, DE GEER. 
(Uitgeg. 25 Nov. 1921.) 

over elk der jaren 1921 en 1922 verhoogd 12 November 1921. WET tot wijziging en ver-
op den voet van het bepaalde in de volgende hooging van het zevende hoofdstuk B der 
artikelen. Staa·;sbegrooting voor het dienstjaar 1920. 

2. Verhooging vindt plaats indien het ge- S. 1174. 
middolde van het totaal der kohieren van den Bij deze wet worden eenige artikelen ver-
hoofdel~jken omslag of andere plaatselijke I hoogd en ingevoegd. 
directe belasting naar het inkomen in de ge- Tengevolge hiervan wordt verhoogd _ het 
meente geheven, over de belastingjaren 1919 I totaal van de III• afd . met f 48,000 ; de Vde 
en 1920 meer bedraagt dan het gemiddelde , afd. met f 1500 ; de VIde afd. met f 54,650 ; 
van het totaal der aanslagen van de belastmg- I de VIII• afd. met f 25,495 ; de IX• afd. met 
plichtigen, bedoeld in artikel la der wet op I f 4466; de Xde afd. met f 62,977,080, en het 
de Inkomstenbelasting 1914, voorkomende in eindcijfer van het hoofdstuk met f 63,111,191. 
de kohieren der Rijksinkomstenbelasting voor 
clie gemeente over de belastingjaren 1919- ---
1920 en 1920-1921, en wel: 12 November 1921. WET tot wijziging en ver-

bij een verschil van JO of meer dan 10 en hooging van het tweede hoofdstuk der 
niet meer dan 20 procent, met 20 procent van Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1921. 
de Rijksuitkeering; · S. 1175. 

bij een verschil van meer dan 20 procent, Bij deze wet worden eenige artikelen ver-
met 10 procent voor elke lO procent of gedeelte hoogd en ingevoegd en wordt de omschrijving 
daarvan tot een maximum van 100 procent. van een artikel gewijzigd . 

Een verschil van minder dan 10 proccnt Tengevolge hiervan wordt verhoogd : het 
bl,ift buiten aanmerking. totaal van de I• afd. met f 5850 ; de II• afd. 

3. Valt het belastingjaar van den hoofde- met f 2100; de III• afd. met f 11,050; de 
lijken omslag of andere plaatselijke directe IV• afd. met f 1293.34; de V• afd. met f 1375; 
belasting naar het inkomen niet samen met de VI• afd. met f 38,800, en het eindcijfer van 
het kalenderjaar, dan treden in de plaats het hoofdstuk met f 60,468.34. 
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12 November 1921. WET, houdende wijziging 
van de ,,Grootboekwet". S: 1176. 

WIJ WILHELMINA, ENZ .•• doen te weten: 

Art. VI. Onderhoud, assu
rantiepremie en bewakingskos
ten door de gemeentebrand
weer van het gebouw, waarin 

Alzoo Wij in _overwegi.ng genomen hebben, de bureelen zijn gevestigd en 
dat een verhoogmg van de bedragen der ve-r- onderhoud van den tuin achter 
goedingen van artikel 79 der Grootboekwet dat gebouw, benevens toelage 
wenschelijk is; van een bouwkundige, belast 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. met het toezioht over het ge
Art. 1. De in artikel 79 der Grootboekwet bouw. . . . . . . . . . . . f 

genoemde bedragen van f 0.75;£ 0.10, f 0.20, Art. VII. Pensioenen van 
f 0.20, f 0.20, f 0.15, f 0.10, f 0.10 en f 0.50 weduwen en weezen van burger
worden verhoogd onderscheidenlijk tot f 1.50, lijke ambtenaren en van Rijks-
f 0.20, f 0.40, f 0.40, f 0.40, f 0.30, f 0.20, f. 0.20 werklieden over 1922 en afge-
en f 1.-. sloten dienstjaren , . . . . . . 

2. Deze wet treedt in werlring met ingang Art. VIII. Pensioenen van 
van den dag na <lien van hare afkondiging. weduwen en weezen van onder

Lasten en bevelen, enz. wijzers en van leeraren aan bij
Gegeven ten Paleize het Loo, den 12den I zondere gymnasia en aan bij-

November 1921. · zondere hoogere burgerscholen 
WILHELMINA. ?Ver 1922 en afgesloten dienst-

,De Minister van Financien, DE GEER. 
(Uitgeg. 23 Nov. 1921.) 

Jaren. . .... .... . . 
Art. IX. Aankoop van in

schrijvingen op de Grootboeken 
van de Nationale Schuld, van 
effecten en van andere gelds
waardige papieren, beleggingen 

12 November 1921. WET, houdende regeling in schnldvorderingen door hy
van de ontvangsten en uitgaven van het potheek of door onderpand van 
Weduwen- en Weezenfonds voor burger- effecten gewaarborgd, alsmede 
lijke ambtenaren voor het jaar 1922. alle met dien aankoop en die 
S. 1177. beleggingen in verband staan-

Bij art. 1 dezer wet wordt de begrooting de uitgaven. . . . . . . . . 
vastgesteld als volgt : Art. X. ltestitutie van inge-

Art. I. Traktementen voor den directeur , houden bijdragen, bedoeld bij 
en de andere ambtenaren en bedienden in het 5de lid van artikel 17 der 
vasten dienst, tijdelijke toelage voor ieder kind 1· Weduwenwet voor de ambte
beneden den 18-jarigen leeftijd, belooning van I naren 1890 en bij het lOde lid 
een vaste-knecht voor het stoken en onder- van artikel 21 der Weduwen-
honden van den heetwaterverwar- wet voor de onderwijzers 1905 
mingsketel . . . . . . ... f 97,410.82 en artikel 40 der Weduwenwet 

Art. Ibis. Traktementen voor voor de Rijkswerklieden 1914 . 
ambtenaren en bedienden in Art. XI. Aankoop van per-
tijdelijken dienst, tijdelijke toe- ceelen, welke het gebouw van 
lage voor ieder kind beneden het fonds belenden en verbou-
den 18-jarigen lee~ijd, benevens wing van een of meer dier per-
belooningen voor schrijf- en ceelen tot uitbreiding van de 
rekenwerk van tijdelijk bij het bureau's, alsmede alle met den 
fonds werkzaam gestelde per- aankoop en de · verbouwing in 
sonen . . . . . 19,233.33 verband staande uitgaven . . 

Art. Iter. Vergoedingen als Art. XII. Kosten van het op-
bedoeld in art. 38 van het Be- maken der zesde wetenschap-
zoldigingsbesluit Burgerlijke pelijke balans en ,i,lle daarmede 
Rijksambtenaren 1920 (Staats- in verband staande uitgaven . 
blad n°. 37). . . . . . . . . 10,000.- Art. XIII. Onvoorziene uit-

Art. Iquater. Kosten ingevol- gaven . . . . . . . . . . . 
ge de Invaliditeitswet . . . . 400.- Art. XIV. Vorderingen over 

Art. II. Bureel- en lokaalbe- afgesloten dienstjaren, waar-
hoeften, drukwerk en aankoop voor op het tijdstip der afslui-
van boeken. . . . . . . . . 17,400.- ting van den dienst, waartoe zij 

Art. III. Toelagen en presen- behoorden, de noodige gelden 
tiegelden voor commissarissen . 2,400.- beschikbaar waren op de pos-

Art. IV. Reis- en verblijfkos- ten, ten laste waarvan zij, bij 
ten van commissarissen, van [ t.ijdige voldoening of vereve-
den directeur en van de ambte- ning, gebracht hadden moeten 
naren en bedienden . . . . . 700.- worden. . ........ . 

4,150.-

3,900,000.-

1,600,000.-

6,380,626.85 

15,000.-

150,000.-

12,000.-

10,000.-

5,000.-
Art. V. Aandeel van het We

duwen- en Weezenfonds voor 
burgerlijke ambtenaren in de 
toelagen en presentiegelden van 
de leden van den Burgerlijken 
Pensioenraad . . . . . . . . 

en alzoo tot een bed.rag van f 12,225,271.
Bij de artt. 2, 3 en 4 worden de middelen tot 

dekking, overschrijving en betal.ing van on 
voorziene uitgaven geregeld. 

950.- , 
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]2 November 1921. WET tot verhooging van I gemeentearnbtenaren 1913 en uit
het zevende hnofdstuk A der Staatsbegroo- keering aan veroordeelde gepen
ting voor het dienstjaar 1919. S. 1178. I sionneerden bij ontslag uit de ~e

Bij deze wet worden eenige,artikelen verhoogd. vangenis of Rijkswerkinric_htmg 
Tengevolge hiervan wordt zoowel het totaal I over 1922 en afgesloten d1enst-

van de I• afd. als het eindcijfer van het hoofd- jaren . . . . . . . . . . . . . f 2,700,000 
,tuk verhoogd met f 11,952,000. I Art. X. Pensioenen van wedu-

--- wen en weezen van gemeentearnb-
12 November 1921. WET, houdende verhoo- I tena~en, daaronder begrepen uit

ging van de begrooting van uitgaven van ~eermgen aan _veroordeel~e gepen
het Pensioenfonds voor de gemeente- s10nneerden b1J ontslag ~t _de [!C
arnbtenaren voor het dienstjaar 1920. I vangems of R:nkswer~nn~htmg 
S 1179 over 1922 en afgesloten dienstiaren. 1,400,000 · · I Art. XI. Aankoop van inschrij-

--- · vingen op de Grootboeken van de 
12 Nf!OOmber 1921. WE_T, houde'!-de verhoo- I Nationale Schuld, van effecten en 

gmg van ~e begrootmg van mtgaven van van andere_ gelds~aardige papie
het Pens1oenfonds voor . de . gemeente- ren, beleggmgen m schuldvorde
arnbtenaren voor het dienstiaar 1921. I ringen, door hypotheek gewaar-
S. 1180. I borgd, als_mede all_e met_ dien aan-

--- koop en die beleggmgen m verband 
12 November 1921. WET, houdende regeling I staande uitgaven . . . . . . . . 7,080,526 

van de ontvangsten en uitgaven van het Art. XII. Kosten van genees
Pensioenfonds voor de gemeenteambte- kundig onderzoek van gemeente-
naren voor het jaar 1922. S. 1181. ambtenaren of gewezen gemeente

Bij art. 1 dezer wet wordt de begrooting ambtenaren . . . . . . . . . . 
vastgesteld als volgt : Art. XIII. Teruggave aan de 

Art. I. Uitkeering aan het Weduwen- en gemeenten van betaalde pensi
weezenfonds voor burgerlijke ambtenaren we- oensbijdragen, bedoeld bij de arti-
gens huur en vergoeding van kosten van ver- kelen 41, 42, 481 der Pensioenwet 
warming, verlichting en schoonhouden van voor de gemeenteambtenaren 1913 
lokalen bij het Pensioenfonds voor de gemeente- Art. XIV. Teruggave aan de 
ambtenaren in gebruik ad f 1580 en kosten gemeenten of aan de gepension-
van bureel- en lokaalbehoeften en druk- neerden van betaalde bijdragen 
werk . . . . . . . . . . . . . f 6,580 voor weduwen- en weezenpensioen, 

Art. II. Vergoeding aan het bedoeld bij de artikelen 34 en 35 
Weduwen- en weezenfonds voor van de Weduwenwet voor de ge-
burgerlijke ambtenaren voor een meenteambtenaren 1913. . . . . 
dee! der bezoldiging van ambtena- Art. XV. Vergoedingen aan het 
ren van dat fonds, die mede arbcid Rijk op grond van artikel 18 der 
verrichten voor het Pensioenfonds Burgerlijke Pensioenwet. . . . . 
voor de gemeenteambtenaren . . 39,014 Art. XVI. Vergoedin~en aan het 

Art. III. Toelagen en presen- Rijk op grond van art1kel 46 der 
tiegelden voor commissarissen . . 2,000 Pensioenwet voor de bijzondere 

Art. IV. Reis- en verblijfko ten leeraren 1913, . . . . . . . 
van commissarissen, van den direc- Art. XVII. Onvoorziene uit-
teur en van de arnbtenaren en be- gaven . . . . . . . . . . . .. 
dienden . . . . . . . . . . . . 1,200 Art. XVIII. Vorderingen over 

Art. V. Vergoeding aan het Rijk afgesloten dienstjaren, waarvoor 
voor uitbreiding van het ambte- op het tijdstip der afsluiting van 
narenpersoneel aan het Depa.rte- den dienst, waartoe zij behoorden, 
rnent van Financien in verband de noodige gelden beschikbaar 
met de invoering van de pensioen- waren op de posten, ten laste 
wetten voor de gemeentearnbte- waarvan zij bij tijdige voldoening 

9,000 

300 

100 

5,000 

100 

15,000 

naren . . . . . . . . . . . . . 12,650 of verevcning gebracht hadden 
Art. VI. Kosten van tijdelijke rnoeten worden. . . . . . . . . 2,000 

hulp (Departement van Financien), en alzoo tot een bedrag van . f 11,318,070 
a\smed~ kosten verb?~de_n aan de Bij de artt. 2, 3 en 4 worden de middelen 
mtvoermg der Invalid1te1tswet. . 40,800 tot dekking, overschrijving en betaling van 

Art. VII. Bureel- en lokaalbe- onvoorziene uitcraven geregeld. 
hoeften en drukwerk (Departe- "' 
ment van Financien) . . . . . . 1,800 

Art. VIII. Toelagen en presen-
tiegelden 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, genoernd in artikel 7, 
eerste lid, der Pensioenwet voor de 

2,000 

12 November 1921. WET, houdende regeling 
van de ontvangsten en uitgaven van het 
Weduwen- en Weezenfonds voor militairen 
en gepensionneerde rnilitairen der Zee
macht voor het dienstja,ar 1922. S. 1182. 

Bij art. 1 dezer wet wordt de begrooting 
vastgesteld als volgt : 

Art. I. Aandeel van het fonds in de trak
ternenten van ambtenaren van de afdeeling 
Pensioenen van het Departernent van Finan
oien f 3,381.94. 
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Art. II. Bureelbehoeften en drukwerk f 500. I 

Art. III. Pensioenen van weduwen en I 
weezen van militairen en gepensionneerde 
militairen der zeemacht over 1922 en afge
sloten dienstjaren f 120,000. 

Art. IV. Aankoop van geldswaardige papie
ren, beleggingen in schuldvorderingen door 
hy-potheek gewaarborgd. alsmede alle met 
dien aankoop en die beleggingen in verband 
staande uitgaven f 427,653.06. 

Art. V. Onvoorziene uitgaven f 1000 
en alzoo tot een bedrag van f 552,535. 
Bij de artt. 2, 3 en 4 worden de middelen 

tot dekking, overschrijving en betaling van 
onvoorziene uitgaven geregeld. 

12 November 1921. WET, houdende regeling 
van de ontvangsten en uitgaven van het 
Weduwen- en Weezenfonds voor militairen 
en gepensionneerde militairen der Land
macht voor het dienstjaar 1922. S. 1183. 

Bij art. 1 dezer wet wordt de begrooting 
vastgesteld als volgt : 

Art. I. Aandeel van het fonds in de trak
tementen van ambtenaren van de afdeeling 
Pensioenen van het Departement van Finan
cien f 3,381.94. 

Art. II. Bureelbehoeften en drukwerk f 500. 
Art. Ill. Pensioenen van weduwen en 

weezen van militairen en gepensionneerde 
militairen der landmacht over 1922 en afge-
sloten dienstjaren f 148,000. .'4 

Art. IV. Aankoop van geldswaardige papie
ren, beleggingen in schuldvorderingen door 
hy-potheek gewaarborgd, alsmede alle met 
dien aaukoop en die beleggingen in verband 
staande uitgaven f 534,336.06. 

Art. V. Onvoorziene uitgaven f 1000 
en alzoo tot een bedrag van f 687,218. 
Bij de artt. 2, 3 en 4 worden de middelen 

tot dekking, overschrijving en betaling van 
onvoorziene u;tgaven geregeld. 

12 November 1921. WET tot verhooging van 
het zesde hoofdstuk der Staatsbegrooting 
voor het dienstjaar 1920. S. 1184. 

Bij deze wet worden eenige artikelen ver
hoogd. 

Tengevolge hiervan worden : 
a. het totaal der Iste onderafdeeling van de 

lste afdeeling verhoogd met f 29,000 ; dat 
der Ilde onderafdeeling van die afdeeling 
met f 2,299,0()0 , dat der Illde onderafdeeling 
van die afdeeling met f 80,000; dat der IV de 
onde_~afdeeling van die afdePling· met f 84,000, 
terw1Jl het totaal der lste afdeeling wordt ver
hoogd met f 2,492,000 ; 

b. het totaal der Iste onderafdeeliug van de 
2de afdeeling verhoogd met f 479,700; dat 
der Ilde onder_~fdeeling van die afdeeling met 
f 37,000, terwiJl ht>t totaal der 2de afdeeling 
wordt verhoogd met f 516,700; 

c. het eindcijfer van het Vlde hoofdstuk 
der Staats begrooting voor 1920 verhoogd met 
f 3,008,700. 

12 November 1921. WET tot verhooging en 
aanvulling van het zesde hoofdstuk der 
Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1921. 
s. 1185. . 

Bij deze wet worden eenige artikelen ver
hoogd. 

Tengevolge hiervan worden : 
a. het totaal der lste onderafdeeling van de

lste afdeeling verhoogd met f 46,800 ; dat der 
Ilde onderafdeeling van die afdeeling met 
f 270,000 ; dat der Illde onderafdeeling van 
die afdeeling met f 823,050; dat der IV de 
onderafdeeling van die afdeeling met f 15,000, 
terwijl het totaal der lste afdeeling wordt ver-
hoogd met f 1,154,81)(); 

b. het totaal der late onderaf<l.eeling van de 
2de afdeel ing verhoogd met f 109,400 ; en dat 
der Ilde onderafdeeling van die afde5lling met 
f 3440, terwijl het totaal der 2de afdeeling 
wordt verhoo~d met f ll 2,840 ; 

c. het eindc1jfer van het Vlde 'hoofdstuk der
Staatsbegrooting voor 1921 verhoogd met 
f 1,267,690. 

12 November 1921. WRT tot verhooging en 
aanvul ling van het achtste hoofdstuk der 
Staa.ts begrooting voor het uienstjaar 1921. 
s. 1186. 

Bij deze wet worden eenige artikelen verhoogd 
en ingevoegd en wordt de omschrijving van 
eenige artikelen gewijzigd. 

Tengevolge hiervan worden de totalen van 
de artikelen 46, 62 en 137 van meergemeld 
hoofdstuk en begrooting respectievelijk ver
hoogd met f 750; f 3570 en f 430 en worden de 
totalen van de nagenoemde afdeelingen ver
hoogd : als volgt : 

de 1e Afdeeling met . f 15,685 
ne ,, 17,400 

1ne 31,600 
1ve 1,367,530 
vie 13,850 
vne 30,:140 

v1ne 2,675 
1xe 4,160 
xe 1,650 

x1e 1,040 
xne 75,740 

xn1e 46,035 
xrve 80.490 
xve 4 750 

xv1e 30:345 
xvne 129,040 

,, XVIIIe 5,180 
x1xe 3,000 
xx1e 743,675 

xxne 302,200 
xx1ne 85,592 

en ,, xxrve ,, ,, . . . 1,000 
terwijl het eindcijfer van dat hoofdstuk wordt . 
verhoogd met een bedrag van f 2,992,977. 

12 November 1921. WET tot verhooging, aan
vulling en wijziging van de begrooting van 
inkomsten en mt$aven van het Staats
bedrijf der Artillene-lnrichtingen voor het 
dienstjaar 1921. S. 1187. 
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15 November 1921. BESLUI"' tot regeling van I school ingeschreven leerlingen, een tot de 
den her\jk der maten en gewichten in 1922 ouders der in de gemeente op eene bijzondere 
en 1923. S. 1188. lagere school ingeschreven leerlingen, een tot 

Wu WILHELMINA, ENZ. de meerderjarige onderwijzers der openbare 
Op de voorrlracht van Onzen Minister van lagere scholen in de gemeente, een tot de 

Landbouw, Nijverheid en Handel van 17 Octo- meerderjarige onderwijzers der bijzondere lagere 
ber 1921, n°. 5660, Afdeeling Nijverheid; scholen in de gemeente, een tot de overige 

Gelet op artikel 15, letter a, der wet van 7 meerderjarige inwoners der gemeente" ; 
April 1869 (Staatsbu:ui n°. 57), waarvan de I Overwegende, dat de Raad der gemeente 
~ewijzigde tekst is bekend <remaakt bij Konink- Doetinchem bij zijn bcsluit van 2 Maart 1921, 

bjk besluit van 29 November 1874 (Staatsblad n°. 13, heeft benoemd eene co..nmissie, bedoeld 
no. 143) ; • ' in art. 176, tweede lid, der voormelde wet, 

Den Raad van State gehoord (advies van bestaande uit tien leden; 
8 November 1921, n°. 32); dat J. P. H. Weusten bij dat besluit is be-

Gezien het nader rapport van Onzen Minister noemd als een van de twee leden, in het artikel 
van Landbouw, Nijverheid en Handel van 11 aangewezen als behoorende tot de overige 
November 1921, n°. 6320, Afdeeling Nijverheid; meerderjarige inwoners der gemeente; 

Hebben goedgevonden en verstaan: dat J. P . H. Weuston voornoemd echter be-
te bepalen : hoort tot de ouders der in de gemeente op eene 
1°. de maten en gewichten moeten in het bijzondere lagere school ingeschreven leer

jaar 1922 of 1923 word'3n onderworpen aan lingen, terwijl de twee leden der commissie, 
den herijk, bedoeld bij artikel 15, letter a, der in het artikel aangewezen als behoorende tot 
bovengenoemde wet ; deze groep, reeds door den gemeenteraad 

2°. do herijk heeft plaats binnen het tijdvak waren benoemd ; 
van 1 Januari 1922 tot en met 30 September Overwegende voorts, dat niet is gebleken 
1923 ; van de onmogelijkheid om in de gemeente 

3°. aan Gedeputeerde Staten der provincien Doetinchem twee leden der commissie, in het 
wordt opgedragen de data te bepalen, waarop artikel aangewezen als behoorende tot de 
de herijk voor elke gemeente binnen het onder overige meerderjarige inwoners der gemeente, 
2°. genoemde tijdvak zal geschieden ; te benoemen ; 

4°. het merk der goedkeuring, dat in 1920 dat mitsdien de benoeming van J. P. H. 
en 1921 bij den ijk en den herijk der maten en I Weusten, zooals deze heeft plaats gehad, is 
gewichten is gebezigd, is geldig tot en met geschied in strijd met het bepaalde in art. 184, 
30 September 1923. eerste lid, der Lager-onderwijswet 1920; 

uitvoering van <lit besluit, hetwelk in het Den Raad van State gehoord, advies van 
Onze Minister voornoemd is belast met de I Gelet op de aangehaalde wetsbepaling ; 

Staai•bu:ui ZRl worden geplaatst en waarvan 25 October 1921, n°. 18; 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad Gezien het nader rapport van Onze voor-
van State. noemde Ministers van 4 November 1921, n°. 

Het Loo, den 15den November 1921. 12698/1, afdeeling Lager Onderwijs Algemeen, 
WILHELMINA. en van 10 ovember 1921, n°. 13975, afdeeling 

De Minister van Landbouw, Nijverheid Binnenlandsch Bestuur; 
en Harulel, H. A. VAN IJssELSTEIJN. Hebben goedgevonden en verstaan: 

· (Uitgeg. 24 Nov. 1921.) het besluit van den Raad der gemeente 
Doetinchem, van 2 Maart 1921, n°. 13, voor 
zoover betre~ de benoeming van J. P . H. 

15 November 1921. BESLUIT tot vernietiging Weusten tot lid van de commissie, bedoeld in 
van het besluit van den Raad der gemeente art. 176, tweede lid, de.r Lager-onderwijswet 
Doetinchem, van 2 Maart 1921, n°. 13, 1920, te vernietigen wegens strijd met de wet. 
voor zoover betreft de benoeming van Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
J. P. H. Weusten tot lid van de commis- Wetenschappen, is belast met de uitvoering 
sie, bedoeld in art. 176, tweede lid, der van dit besluit, hetwelk in het Staatsbu:ui ge-
Lager-onderwijswet 1920. S. 1189. plaatst en in afschrift aan den Raad van State 

WIJ WILHELMINA, ENZ. I medegedeeld zal worden. 
Op de voordracht van Onze Ministers van Het Loo, den 15den November 1921. 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, van 

I 
WILHELMINA. 

23 September 1921, n°. 9016/2, afdeeling De Minister van Orulerwijs, 
Lager Onderwijs Algemeen, en van Binnenland- Kunsten en Wetenschappen, 
sche Zaken, van 28 September 1921, n°. 12105, J. TH. DE VISSER. 
afdeeling Binnenlandsch Bestuur, tot ver- De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
nietiging van het besluit van den Raad der CH. Ruys DE BEERENBROUCK. 
gemeente Doetinchem, van 2 Maart 1921, n°. 13, ( Uitgeg. 12 Dec. 1921.) 
voor zoover betrefi de benoeming van J. P. 
H. Weusten tot lid van de commissie, bedoeld 
in art. 176, tweede lid, der Lager-onderwijs- 1 15 November. Miss1vE van den Minister van 
wet 1920; Landbouw, Nijverheid en Handel aan de 

Overwegende, dat art. 184, eerste lid, der Commissarissen der Koningin in de 
Lager-onderwijswet 1920 luidt : provincien betreffende verkoop van in 

,,De comnnssie, bedoeld in artikel 176, beslag genomen vee. 
tweede lid, bestaat uit ten minste vijf leden. Het is mij gebleken, dat de verkoop van 
Van elke vijf leden behoort een tot de ouders in beslag genomen vee, bedoeld in art. 37, 
der in de gemeente op eene openbare lagere , tweede lid, van de wet van 20 Juli 1870 (Staats-
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blad n°. 131), niet steeds - gelijk de wet dat Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
eischt - ,,zoodra mogelijk" geschiedt. 26 October 1921, n°. 296 ; 

Hiervan is het gevolg, dat de onderhouds- I Op de voordracht van Onzen Minister van 
kosten van het vee somtijds tot een onnoodig Arbeid van 14 November 1921, n°. 617 H , 
hoog bedrag stijgen. I s zulks in het algemeen ' Afd. Arbeid ; 
reeds ongewenscht, in de tegenwoordige om- I 0., dat Burgemeester en vVethouders de ver 
standi~heden, nu het betrachten van de grootst gunning hebben geweigerd uit overweging dat 
~ogeliJke zuinigheid noodzakelijk is, moet de inrichting niet voldoet a.an de eischen 
d,t te meer worden voorkomen. krachtens art. 6 der Veiligheidswet gesteld, 

Ik heb mitsdien de eer U H.E.G. te verzoeken, in 't bijzonder niet a.an het bepaalde in art. 30 
d~ burgeme_esters in Uw gewest, namens mij, van het Veiligheidsbesluit 1916; • 
hierop te w,1zen en hen aan te sporen, aan het dat de appellant in beroep aanvoert dat door 
bovenvermelde wetsvoorschrift streng de hand hem op last van den Generaal-Brandmeester, 
te houden. (W. v. d. B. A.) van den Directeur van Gemeentewerken, van 

17 November 1921. BESLUTT tot het in werking 
Rtellen van de nog niet in werking getreden 
bepalingen der Vleeschkeuringswet, Staats
blad 19]9, n°. 524, alsmede van de Konink
l(jke besluiten van 5 Juni 1920, Staatsblad 
n°. 285 en 6 Juni 1921, Staatsblad n°. 754. 
s. 1190. 

Wr1 WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van Onzen Minister va,n 

Arbeid van 1.4 November 1921, n°. 582 E, 
Afdeeling Volksgezondheid; 

Gelet op het bepaalde bij artikel 52, le lid 
der Vleeschkenringswet, Staatsblad 1919, n° 
524 en op het bepaalde bij artikel 66 van Ons 
besluit van 5 Juni 1920, Staat-sblad n°. 285 en 
artikel 9 van Ons besluit van 6 Juni 1921, 
Staatsblad n°. 754 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
tP. bepalen: 
De artikelen der Vleeschkeuringswet, Staats

blad 1919, n°. 524, voor zoover zij niet reeds 
eerder in werking zjjn gesteld, alsmede Onze 
voormelde besluiten treden in werking met in
gang van 1 Juni 1922. 

De Minister van Arbeid is belast met de uit
voering van dit besluit, dat in het Staats'Jlad 
zal worden geplaatst. 

Het Loo, den 17den November 1921. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, AALBER,iE, 
(Uitgeg. 2 Dec. 1921.\ 

17 November 1921. KoNINKLIJK BESLUIT. 
Ook al is aan appellant door gemeente

ambtenaren aanwijzing gegeven dat hij 
op andere wijze dan bij het Veiligheids
besluit voorgeschreven zijn inrichting 
moest maken, moeten Burg. en Weth. 
toch de gevraagde vergunning weigeren, 
wanneer de inrichting volgens verklaring 
van de arbeidsinspectie niet zal voldoen 
aan de eischen, krachtens art. 6 der 
Veiligheidswet gesteld. 

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

H., C. Kohler te Zutphen, a.ls Directeur der 
Naaml. Vennootschap Zutphensche Rijtuig
en Automobielfabriek tegen het besluit van 
Burgemeester en Wethouders dier gemeente 
van 1 Februari 1921, waarbij a.an de voornoemde 
Na.am!. Vennootschap vergunning is geweigerd 
tot het oprichten van een benzinebewaarplaats 
op het perce!)l kad. bekend gemeente Zutphen, 
Sectie F n°. _58Z6 aan de Laarstraat n°. 28 ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 

den Commissaris van Politie en van den 
Directeur der waterleiding is gemaa.kt een 
kluis ter bewaring der benzine ; dat door de 
genoemde personen niet a.Ileen de plaats is 
aangewezen waar die kluis moest worden ge
maakt maar zelfs de wijze waarop dit moest 
geschieden en de voorwaarden waaraan die 
bouw moest voldoen is aangegeven en hij 
zich stipt a.an die aanwijzingen heeft gehouden ; 

dat hij, die groote kosten maakte om die 
kluis z66 te bouwen a.ls de autoriteiten eischten, 
door de weigering zeer is gedupeerd ; 

dat hij bovendien wijst op het bepaalde in 
art. 6, 2° a linea van de Veiligheidswet, waarin 
de mogelijkheid tot het geven van minder 
strenge voorschriften voor fabrieken en werk
plaatsen of gedeelten daarvan, welke voor 
het in werking treden van den in dat artikel 
bedoelden algemeenen maatregel van bestuur 
reeds in werking gebracht waren, wordt vast
gelegd; 

dat zijne zaak reeds in 1910 a.ls zoodanig 
bestond; 

dat het hem onmogelijk is te voldoen a.an de 
bepaling van art. 30 van het Veiligheidsbesluit 
ingevolge welke bepa.ling de kluis waarin de 
voorraad benzine bewaard wordt, buiten het 
gebouw moet worden gebouwd ; 

dat hij zich volkomen bereid verklaart te 
voldoen a.an de voorwaarden welke ter meerdere 
beveiliging a lsnog noodzakelijk mochten wor
den geacht; 

0., dat art. llbis der Hinderwet bepaalt 
dat, zoo de inrichting waarvoor vergunning 
is gevraagd, tevens zal zijn eene fabriek of 
werkplaats in den zin der Veiligheidswet, de 
vergunning ook wordt geweigerd indien de 
inrichting, voor zoover zulks kan blijken uit 
de in art. 5, onder 1 en 2, bedoelde stukken, 
volgens het districtshoofd der arbeidsinspectie 
niet zal voldoen a.an de eischen, krachtens 
art. 6 der Veiligheidswet gesteld; 

dat blijkens de onder dagteekening van 
15 Januari 1921, n°. 429/20 door het hoofd 
van het 7• district der arbeidsinspectie afge
geven verklaring, deze inrichting niet zal 
voldoen a.an de eischen krachtens art. 6 der 
Veiligheidswet gesteld; 

dat Burgemeester en Wethouders dus terecht 
de vergunning hebben geweigerd; 

dat we! is waar bij de openbare behande]ing 
dezer zaak voor de Afdeeling van den Raad 
van State voor de Geschillen van Bestuur van 
de zijde van den appellant is beweerd dat hem 
het vooruitzicht is geopend dat eene plaats 
binnen de inrichting in aanmerking zou kun
nen genomen worden voor de plaatsing van de 
kluis maar dat, wat hiervan zij, dit vooruit-
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zicht niet is geopend door het districtshoofd I 
der a.rbeidsinspectie en diens uitspra.a.k voor 
de toepa.ssing van a.rt. llbis der Hinderwet 
beslissend is ; 

vanger van het hoofd billijkheidshalve eene 
verhooging van het salaris vordert ; 

dat nit niets blijkt dat de aanwijzing als 
plaatsvervanger van het boofd der school 
te Haulerwijk-boven behoort t e leiden tot bet 
verleenen eener toelage van f 200 voor den 
betrokken onderwijzer, en dat integendeel deze 
aanwijzing blijkbaar alleen geschledt om de 
toekenning eener afzonderlijke belooning en 

Gezien de Hinderwet ; 
H ebben goedgevonden en verstaan : 

het beroep ongegrond te verkla.ren. 
Onze Minister van Arbeid is belast, enz. 

(A. B.) 
•1 dus verhooging van bet salaris mogelijk te 

ma.ken ; dat naar het oordeel hunner vergade-
17 N:,venwer 1921. KoNINKLIJK BESLUIT. ring het niet in overeenstemming met art. 33 

Eene door den gemeenteraad toegekende der wet is, de belooning toe te kennen uitslui
belooning aan den in den loop van het t end met het in dezen door den Raad van Oost
jaar te benoemen onderwijzer met ver- stellingwerf beoogde doel ; 
plichte hoofdakte aan de open bare lagere dat van het besluit van Ged. Staten de Raad 
schofJl - formeel verbonden aan zijne van Ooststellingwerf in beroep is gekomen, 
aanwijzing tot plaatsvervanger van het aanvoerende, dat weliswaar niet kan worden 
hoofd der school, doch in werkelijkheid beweerd dat de te benoemen onderwijze r bij
bedoeld als eene verhooging van den hem zondere diensten als plaatsvervangend hoofd 
krachtens art. 32 der lageronderwijswet za l hebben te bewijzen, doch dat het Raads-
1920 toekomende bezoldiging - is in besluit het eenige rniddel is om voorloopig te 
strijd met de wet. H aulerwijk de wettelijk vereischte leerkracht 

WI.T WILHELMINA te bekom~n; 1at art. 33 der_ La~er-onderwijs-
' ENZ. wet 1920 m zune algemeenhe1d zich daartegen 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door niet verzst ; 
den Raad der gem . Ooststellingwerf tegen het 0. dat krachtens art. 33, 1 ° lid, der Lager
besluit van Ged. Staten van Friesland van onderwijswet 1920 de gemeenteraad bevoegd 
30 Ji.m.i 1921, n°. 99, 2° afd., waarbij goed- is, onder goedkeuring van Ged. Staten, aan 
keuring is onthouden aan zijn besluit van een onderwijzer eene belooning t oe t e kennen 
6 Juni 1921, n°. 8, waarbij besloten is den in ' op grond van zijne aanwijzing tot plaat.sver
den loop van 1921 te benoemen onderwijzer vanger van het hoofd der school; 
met verplichte hoofdakte aan de openbare dat bij besluit van den Raad van Ooststelling
lagere school te Haulerwijk-boven aan te wijzen werf van 8 Juni 1921 de toekenning van eene 
tot plaatsvervanger van het hoofd dier school belooning groot f 200 aan den in den loop 
en hem deswege eene belooning toe te kennen van het jaar 1921 te benoemen onderwijzer 
van f 200.- per jaar; met verplichte hoofdakte aan de openbare 

Den Raad van State, Afdeeling voor de lagere school te Haulerwijk wel is waar formeel 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van is verbonden aan ziJne aanwijzing tot plaats-
2 Nov. 1921, n°. 310 ; vervanger van het hoofd der school, doch dat 

Op de voordracht van Onzen Min. v. Onder- blijkens de door den Raad gegeven toelichti.rig 
wijs, Kunsten en Wetenschappen van 12 Nov. met de toekenning van dit bedrag aan den 
1921, n°. 13034, Afd. L. 0. A. ; genoemden functionaris inderdaad wordt beoogd 

Overwegende dat de Raad der gem. Oost- eene verhooging van de hem krachtens art. 32 
stellingwerf in zijne vergadering van 8 Juni der wet toekomende bezoldiging, onafhankelijk 
1921 heeft besloten den in den loop van het van de door hem als plaatsvervangend hoofd 
j aar 1921 te benoemen onderwijzer met ver- 1 te bewijzen diensten; 
plichte hoofdakte aan de openbare lagere I dat eene ZfJOdanige salarisverhooging in 
school te Haulerwijk-boven aan te wijzen tot strijd is met de wet en Ged. Staten mitsdien 
plaatsvervanger van het hoofd dier school en \ terecht aan het Raadsbesluit hunne goedkeu
hem deswege eene belooning toe te kennen I ring hebben onthouden ; 
van f 200.- per jaar; j Gezien de Lager-onderwijswet 1920; 

dat de Raad daarbij heeft overwogen, dat Hebben goedgevonden en verstaan: 
ondanks herhaalde oproeping zich geen enkele het beroep ongegrond t e verklaren. 
sollicitant heeft aangemeld voor de vacante Onze Minister van Onderw1js, Kunsten en 
betrekking van onderwijzer met, verplichte Wetenschappen is belast, enz. (W. v. G.B.) 
hoofdakte aan de openbare lagere school te 
Haulerwijk-boven; dat het naar zijn oordeel 
niet mogelijk zal blijken deze vacature in de 
naaste toekomst t e vervullen indien den te 
benoemen onderwijzer niet in uitzicht wordt 
gesteld eene belooning op grond van aanwijzing 
tot plaatsvervanger van het hoofd der school ; 

dat Ged. Staten aan het Raadsbesluit hunne 
goedkeuring hebben onthouden_ uit overweging 
dat art. 33 der Lager-onderw1Jswet 1920 den 
gemeenteraadJbevoegd verklaart aan de onder
wijzers eene belooning toe t e kennen op grond 
van hunne aanwijzing tot plaatsvervanger 
van het hoofd der school ; dat het toekennen 
dezer belooning dus alleen kan geschleden uit J 

overweging dat _d11 aanwijzing als plaatsver- , 

18 November 1921. W F.TTRS, houdende natu
ralisatie van : 

Ludovicus Aerts, geboren te Berchem (Belgie) 
den 3 September 1864, boerenknecht, wo
nende te R illand-Bath, _provincie Zeeland. 
s. 1191. 

Marie Friederike Balck, weduwe van Leopold 
FTederik Henke, gebornn te Rotterdam 
(ZuidhoUand) den 6 August.us 1874, zonder 
bero11p, wonende te Rotterdam, provincie 
Zuidholland. S. 1192 , 

Ant-on Bertling, geboren te Riemswh, gemeen
te Vechta (Oldenburg) den 21 Mei 1873, 
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handelsagent, wonende te Amsterdam, pro
vincie Noordholland. S. 1193. 

Arie l\farinus van Beusekom, geboren te 
's-Gravenhage, den 16 Juli 1872, bouw
kundige, wonende te Scheveningen, ge
meent.e 's-Gravenhage, provincie Zuid
holland en Cornelia van Beusekom, geboren 
t.e 's-Gravenhage (Zuidholland) den 11 Au
gustus 1899, zonder beroeP, wonende te 
Scheveningen, gemeente 's-Gravenhage, pro
vincie Z·uidholland. S. 1194. 

Albert Biekofsky, geboren te Hamburg 
(Duitschland) den 19 November 1880, 
koopman, wonendc te Rotterdam, provincie 
Zuidholland. S. 1195. 

Samuel Bloch, geboren te lhringen (Baden) 
den 24 Februari 1880, kantoorbediende, 
wonende te Scheveningen, gemeente 's-Gra
venhage, provincie Zuidholland. S. 1196. 

Johann Boerboom, geboren te Kellen (Prui
sen) den 2 Juni 1888, landbouwer, wonende 
te Bylerward (Pruisen). S. 1197. 

Heinrich Friedrich Bckelmann, geboren te 
Frankf01t a,/Main, (Pru,·sen) den 1 Sep
tember 1885, beeldhouwer, wonende te 
Velp, gemeente Rheden, provincie Gelder
land. S. 1198. 

Annas Borggreven, geboren te Veldhausen 
(Pruisen) den 15 September 1883, manu
facturier, wonende te 's-Gravenhage, pro
vincie Zuidholland. S. 1199. 

Alphons Maria Borggreven, geboren te Emme
rile (Pruisen) den 20 October 1852, vleesch 
keurder, wonende te Dusseldorf (Pruis~n). 
s. 1200. 

Karl August Brauning, geboren te 8u!il 
(Prui.•en) den 17 Maart 1871, geweermaker, 
wonende te Zaandam, provincie N oord
hollond. S. 1201. 

Wolff Breslau, geboren te Jurburg (Rusland) 
den 12 October 1865, zendeling, wonende 
te Scheveningen, gemeente 's-Gravenhage, 
provincie Zuidlwlland. S. 1202. 

August Bresser, geboren te Morsbach (Prui
sen) den 20 Maart 1881, berbergier, wo
nende te Eijyel,.hoven, provincie Limburg. 
s. 1203. 

Stephan Breuer, geboren te Niederich (Prui
sen) den 6 Juli 1869, kloosterbroeder, 
wonPnde te T( erkrflde, provincie Limburg. 
s. 1204. 

Edmund Richard ~ohann Busch, geb_oren te 
Dusseldorf (Pruisen) den 24 Juh 1875, 
hotelportier, wonende te 's-Gravenhage, 
provincie Zuidholland en Friedrich Ed
mund Wilhelm Busch, geboren te Dussel
dMf, (Pruisen) den 19 Maart 1900, iissistent 
hotelportier, wonende te 's-Gravenhage, 
provincic Zu idholland. S. 1205. 

Johann van Coevorden, geboren te Einlich
heim (Pruisen) den 30 October 1877, koop
man, wonende te Neuenhaus (Prtiisen). 
s. 1206. 

Cecile Alexandrine Baronesse de Constant 
Rebecque, weduwe van Hermann Louis 
Erdmann Carl Hugo Reichsgraf von 
Piickler, Freiherr von Groditz, geboren te 
's-Gravenhage, (Zuidlwlland) den 24 Juni 
1857, zonder beroep, wonende te Wage
ningen, provincie Gelder/and. S. 1207. 

Peter Jacobus Cuypers, geboren te Lommel 
(Belgie) den 9 April 1894, timmerman, 

wonende te Eersel, provincie Noordbrabant. 
s .. 1208. 

Arnaud Laurent Dederen, geboren te Maas
tricht (Limburg) den 4 Juni 1896, zonder 
beroep, wonende te Eysde7t, provincie Lim
burg. S. 1209. 

Amanda Wilhelmine Denklau, geboren t e 
Eimsbiittel, gemeente Hamburg (Duitsch
land) den 2 April 1873, zonder beroep. 
wonende te Breulcelen-Nijenrode, provin
cie Utrecht. S. 1210. 

Hermann Wilhelm Diebels, geboren te Vechta 
(Oldenburg) den 17 October 1868, handels
agent, wonende te Amsterdam, provincie 
Noordholland. S. 1211. 

Joannes Hubertus Dolhaine, geboren te 
Amb11 (Limburg) den 17 Maart 1865, met
selaar, wonende te Maastricht, provincie 
Limburg en Hendrik Johannes Dolhaine, 
geboren te Amby (Limburg) den 31 De
cember 1899, bankwerker, wonen<;le te 
Maastricht, provincie Limburg. S. 1212. 

Franz August Driiding, geboren te Cloppen
burg (0/denburg) den 5 October 1852, zonder 
beroep, wonende te Overveen, gemeente 
Bloemendaal, provincie N oordholland. S. 
1213. 

Sebastian Eglmaier, geboren te 8ch6nlind 
(Beieren) den 13 Juni 1870, coupeur,' wo
nende te 's -Gravenhage, provin,~ie Zuid
holland en Sebastian Johannes Eglmaier, 
geboren te s-Gravenhage (Zuidlwlland) den 
15 April 1899, kantoorbediende, wonende 
te I'.andferma.~in (N ederlandRch-lndie). 
s. 1214. 

Aloi~ Ernst, geboren te Worth a/M. (Beierm) 
den 24 Ma.art 1872, zet.kastelein, wonende 
te Amsterdam, provincie Noordholland. 
s. 1215. 

Wilhelm Andries Floors, geboren te Enschede 
(0,;erijasel) den 1 August,us 1898, onder
wijzer, wonende te Ruiirlo, provincie Gel
derland. S. 1216. 

Michael J ohann Frank, geboren te Augsb•wg 
(Beieren) den 8 Juni 1S86, reiziger. wonen
de te Amsterdam, provincie Noordholland. 
s. 1217. 

Marie Funke, weduwe van Oska.r Garschagen, 
geboren te Radevormwald (I'ruisen) den 
19 J anuari 1856, zonder beroep, wonende 
te Amsterdam, provincie Noordholland. 
s. 1218. 

Entllius Geerinck, geboren te Zele (Belgie) 
den 24 Juli 1857, bierbottelaar en ver
gunninghou<ler, wonende te 's-Gravenhage, 
provincie Zuidholland. S. 1219. 

Christian Gerhard Peter Gmritzen, geboren 
te Emmerik (Pruisen ) den 25 December 
1884, metselaar, wonende te Ellen (Prni
sen). S. 1220. 

Johanna Elisabetha Gotze, gPboren te Zurich 
(Zwitserland) den 31 Mei 1893, dansonder
wjjzeres, wonende te Amsterdam, provincie 
Noordholland. S. 1221. 

Peter Hubert Grandjean, geboren te Vael
serquartier, gemeente Laurensberg (Pruisen) 
den 25 Mei 1872, schoenmaker, wonende 
te Vaals, provincie Lt'mburg. S. 1222. 

Peter .Alfried Hallerbach, geboren te Barmen 
(Pruisen\ den 9 October 1887, kantoor
bediende, wonende te Amsterdam, pro
vincie Noordholland. S. 1223. 
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Heinrich Joseph Havenith, geboren te Hauset I 
(Pruisen) den 3 December 1870, winkclier . 
wonende te Bocholtz, provinrie Limburg, 
s. 1224. 

Carolus van Heusden, geboren te Antwerpen 
(Belgie) den 2 Januari 1873, blikdrukker, 
wonende te Mechelen (Belgie). S. 1225. 

Johann Gerhard Hoge, geboren te Emmen 
(Drenthe) den 10 September 1898, student, 
wonende te (koningen, provincie Groningen. 
s. 1126. 

Gerhard Holtvliiwer, geboren te San,J,hausen 
(Pruisen) den 4 Maart 1868, zonder beroep, I 
wonende te Amsterdam, provincie Noord- 1 
hoUand. S. 1227. I 

,Johann Wilhelm Paul Huckfeldt, geboren 
te Elmshorn (Du,itschland) den 31 Juli 
1874, meesterknecht,, wonende te wchem, 
provincie Relderland. S. 1228. 

Abraham Idenburg, geboren te Buiksloot 
(Noordholland) den 5 Juni 1864, zonder 
beroep, wonende te 's-Gravenhage, provin
cie Zuidhnlland. S. 1229. 

Jacobus Eugenius Jeurissen, geboren te 
Zonhoven (Belgie) den 26 Februari 1895, 
sigarenfabrikant, wonende te Valkenswaard 
provincie Noordbrabant. S. 1230. 

Richard Paul Marinus Jorissen, geboren te 
's-Gra,;enhage, (Zuidholland) den 30 April 
1849, zonder beroep, wonende te 's-Gra
venhage, provincie Zuidholland. S. 1231. 

Alexan,er Bernhard Klaesener, gcboren te 
lsselburg (Pruisen) den 18 Mei 1856, zonder 
beroep, wonende te Engelen, prov. Noord
brabant. S. 12!l2. 

Hermann Max Wilhelm Klatt, geboren te 
Zehna (Mecklenb11,rg) den 8 December 1873, 
zuivelbereider, wonende te Oss, provincie 
Noordbrabant. S. 1233. 

Heinrich Albert Klein, geboren te Basdorf 
(Pruisen) den 22 Maart 1869, hotelbouder, 
wonende te Zandvoort, provincie N oord
ho!land. en Magdalena Maria Klein, ge
boren te Zandvoort (Noordholland) den 
14 Augustus 1899, zonder beroep, wonende 
te Zandvoort, provincie N oordholland. S. 
1234. 

Cat-harina Krewinkel, gebonm t e Pannes
heide (Pruisen) den 7 November 1873, 
dienstbode, wonende te Aken, Pruisen. 
s. 1235. 

Gerhard Johann Krings, geboren te Ratheim 
(Pruisen) den 5 Augustus 1848, mole
naar, wonende te Nuth, provincie Lim
burg. S. 12:16. 

Jacob Leonardus Laban, geboren te Ant
werpen (Belgie ) den 9 September 1869, 
koopman, wonende te 11farseille(Frankrijk) . 
s. 1237. 

Marie Theophile .van Laere, geboren te 
Clinge (Zeeland) den 24 Augustus 1896, 
klompenmaker, wonende te Clinge, pro
vincie Zeeland. S. 1238. 

Leon Lappeman, geboren te Brussel (Belgie) 
den 29 October 1866, koopman, wonende 
te Parijs (Frankrijk). S. 1239. 

Leonard Joseph Leuchter, geboren te Rit
zerfeld (Pruisen) den 28 September 1861, 
:z;onder beroep, wonende te Kerkrade, pro
vincie Limburg. S. 1240. 

Gerrit Johan Maass, geboren te Ubbergen 
(Gelderland) den 14, Juli 1899, hulpschrij-

ver bij de Nederlandsche Spoorwegen, 
wonende te Utrecht, provincie Utrecht. 
s. 1241. 

Franz Hubert Joseph Maassen, geboren te 
Aleen (Pruisen) den 13 Maart 1875, han
delsreiziger, wonende te Tilburg, provin
oie Noordbrabant. S. 1242. 

Jacobus Machiels, geboren te Vlytingen 
(Belgii!) den 8 Augustus 1872, metselaar, 
wonende te Maastricht, provincie Lim
burg. S. 1243. 

Carlo Antonio Margaroli, geboren te Coimo 
( ltalie) den 24 Juli 1868, schoorsteen
veger, wonende te Amsterd,am, provincie 
Noordholland. S. 1244. 

Anna l\farinissen, weduwe van Carl Albrecht 
Nill, geboren te Bajoeman (Nederlandsch
lndie) den 2 December 1875, zonder beroep, 
wonende te Med,an, Nederlandsch-lndie. 
s. 1245. 

Karel Camie! Meert, geboren te Boom (Bel
gie) den 16 Juli 1891, tijdelijk gemeente
ambtenaar, wonende te Eindhoven, pro
vincie Noordbrabant. S. 1246. 

Leopold Mellinger, geboren te Bud,apest 
(Hongarije) den 29 Maart 1885, handels
reiziger, wonende te · Scheveningen, ge
meente 's-Gravenhage, provincie Zuidhol
land. S. 1247. 

Elise Theodore Hubertine Mohr, geboren te 
Kalk (Pruisen) den 24 Maart 1882, zonder 
beroep, wonende te Amsterd,am, provincie 
Noordholland. S. 1248. 

Agnes Catherine Marie Nivard, geboren te 
Houtain-Saint-Simeon (Belgie) den 30 Janu
ari 1883, onderwijzeres, wonende te Dord
recht, provincie Zttidholland. S. 1249. 

Hendrik Okkels, geboren te Zwolle (Over
ijssel) den 24 November 1893, stoker, wo
nende te M eppel, provincie Drenthe. S. 
1250. 

Theodor Joseph Olfers, geboren te Gangell 
(Pruisen) den 19 Februari 1875, drogist 
en telefonist, wonende te Mill, gemeente 
Mill en St. Hubert, provincie Noordbrabant. 
s. 1251. 

Joseph Martin Ossenbeck, geboren te Oster
d,amme (Oldenburg) den 23 October 1870, 
procuratiehouder, wonende te 's-Graven
hage, provincie Zuidholland. S. 1252. 

Albin Eduard Pfeifer, geboren te Nieder
reinsdorf (Duitschland) den 27 Januari 
1861, spekslagcrsbediende, wonende te 
's -Gravenhage, provincie Zuidholland. en 
Frans Anton Pfeifer, geboren te 's-Gra
venhage (Zu?'.dholland) den 5 Maart 1900, 
kantoorbediende, wonende te 's -Graven
hage, provincie Zuidholland. S. 1253. 

Paul Berthold von Przysieckie, geboren te 
Greifenberg (Pruisen ) den 27 Juli 1853, 
zonder beroep, wonende te 's-Gravenhage, 
provincie Zuidholland. S. 1254. 

Susanna Wilhelmine van Raalte, geboren te 
Frankfort a/M (Pruisen) den 15 Januari 
1872, zonder beroep, wonende te Frank
fort a/M (Pruisen). S. 1255. 

Hendrik Ramaekers, geboren te Hamont 
(Belgie) den 30 Maart 1895, si11arenmaker, 
wonende te Valkenswaard, provmcie N oord
brabant. S. 1256. 

Andreas Rameckers, geboren te Aken (Prui
sen) den 12 December 1876, kapper, wo-
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nende te H eerlen, provincie Limburg. S. 
1257. 

l<ranz Joseph Rathmer, geboren te Stadtlohn 
(Pruisen) den 15 Februari 1868, export
slager, wonende te Aalten provincie 
Gelderland en Hermanns Josephus Rath
mer. geboren te Aalten (Gelder/and) den I 
30 J anuari 1897, koopman, wonende te 
Aalten, provincie Gelderland en Johanna ' 
Willemina Rathmer, geboren te Aalten 
(Gelderland) den 31 Ju li 1899, zonder 
beroep, wonende te Aalten, provincie 
Gelderland. S. 1258. 

Albertus Reins, geboren .te Wielen (Pruisen) 
den 18 October 1889, landbouwer, wo
nende te Holthem, gemeente Gramsbergen, 
provincie Overijssel. S. i259. 

Augustus Edouardus Remouchamps, geboren 
te Gent (Belgie) den 25 Januari 1892, zon
der beroep, wonende te Valkenburg, pro
vincie Zuidholland. S. 1260. 

Pierre Joseph Paul Rocks, geboren te Lim
bourg (Belgie) den 6 Februari 1882, paarde
knecht, wonende te Eilendorf (Pruisen). 
s. 1261. 

Maria Mathilde Roder, weduwe van Johann 
Gerhard Hubert Sieben, geboren te Rut
tenscheidt (Pruisen) den 29 Augustus 1886, 
huishoudster, wonende te Dusseldorf (Prui
sen). S. 1262. 

Heimard Franz Ru bach, geboren te Ecklin
gerode (Pruisen) den 21 December 1875, 
koopman, wonende te Makassar (Neder
landsch-Indie). S. 1263. 

Sally Siegmund Sari!, geboren te Frankfort 
a/M (Pruisen) den 22 Juli 1858, diamant
handelaar, wonende t e 's-Gravenhage, 
provincie Zuidholland. S. 1264. 

Leopold Scherer, geboren te Stanislau 
(voorheen Oostenrijk, thans Polen) den 5 
Maart 1885, agent der Koninklijke Paket
vaart-Maatschappij, wonende te Donggala, 
Nederlandsch-Indie. S. 1265. 

Johann Heinrich Schlebusch, geboren te 
Loikum, gemeente Haldern (Pruisen) den 
13 Mei 1874, landbouwer, wonende te 
V oorst, gemeente Gendringen, provincie 
Gelderland. S. 1266. 

Arnoldus Franziskus Schober, geboren te 
Isselburg (Pruisen) den 9 October 1884, 
arbeider, wonende te Dusseldorf (Pruisen). 
s. 1267. 

Wilhelm Franz Joseph Sittarz, geboren te 
Kempen (Pruisen) den 29 Juni 1889, lee
raar, wonende te Rolduc, gemeente Kerkrade, 
provincie Limbiirg. S. 1268. 

Desire J oseph Sixliard, geboren te Mozet 
(Belgie) den 21 September 1860, steen
houwer, wonende te Roermond, provincie 
Limburg. S. 1269. 

Helene Marie Stachely, weduwe van Henri 
Lambert Hubert Marie Tillemans, geboren 
te Wiesbaden (Pruisen) den 26 April 1865, 
zonder beroep, wonende te Darmstadt 
(Hessen) . S. 1270. 

Heinrich Josef Stollenwerk, geboren te 
Marindorf bij Aken (Pruisen) den 29 Juni 
1876, mijnwerker, wonende te Hongen bij 
Aken (Pruisen) . S. 1271. 

Laurent Leonard Hendrik Thans, geboren 
te Hamont (Belgie) den 2 Mei 1898, hitlp
arbeider bij de Staatsspoorwegen, wonende 

t e H elmond, provincie N oordbrabant. S. 
1272. 

Wilhelm Paul Erwin Thiel, geboren te Deutz 
(Pruisen) den 5 Maart 1881, waarnemend 
tweede Commies bij de Algemeene Reken
kamer, wonende te Meester Gornelis 
(Nederlandsch-Indie) . S. 1273. 

Heinrich Wilhelm Albert Thoenies, geboren 
te Paderborn (Pruisen) den 30 November 
1887, pianist, wonende te Amsterdam, 
provincie Noordholland. S. 1274. 

Friedrich Hermann Adolph Tiemann, gebo
ren te Stadt Rheine (Pruisen) den 2 Sep
tember 1883, fabrikant, wonende te Dei
desheim (Pruisen) . S. 1275. 

Ernst Aug_ust Unverzagt, geboren te See
bergen (Pruisen) den 6 Juni 1863, kunst
draaier, wonende te 's-Gravenhage, pro
vincie Zuidholland. S. 1276. 

Reinhard Johan Vietor, geboren te Amster
dam (Noordholland) den 18 April 1895, 
kantoorbediende, wonende te Amsterdarn, 
provincie Noordlwlland. S. 1277. 

Fritz Heinrich Hermann Bernhard Volker, 
geboren te Perleberg (Pruisen) den 18 Sep
tember 1893, huismeester, wonende t e 
Wassenaar, provincie Zuidlwlland. S. 1278. 

Elisa Marie Wauters, geboren te Brussel 
(Belgie) den 4 Mei 1873, zuster-overste, 
wonende te Tilburg, provincie Noordbra
bant. S. 1279. 

Philipp August Adolph Weihe, geboren te 
Herford (Pruisen) den 12 November 1850, 
zonder beroep, wonende t e 's-Gravenhage, 
provincie Zuidholland. S. 1280. 

Elisabeth Maria Weismann, geboren te 
Utrecht (Utrecht) den 11 Februari 1897, 
tijdelijk schrijfster, wonende te Utrecht, 
provincie Utrecht. S. 1281. 

Jan Herman Wennink, geboren te Enschede 
(Overijssel) den 22 Juni 1869, procuratie
houder, wonende te Amsterdam, provincic 
Noordholland. S. 1282. 

Johan Wilhelm Westerhoff, geboren te Issel
burg (Pruisen) den 11 October 1863, zon
der beroep, wonende te Dordrecht, pro
vincie Zuidlwlland. S. 1283. 

Pieter Jozef Wetzler, geboren te Ubach-over 
Worms (Limburg) den 31 Augustus 1895, 
verzekeringsagent, wonende te Ubach-over
Worms, provincie Limburg. S. 1284. 

Max Christian Arnolds, geboren te Amster
dam (Noordlwlland) den 18 Februari 1894, 
kantoorbediende, wonende te Arnhem, pro
vincie Gelderland. S. 1285. 

Henri Van der Burg, geboren te Parijs 
(Frankrijk) den 14 April 1867, handels
reiziger, wonende te Parijs (Frankrijk). 
s. 1286. 

Pieter Joannes Delahaije, geboren t e Mechelen 
(Belgie) den 28 Juni 1875, herbergier, 
wonende te Luik (Belgie). S. 1287. 

Gustav Adolph Didlaukis, geboren te K esse.
nich (Pruisen) den 5 December 1880, 
maga zijnmeester, wonende te Amsterdam, 
provincie Noordholland. S. 1288. 

Gerard Duursma, geboren te M6dling bij 
Weenen (Oo8tenr,:fk) den 14 Februari 1_87?, 
leeraar, wonende te Sneek, . provincie 
Friesland. S. 1289. 

Renier Frissen, ge boren te N eerhaeren ( Belgir,) 
den 2 April 1887, leidekker, wonende te 
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Putk, gemeente Schinnen, provin<'ie Lim
burg. S. 1290. 

Anton J oseph Goettgens, geboren te Ruif, 
gemeente Herzogenmth (Prui-•en) den 11 
J anuari 1861, slotenmaker, wonende te 
Ohevremont, gemeente K ~rkrade, provincie 
Limburg; Johan Joseph Gottgens, gt>boren 
te Kerkrad,e (Limburg ) den 20 Februari 
1897, metselaar, wonende te Apeldo?rn, 
provincie Gdderl,and en Hendrik Joseph 
Gottgens, geboren te Kerkrade (Limburg ) 
den 19 April 1900, slotenmaker, wonende 
te Okevremont, gemeente K erkrade, provin
cie Limburg. S. 1291. 

J ohann Wijnand Harmans, geboren te 
Dre11den (Saksen) den 7 Februari 1879, 
koopman, wonende te Dre.sden (Saksen). 
S. 1292. 

H ans Max Bernhard Jantzen, geboren te 
Niederl6s-snitz (Saksen) den 7 April 1883, 
bouwkundige, wonende te 's-Gravenkai.;e, 
provinrie Zuidlwll,and. S. 1293. 

Josepha :Maria Theresia Emili11, Joanna Van 
Kerckhoven, geboren te Antwerpen (Belgie) 
den 17 Augustus 186/i, kloosterzuster, ,. o
nende te Velddriel, gemeente Driel, pro
vincie Gelder/and. S. 1294. 

Johann Lederer, geboren te Nurnb zrg (Bei
eren) den 27 Juli 1878, koopman, wonende 
te 's-Gravenhage, provincie Ziii,fh,./1,and. 
s. 1295. 

Egidius J oseph Leers, geboren te Aken 
(Pruisen) den 22 April 1884, boekbinder, 
wonende te Miinchen (Beieren). S. 
1296. 

Egide J oseph Hubert Lousberg, geb0ren te 
Gemmenich (Belgie) den 3 October 1879, 
landbouwer, wonende te O!ierhau,•en (Prui
sen). S. 1297. 

Theodorus Maas, geboren te Ottersum (Lim
burg) den 4 Februari 1895, rijtuigpoetser, 
wonende t e Nijmegen, provincie Gelder
l,and. s. 1298. 

Valentin Marcus, geboren te Ree.s (Pruisen) 
den 2 Mei 1865, procuratiehouder, wonende 
te Amsterdam, provincie NoordhrJll,and. 
s. 1299. 

Anton Hermann Mertens, geboren te Brick
wedde (Prui.•en) den 25 Juni 1872, manu 
facturier, wonende te Ter-Apel, gemeente 
Vlagtwedde, provincie Oroningen. S. 1300. 

Gustav Miebacb, geboren te Elberfeld (Prui
sen) den 11 Maart 186_1, meesterknecbt, 
wonende te Arnhem, provincie Gelderl,and. 
s. 1301. 

Anna Margaretha Pannekens, weduwe van 
J oannes Fransiscus Hubertus Meerten, 
geboriin te Toenisbery (Pmisen) den 20 
November 1860, wcrkvrouw, wonendc te 
Dui.,l)[trg (Pruisen ). S. 1302. 

Hugo Carl Joseph Raab, geboren te Zwei
brucken (Beieren) den 22 Februari 1860, 
scheikundige en fabrikant, wonende te 
Roeimond. provincie Limbury. S. 1303. 

William Robert Rowland, geboren te Weenen 
(Oo.<tenrijk) den 5 Maart 1869, zonder 
beroep, wonende te Si!Joroer (Nederl,andsch
Indil'). S. 130-1. 

Johann Scheers, geboren te Emmerik /Prui
sen) den 20 Maart 1874, landbouweT, 
wonende te Stoklcum, gemeente Bergh, pro
vincie Gelderland. S. 1305. 

Auguste Smolka, weduwe van Hermann van 
der Las, geboren tP. Kie.sling (Pruisen) 
den 3 Augustus 1896, zonder beroep, wo
nende te Sterkrad,e (Pruisen). S. 1306. 

Franz Anton Sodekamp, geboren t e Dorf. 
mund (Prui-sen) den 17 ,Tunuari 1877, 
winkelier, wonende te Amsterdam, provin
cie Noordh.oll,and. S. 1307. 

Theodor Tenbiilt,, geboren te Vehlingen 
(Pruisen) den 6 Januari 1864, landbouwer, 
wonende te Megchelen, gemeent.e Gen
dringen, provincie Gelderland en Anna 
Aleida Tenbiilt, geboren te Gendringen 
(Gelderl,and) den 18 Februari 1900, dienst
bode, wonende te Gendringen, provincie 
Gelderl,and. S. 1308. 

Gottlob Friedrich Wilhelm Unkel, geboren 
te Neckarsulm (Wiirttemberg) den 7 No
vember 1881, automobielbersteller, wo
nende te Amsterdam, provincie Noord
kolland. S. 1309. 

Engelina Valk, weduwe van J oseph Doble, 
geboren te Vlagtwedde (Groningen) den 
20 Mei 1881, koopvrouw, wonende t e 
Stad.skanaal, gemeente Onstwedde, provin
cie Groningen. S. 1310. 

Jacobus Arthur VertriePt, geboren te Ant
werpen (Belgio.) den 20 December 1890, 
hoteldirecteur, wonende te Scheveningen, 
gemeente 's-Gravenkage, provinrie Zuid
holland. S. 1311. 

Ernst Bernhard Vosskiihler, geboren te 
}3wry.steinfurt (Pruisen) den 29 Augustus 
1878, bedrijfsleider, wonende te 's-Her
togenbosch, provincie Noordbrabant. S.1312. 

Gmllaume Maximilien Zimmermann, geboren 
te Sint-Jans-Molenbeek (Belgie) den 3 Sep
tember 1873, photograaf, wonencle te 
Amiterdam, pro,inrie Noordholland. S. 
1313. 

Antonia J akobine Maria Zipser von ·wart.fort, 
wednwe van Gerhard Willem Herman 
Peltzer, geborcn te Pest-h (Hongarije) den 
28 J anuari 1868, zonder beroep, wonende 
te Weenen (Oo-•tenrijk. ) S. 1314. 

J ohann Michael Ber!(mann, gebcren te Offen
bach a/M. (!lessen ) den 7 Septewb~r 1852, 
muntmc-termaker. wonende te Amsterdam, 
provincie Noordholl,and. S. 1315. 

Friedrich Wilhelm Bonsardt, geboren te 
Moers (Prui'.sen) den 27 · Maart 1884, 
schoenenhandelaar, wonende te 's -Gra
i-enkage, provincie Zuidkoll,and. S. 1316. 

Dr. Jo~ef Theodor Erb, geboren te Volkach 
( Beirren) den 23 Februari 1874, P!~emeen 
procuratiehouder der Bataafsche Petro
leum Maatschappij. wonencle te 's-Graven
hag.;, pro,incie Z 11.,".dkolla-nrl. S. 1317. 

John Henri Erbachweler, gehoren te Tam
pico (Mecr.:Co) den 9 April 1871, koopman, 
wonende te Amsterdam, provincie Noord-
Mlland. S. 1318. 

Bruno Folkerts Groenewold, geboren te Leer 
(Pruisen) der 17 Apr.:l 185/i, brandstoffen
hand<'laar, wonende te Amsterdam, prc,
vincie Noordholl,and. S. 1319. 

Franz Leopold J anetzky, geboren te Ratibor 
(Pruisen) den 24 Augustus 1885, bontwer
ker, wonende te 's-Gravenhage, provincie 
Zuidholl,and. S. 1320. 

,Tulius Van der Linden, geboren te Ant1rerpen 
· (B'elgii!) den 28 Februari 1898, wagenpoet-
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ser, wonende te T ilburg, provincie Noord
brabant. S. 1321. 

Louis Conrad Etienne Mahler, geboren te 
Rotterdam (Zuidholland) den 12 April 1896, 
werktuigkundige, dtstijds wonende te 
S/,oten (Noordholland), SPdert vertrokken 
naar Nederlandsch- lndie. S. 1322. 

Cornelius Joannes Neefs, geboren te Turn
hout (Belgie) den 1 Februari 1878, manden
maker, wonende te Schijndel, provincie 
Noordbrabant. S. 1323. 

Helene Dorothea Catharine Rasmussen, 
geboren te Kiel (Pruisen) den 30 Maart 
1892, cabaret- en filmartiste, wonende te 
Amsterdam, provincie N oordholland. S. 
1324. 

Juda (Joseph) Renard (Israels), ~eboren 
te Amsterdam (Noordholland) cten 23 
Augustus 1880, rijwielhandelaar, wonende 
te Gent ( Bdgie). S. 1325. 

Philip Renard (Israels), geboren te Amster
dam (Noordholland) den 13 April 1883, 
koopman, wonende te Gent (Bel9ie) . S. 
1326. 

Justus Riesenberg, geboren te Altendorf 
(Pruisen) den 17 Juni 1887, mijnwerker, 
wonende te Bierstrass bij -Herzogenrath 
(Pruisen). S. 1327. 

Wilhelm Johann Schmidt, geboren te Leer 
(Pruisen) den 31 October 1858, kuiper, 
wonende te Amsterdam, provincie Noord
holland en Gerhardina Schmidt, geboren 
te Am.~terdam (Noordholland) den 27 Maart 
1900, schrijfster, wonende te Amsterdam, 
provincie Noordholland. S. 1328. 

Heinrich Hubert Stiegen, gehoren te Glad
bach (Pruisen) den 24 November 1S7fl, 
coupeur, wonende te Haarlem, provincie 
Noordhollawl. S. 1329. 

Marcel Auguste Fritz Vandevelde, geboren 
te Brugge (Belgie) den 28 Mei 1898, schrij
ver, wonende te Amsterdam, provincie 
Noordholland. S. 1330. 

19 November 1921. BESUTIT, houdende mach
tiging tot uitgifte van schatkistbiljetten 
en schatkistpromessen, volgens de wet van 
4 April 1870 (Staatsblad n°. 52), laatstelijk 
gewijzigd- bij die van 26 Juli 1918 (Staats
blad n°. 499) en de wet van 5 December 
1881 (Staatsblad n°. 185). S. 1331. 

19 Ne,l;f,m"/; 0 r 1921. BESLUIT tot vaststelling 
van iiet bedrag, dat bij de regeling van 
den aanslag in de inkomstenbelasting 
van de onder artikel 2 der Wet op de 
Inkomstenbelasting 1914 vallende Neder
landsche ambtenaren als beroepskosten 
kan worden aangemerkt. S. 1332. 

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

Financien van 15 November 1921, n°. 68, 
Directe Belastingen ; 

Gezien de artikelen 2 en 25 der Wet op de 
Inkomstenbelasting 1914; 

Hebbe_n goedgevonden en verstaan te 
bepalen: 
Art. 1. Het bedrag, dat bij de regeling van 

den aanslag in de inkomstenbelasting van de 
onder artikel 2 der Wet op de Inkomsten-

belasting 1914 vallende Nederlandsche ambte-

1 

naren als beroepskosten kan worden aange
, merkt, wordt bepaald op het bedrag, dat zij 

I 
onder den naam van verblijfsvergoeding toe
lage, of onder welken anderen naam ook, tot 
bestrijding van hunne beroepskosten boven 
hunne bezoldiging genieten. 

Voor ambtenaren, die hunne beroepskosten 
uit de hun toegekende bezoldiging moeten be
strijden, wordt de helft dier bezoldiging all 
beroepskosten aangemerkt. 

2. Ons besluit van 30 Januari 1915 (Staats
blad n°. 65) vervalt. 

3. Dit besluit wordt geacht in werking te 
zijn getreden met ingan~ van 1 Mei 1921. 

Onze voornocmde Mimster is bela,;t met de 
uitvoering van dit beslui,t hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst, en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan Onze Minis
ters van Buitenlandsche Zaken, van Landbouw, 
Nijverheid en Handel en van Kolonien. 

Het Loo, den 19den November 1921. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financien, DE GEER. 
(Uitgeg. 12 Dec. 1921.) 

21 November 1921. ARREST van den Hoogen 
Raad. 

De wetgever beschouwt weliswaar het 
beroep van vergunninghouder als geoor
loofd, doch de uitoefening ervan mag 
slechts binnen de perken der wet plaats 
hebben. 

Tot die perken behoort, dat de vergun
ninghouder onderworpen is aan de plaat
seliJke verordeningen krachtens art. 135 
Gem.wet vastgesteld. 

Zoowel uit de geschiedenis a.ls wt den 
aanhef van art. 7 der Drankwet blijkc, dat 
de wetgever met dit art. geen in breuk 
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 zelfheeft voorbehouden 

Art. 22 der Drankwet kent den vergun
ninghouder geen recht toe, maar betreft 
alleen den duur der vergunning en het 
daarmee samenhangend te betalen ver
gunningsrecht. 

Een tapverbod kan uitgebreid worden 
tot de open aanhoorigheden, behoorend 
bij de vergunningslocaliteit, tot welke 
aanhoorigheden luidens art. 24 der Drank
wet de verleende vergunning zich vanzelf 
uitstrekt. 

(Gem.wet art. 135; Drankwet artt. 7, 22, 24.) 

Voorzitter: Mr. A. J. L. Nijpels. 

Raden: Mrs. H. M .. A. Savelberg, Jhr. R. 
Feith, Dr. L. E. Visser en B. Ort. 

M. W. S., requira.nt van ca.ssa.tie tegen een 
tegen hem gewezen vonnis van de Arr.-Recht
ba.nk te Heerenveen van 10 Juni 1921, waarbij 
hij in hooger beroep, na vernietiging van een 
vonnis van het Kantongerecht t e Beetster
zwaa.g van 19 Februari 1921, is schuldig ver
k laard a.an de overtreding van : ,,in de gemeente 
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Opsterland te Gorredijk in een voor het publiek 
toegankelijke lokaliteit van een gebouw, 
waarvoor krachtens de Drankwet vergunning 
tot verkoop van sterken drank in het klein is 
verleend, sterken drank toedienen, gedurende 
in voormeld dorp voor het publiek toegan
kelijke open bare vermakelijkheden", en, met 
toepassing van de artt. 92a, 1°., 170 der Alge
meene P olitieverordening voor de gemeente 
Opsterland, en art. 23 Sr., veroordeeld tot 
eene geldboete van f 3 en een vervangende 
hechtenis van zes dagen; (Gepleit door Ilfr. 
N. Cramer, advocaat te 's -Gravenhage.) 

Conclusie van den Advocaat-Generaal :Mr. 
Ledeboer. 

Als cassatiemiddel is voorgedragen : 
,,Schending van art. 22 der Drankwet en 

van art. 135 der Gemeentewet door verbin
dend te verklaren art. 92a der Algemeene 
Politieverordening voor de gemeente Opster
land." 

Art. 92a der Algemeene Politieverordening 
van Opsterland luidt voor zoover thans van 
belang als volgt : ,,het is ve'rboden in een voor 
het publiek toegankelijke lokaliteit van een 
gebouw of op bijbehoorend terrein, waarvoor 
krachtens de Drankwet vergunning tot ver
koop van sterken drank in het klein is ver
leend, sterken drank te koop aan te bieden ... 
toe te dienen, A. enz. , B. enz., C. gedurende 
voor het publiek met of zonder beta.ling toe
gankelijke feesten, openbare verma.kelijk
heden enz. met dien verstande, dat het verbod 
geldt ten aanzien van het dorp waar de hier
voor genoemde vermakelijkheden worden ge
houden." 

Het is dunkt mij duidelijk, dat in deze 
woorden geene tegenstelling tusschen de loka
liteit van een gebouw en het bijbehoorend 
terrein is gesteld of bedoeld in dien zin, dat de 
wetgever ten aanzien van de bijbehoorende 
terreinen zich ook dacht te bemoeien met de 
zoodanige_ die niet voor het publiek toegan
kelijk zouden zijn. lntegendeel de woorden 
,,voor het publiek toegankelijk" hebben be
trekking zoowel op de lokaliteit van een ge
bouw, als op bijbehoorend terrein. 

De geachte verdediger erkende, dat eene 
bepaling a ls de bovenbedoelde steun zou kunnen 
vinden in art. 135 Gemeentewet, indien niet art. 
7 der Drankwet in verband met de geschiedenis 
van het tot stand komen daarvan en de ge
heele geest van de Drankwet, elk zoodanig 
tapverbod zouden · uitsluiten. Uit verschil
lende bepalingen van die wet toch in onderling 
verband beschouwd zou voortvloeien, dat 
behoudens de beperkingen, uitdrukkelijk in 
de wet neergelegd, vrijheid van tappen aan de 
vergunninghouders zou zijn verzekerd. 

Ik had reeds eenmaal de gelegenheid als 
mijn gevoelen te kennen te geven, dat de 
plaatselijke wetgever geheel vrij is om ten 
aanzien van bedoeld punt bepalingen te maken 
en we! in mijne conclusie voorafgaande aan 
Uw arrest van 18 December 1916 (W. 10059) 
Ned. Jur. 1917, 170, waarbij uitdrukkelijk is 
beslist, dat een ,,tapverbod" niet in strijd is 
met eenige wetsbepaling en meer bizonder aan 
eene krachtens de Drankwet verleende vergun
ning geenerlei recht kan worden ontleend, 

)\j~ J 

waarmede zoodanig ,,tapverbod" onvereenig
baar zou zijn. In dit verband mag ook nog 
de aandacht worden gevestigd op Ow arrest 
van 25 Mei 1920 (W. 10585, Ned. Jur. 1920, 
707.) 

Nu de geachte pleiter niettemin de juistheid 
Uwer beslissing uitvoerig heeft bestreden, 
meen ik niet te mogen nalaten aan het vroeger 
betoogde nog een en antler toe te voegen. 
Pleiter beriep zich dan tot staving van zijn 
gevoelen speciaal op de artt. 10, 20, 45 en 46 
en op de geschiedenis van art. 7 der Drankwet. 

Eene bepaling als die van art. 10 was noodig 
om de strengheid van art. 8, 2°. in verband 
met de eischen der praktijk te temperen, doch 
het lag geheel in de lijn van den wetgever om 
die beperking· door praktische overwegingen 
geboden, toch zoo min mogelijk afbreuk te 
laten doen aan een gezond beginsel. Het is 
duidelijk, dat de daartoe strekkende voorwaar
de door niemand anders dan door denRijkswet
gever kon en mocht worden gesteld. 

Ook wat art. 20 betreft ge!dt, dat waar 
het recht voor eene vergunning binnen bepaalde 
grenzen in verband met de huurwaarde in de 
wet werd bepaald, ook de vermindering daar
van, welke men wilde in de gevallen, bepaald 
in bet slot van het derde lid van dit artikel, 
bij de wet moest worden toegelaten. 

In art. 45 was de bepaling van het vierde 
lid noodig, althans wenschelijk, omdat anders 
op goede gronden zou kunnen worden betoogd, 
dat het niet stellen van een verbod als in het 
derde lid bedoeld door de Kroon, zou aan
toonen, dat de Kroon in die gemeenten zoo
danig verbod beslist niet ,vilde en de bemoeiing 
van den gemeentewetgever dus in dat opzicht 
zou zijn uitgesloten, terwijl art. 46 deels eene 
strekking heeft overeenkomstig met de be
paling van art. 10 en in het algemeen het 
stellen van een dergelijk verbod in de daar 
bedoelde gevallen, algemeen wil doen zijn 
en niet wil overlaten a.an het wisselend in
zicht van gemeentebesturen. 

Een enkel woord ook nog oyer het in het 
middel aangehaald art. 22. Ik acht het dui
delijk, dat daarin slechts is vervat eene rege
ling voor de administratie, die geheel intact 
laat de bepalingen, die overigens het ge bruik 
der vergunning regelen of beperken. 

Van een doorloopend verband tusschen deze 
artikelen in dien zin, dat het systeem van de 
Drankwet in het algemeen zou zijn t e om
schrijven als dat zij het geheele onderwerp 
van ,,taprecht" tot zich zou trekken, met uit
zondering van de gevallen, waarin zij den 
lageren wetgever zijne vrijheid van regeling 
teruggeeft, kan naar mijn oordeel geene sprake 
zijn. 

De geschiedenis nu van art. 7 der wet be
vestigt deze opvattng m.i. volkomen. 

In art. 15m van het oorspronkelijk ontwerp, 
kwam voor een algemeen geldend tijdstip voor 
aanvang en einde -van den verkoop van sterken 
drank, met de toelichting, dat binnen die gren
zen . de gemeente besturen desgewenscht verder 
de drankverkoop zouden kunnen beperken. 
(zie Bijl. Hand. 2• Kamer 1903/4 n°. 83 ontw. 
en mem. van toel. biz. 19). In het voorloopig 
verslag (83, 7 bi. 58) werd tegen die uniforme 
regeling bezwaar gemaakt, niet echter omdat 
men van oordeel was, dat het tappen gehee1 

58 
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vrij moest worden gelaten, doch omdat men toegankelijke bi0scoopvoorstelling werd ge
de regeling daarvan in haar geheel aan de geven ; 
gemeentebesturen wilde overlaten. llfen wilde dat dit feit is gekwalificeerd en deswege 
geene garantie van acht uren recht op drank- straf is opgelegd als hiervoren is medegedeeld ; 
vcrkoop, maar de gemeentelijke wetgever al- 0. ten a.anzien van het voorgestelde cassa
geheele vrijheid geven. Naar a.anleiding van tiemiddel : 
deze opmerkingen werd door den Minister bij dat art. 92a der toegepaste in het middel 
de memorie van antwoord medegedeeld, dat aangehaalde verordening, voorzoover ten deze 
hij art. 151n had geschrapt en vervangen door I van belang, luidt : 
bevoegdverklaring van den Ra.ad in art. 2c, ,,Het is verboden in eene voor het publiek 
thans het overigens nader aangevuld art. 7, 1 toegankelijke lokaliteit van een gebouw of 
waarbij men specia.al te denken heeft a.an den op bijbehoorend terrein waarvoor krachtens 
aanhef van dat artikel wa.arbij de bevoegdheid de Drankwet vergunning tot verkoop van ster
van den Gemeentera.ad krachtens art. 135 ken drank in het klein is verleend, sterken 
Gemeentewet ten overvloede is gewaarborgd. drank ... toe te dienen ... gedurende voor hei 
Ik zog ten overvloede gewaa.rborgd, niet ver- publiek met of zonder betaling toegankelijke . . • 
leend slechts voor de in dat artikel genoemde open bare vermakelijkheden, met dien verstande, 
gevallen; want geheel in overeenstemming dat het verbod geldt ten aanzien van het dorp, 
met de geschiedenis, is door den Hoogen Raad waar de hiervoor genoemde vermakelijkheden 
reeds meermalen beslist, dat deze bepaling worden gehouden" ; 
geenszins ten doe! had a.an de gemeenteraden 0., dat ter ondersteuning van het middel is 
eenige bevoegdheid te verleenen, die zij niet aangevoerd, dat de Gemeenteraad de bevoegd
reeds krachtens art. 135 der Gemeentewet heid tot het maken van bedoeld verbod, in
bezaten, of om die bevoegdheid verder te dien het overigens rechtsgeldig zou zijn, slechts 
regelen of te beperken, maar alleen om de kan ontleenen a.an art. 135 der Gemeentewet ; 
bcvoegdheid dcr Gemeenteraden buiten twijfel dat evenwel <lit• verbod in onverbreekbaar 
te stellen (verg. H. R. 5 Febr. 1912 (W. 9295 verband betreft het toedienen van sterken 
en 17 Juni 1912 (W .. 9357). drank, zoowel in een voor het publiek toegan-

In het licht van deze geschiedenis bezien, kelijk gebouw als op ieder bijbehoorend terrein 
lijkt mij de stelling, dat het weglaten van art. en dus ook niet voor het publiek toegankelijke 
151n oorspronkelijk 0ntwerp, zou wijzen op terreinen; 
eene binnen de grenzen der Drankwet onge- dat, waar art. 135 der Gemeentewet den Raad 
limiteerde tapgarantie voor vergunninghou- niet de bevoegdheid toekent om ten aanzien 
ders, onhoudbaar. van zulke terreinen het verbod uit te vaar-

De gcachte pleiter wees nog op de mogelijk- digen, aan de bepaling in haar geheel de wet
heid, dat in het door mij verdedigde stelsel, telijke grondslag ontvalt ; 
de Gcmeentebcsturen het tappen geheel of 0. daaromtrent : 
nagenoeg geheel zouden kunnen verbieden. dat de woorden ,,of op bijbehoorend terrein" 
Misbruik v,in macht is natuurlijk mogelijk, de blijkens het zinsverband doelen op een open 
wetaever bleek echter genoeg vertrouwen t e terrein, dat deelt in de bestemming en het 
hebben in den pla.atselijken wetgever om <lit gebruik van de localiteit van het gebouw, 
niet te vreezen en naar mij voorkomt t erecht. waarvoor de vergunning is verleend en dat dus 
Bovendien waakt tegen mogelijk misbruik mede voor het publiek toegankelijk is, en tot 

. art. 153 Gemeentewet, dat, waar plaatselijke welk terrein of open a.anhoorigheid luidens 
verordeningen mochten strijden met het alge- art. 24 der Drankwet de verleende vergunning 
mcen bclang aan het hoogste gezag de bevoegd- zich van zelf uitstrekt ; 
heid geeft en dus de verplichting oplegt, der- dat derhalve, aan hetgeen in voege voor
gelijke verordeningen te sohorsen of te ver- meld tot ondersteuning van het middel is aan
nietigcn. Van zoodanig misbruik kan echter gevoerd, de feitelijke grondslag ontbreekt; 
n dit geval bezwaarlijk worden gesproken. 0., dat namens den requirant bij de toelich-

Ik acht het middel alzoo ongegrond en con- ting van het middel wijders is betoogd, dat de 
cludcer tot verwerping van het beroep. Verordening we! is waar steun zou vinden in 

art. 135 der Gemeentewet, indien zij - zooals 
hiervoren is beslist - enkel voor het publiek 
toegankelijke localiteiten en terreinen mocht 
betreffen, doch dat zij niettemin onverbindend 
is omdat zij in strijd is met art. 22 der Drank
wet; 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Save lberg; 
Gelet op het middel van cassatie, namens 

den requirant voorgesteld bij pleidooi, luidende : 
(zie cone!. Adv.-Gen.); 

Gehoord, enz. ; 
0., dat bij het bestreden vonnis wettig en 

overtuigend bewezen is verklaard, dat de 
requirnnt, zooa.ls hem was telastegelegd, op 
16 Januari 1921 des avonds te ongeveer 9 uur 
te Gorredijk in de gemeente 0psterland in zijn 
cafe, zijnde een voor het publiek toegankelijke 
lokaliteit van een gebouw, wa.arvoor krach
tens de Drankwet vergunning tot verkoop van 
sterken drank in het klein is verleend, a.an een 
bezoeker jenever met catzbitter heeft toege
diend, terwijl alstoen in Gorredijk in eene 
Jocaliteit van van der Zee een voor het publiek 

dat tooh krachtens dit artikel de vergun
ning voor een bepaalden tijd wordt verleend 
en daaruit volgt, dat gedurende dien tijd de 
vergunninghouder ook het recht heeft om daar
van gebruik te ma.ken; 

dat we! is waar, krachtens artikel 135 der 
Gemeentewet, de uitoefening van bedoeld 
recht a.an beperkende bepalingen mag worden 
onderworpen, doch niet geheel mag worden 
opgeheven; 

dat dit nochtans geschiedt wanneer de Ge
meenteraad het krachtens de vergunning ge
oorloofde toedienen of tappen van sterken 
drank geheel verbiedt, zij het ook voor nog 
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zoo korten t ijd, da.ar, wa.nneer dit toelaatbaar 1 

mocht worden gea.cht, het verbod ook voor 
onbegrensden tijd zou mogen worden gegeven; 

0. daa.romtrent : 
dat moet worden toegegeven,dat de wetgever 

de uitoefening van het beroep van vergunning
houder als geoorloofd beschouwt, doch ander
zijds die uitoefening slechts binnen de perken 
der Drankwet mag plaats vinden ; 

dat tot die perken behoort, dat de vergun
ninghouder is onderworpen aan de p laa.tselijke 
verordeningen, krachtens art. 135 der Gemeen
tewet vastgesteld ; 

dat nu, blijkens den aanhef van art. 7 der 
Dra.nkwet, gelijk de geschiedenis van dit artikel 
bevestigt, de wetgever bij de behandeling dier 
wet den Gemeenteraad bevoegd achtte om ten 
aanzien va.n het tijdstip, gedurende hetwelk 
op een dag de verkoop van sterken drank zou 
zijn toegelaten, regelend op te treden en op 
die bevoegdheid - evenmin als op eenige 
andere op artikel 135 der Gemeentewet steu
nende bevoegdheid - geen inbreuk wilde 
ma.ken; 

da.t juist da.arom een bepaling, bevattende 
eene regeling betreffende voormeld tijdstip, uit 
het wetsvoorstel is geschra pt en in art. 7 der 
Dra.nkwet naar voormeld artikel der Gemeen
tewet is verwezen ; 

dat hieruit volgt, dat, wat er zij van de 
vraag of de Gemeenteraad bevoegd is de uit
oefening van het vergunningsrecht geheel te 
verbieden, hij in ieder geval door de gewraakte 

1 verordening, waarbij het toedienen van den 
drank slechts tijdens de daarin genoemde 
bepaalde omstandigheden wordt verboden? 
naar· de bedoeling van de Drankwet de blJ 
art. 135 der Gemeentewet gestelde grenzen 
niet heeft overschreden en evenmin om eenige 
andere -reden ; 

dat da.a.rom reeds is onaanncmelijk het be
weren van requi..rants raadsman, dat in art. 22 
den vergunninghouder zou zijn toegekend een 
recht, de onwettighcid der verordening mede
brengend, terwijl bovendien dat artikel ken
nelijk bcvat een regeling buiten verband 
staande met zulk een recht, en die alleen be
t reft den duur der vergunning en het da.ar
mede samcnhangend te beta.Jen vergunnings
recht; 

0., dat uit hetgeen ten aanzien van a.rt. 7 
der Drankwet en art. 135 der Gemeentewet is 
overwogen, mede rechtstreeks volgt, dat niet 
als juist kan worden aanva.ard de stelling, 
na.mens den requi..rant bij pleidooi ontwikkeld, 
dat uit de bepalingen van de artt. 10, 20, 45 
en 46 der Drankwet zou voortvloeien, dat de 
wetgever de bevoegdheid om het onderwerp 
der verordening, het zoogenaamd ,,tapver
bod" te regelen, uitsluitend a.an zich zelf heeft 
voorbehouden ; 

da.t dan ook die artikelen slechts eene rege
ling beva.tten van zeer bijzondere geva.llen 
en naar inhoud en strekking niet wijzen op 
eenige bedoeling om a.an den Gemeenteraad 
in andere gevallen de bevoegdheid te ontne
men om een verbod tot verkoopen of toedienen 
van sterken drank in het klein alsnog uit te 
va.ardigen ; 

dat voorts de gewra.akte Verordening, die 
op de voorschrif~n va.n die artikelen geen 
inbreuk maakt, zoolang zij niet is geschorst 

of vernietigd, ook bindend zou zijn, indien zij 
mocht zijn getreden in een onderwerp, waarin 
reeds vooraf bij de Drankwet was voorzien ; 

0. , dat alzoo al hetgeen ter best rijding van 
de uitspra.ak der Rechtba.nk is aa.ngevoerd, 
is ongegrond ; 

Verwerpt het beroep. (N. J.) 

21 November 1921. ARREST van den Hoogen 
Raad. 

De uitdrukking ,,niet hebben zorg 
gedragen" in de dagvaarding slaat mede 
op de daar gegeven opsomming van werk-
lieden en werktijden. · 

Wanneer het bestuur eener Naaml. 
Vennootschap gevoerd wordt door eene 
Vennootschap onder firma, moeten alle 
vennooten dezer firma de arbeidslijst, 
bedoeld bij art. 68 der Arbeidswet, tee
kenen. (Anders : concl. 0. M. : De onder
teekenin_g met den firmanaam is vol
doende.) 

(Arbcidswet a.rt. 68.) 

Voorzitter: Mr. A. J. L. Nijpels. 

Raden : Mrs. H. M. A. Sa~elberg, Jhr. R . 
Feith, Dr. L. E. Visser en B. Ort. 

Jo. W. R., 2°. B. E. R., 3°. D. Th. R., 
4°. H. L. D., beroep Directeur der N. V. Stoom
vaart Maatschappij Rotterdamsche Lloyd, 
requiranten van cassatie tegen een te hunnen 
laste gewezen vonnis der Arr.-Rechtbank te 
Rotterdam van 21 Juni 1921, waarbij zij in 
hooger beroep, met vernietiging van een 
vonnis van het Kantongerecht te Rotterdam 
de dato 25 Maart 1921, ab schuldig a.an het 
1 °. ,,als bestuurder eener onderneming niet 
zorgen, dat in zijn onderneming geen arbeid 
wordt verricht in strijd met ·het bij of krach
tens de Arbeidswet 1919 bepaalde, eenmaal 
gepleegd ten aanzien van 17 werklieden" en 
2°. ,,als bestuurder eener onderneming, waarin 
arbeid wordt· verricht in een fabriek of werk
plaats, niet zorgen, dat in die inrichting op 
een plaats, die vrij toegankelijk is voor alle 
arbeiders in de inrichting werkzaam, een ge
dagteekende en door hem onderteekende 
arbeidslijst welke voldoet aan de in art. 68 der 
Arbeidswet 1919 gegeven voorschriften, wordt 
opgehangen en opgehangen blijft, zoodanig, 
dat daarvan gemakkelijk kan worden kennis 
genomen", met toepassing der artt. 25, 68, 
74, 83 en 87 der Arbeidswet 1919, der artt. 34, 
35, van het Werktijdenbesluit voor fabrieken 
of werkplaatsen 1920, 62, 23 Sr. zijn veroor
deeld ieder wegens het feit sub l tot 17 geld
boeten van f 1 en wegens het feit sub 2 tot een 
geldboete van f 1 en vervangende hechtenis 
van een dag voor iedere boete, met ontslag van 
recbtsvervolging voor een dee! der bewezen
verklaarde feiten ; (gepleit door Mr. K . A 
Rombach, adv. te Rotterdam). 

Conclusie van den Advocaat-Generaal Mr. 
Ledeboer. 

Als cassatiemiddelen zijn gesteld : 
Eerste. ,,Schending of verkeerde toepas

sing van artt. 74 en 83 der Arbeidswet: 
omdat de Rechtbank aannemende, dat het. 
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bij dagvaarding telastegelegde niet zorgen, nu de dagvaarding inhoudt en ook als bewezen 
dat door de genoemde arbeiders niet 66 uren is aangenomen, dat op Maandag 29 November 
per week gearbeid is, niet bewezen is en dat 1920 tot en met den daarop volgenden Vrijdag 
het eveneens telastegelegde niet zorgen, dat telkens gedurende 10 uren per dag is gewerkt, 
niet ]anger dan 45 uren gearbeid is, niet straf- hieruit volgt - en dit ook beschouwd moet 
baar is, toch de beklaagde veroordeeld heeft worden 1ls in de dagvaarding gesteld en als 
omdat bij dagvaaruing eveneens gesteld was, bewezen, - dat in de kalenderweek waarin 
dat de genoemde arbeiders gedurende een die dagen vallen, !anger dan 48 uur a rbeid is 
week 50 uren gewerkt hadden, hoewel daarbjj verricht en dit feit ingevolge het bovenover
niet gest eld was, dat beklaagden niet gezorgd wogene strafbaar is. 
badden, dat zulks niet geschiedde." Indien de Rechtbank daarmede zou bedoeld 

Tweede. ,,Schending of verkeEjrde toepas- hebben, dat het bloote feit, zoo juist vermeld, 
sing van art. 68 Arbeidswet j0 • de artt. 16- 18 vanzelf zou medebrengen een gebrek aan zorg 
en 22-29 K., omdat de Recbtbank aanne- die de werkgever verplicht is uit te oefenen, 
mend~. dat de dindie der Naami. Vennoot- dan zou ik met den geachten plaiter van oordeel 
schap, in wier bedrijf de arbeid verricht wordt zijn, dat de beslissing niet gehandhaafd zou 
was een handelsvennootschap onder firma, kunnen worden. Het ontbreken van de zorg 
heeft beslist. dat onderteekening door de be- waartoe de bestuurder van eene onderneming 
stuurders, firmanten der firma, met den firma- krachtens art. 74-2 der Arbeidswet 1919 ver
naam niet was een onderteekening als door , plicht is met betrekking tot het niet overschrij 
art. 68 der Arbeidswet vereischt." I den van den arbeidsduur bedoeld in art. 25 

Tot goed verstand van bet eerste middel dier wet, is een bestanddeel van de be
moet ik in het kort de opzet der dagvaarding doelde overtreding en moet derhalve ir de 
in herinnering brengen. Aan beklaagden werd telastelegging zijn opgenomen en bewezen, 
da;irbij telastegelegd, dat zij op de plaats en wil er sprake kunnen zijn van een strafbaar 
onder de omstandigheden daarbij omschreven, feit. Dat dit gebrek aan zorg niet nood
op 27, 29 en 30 November, op 1, 2 en 3 Decem- zakelijk voortvloeit uit de telastelegging van 
ber 1920 niet hebben zorg gedragen, dat in overschrijding van geoorloofde werkuren, volgt 
hunne onderneming geen arbeid wer<l verricht rechtstreeks uit art. 76 der Arbeidswet. Ik 
langer dan acht uren per dag op 29 December zou echter meenen, dat de Rechtbank dit 
tot en met 3 December 1920 en niet !anger geenszins heeft voorbijgezien. Waar zij niet 
dan 45 uren per week gedurendc de week van strafbaar verklaart het telastegelegde, ,,dat 
Zaterdag 27 November tot en met Vrijdag in de ,,week" van Zaterdag 27 November tot 
3 December 1920, hebbende immers een aantal en met Vrij<lag 3 December 1920 gedurende 
in de dagvaarding genoemde personen op 56 uur is gewerkt", maakt zij dit geenszins 
Zaterdag 27 November van 7 uur v.m. tot los van het dienaangaande gesteld gebrek aan 
1 uur n.m. en op Maandag 29 November, op zorg, doch drukt kort samengevat uit, dat het 
30 November en op 1, 2 en 3 December telkens gestelde gebrek aan zorg betreffende het plaats 
van des voormiddags 7 tot 's rniddags 12 en vinden van 56 uur werken in dat tijdvak niet 
van ' s namiddags 1 tot 's namiddags 6 uur in ,trafbaar is, uit hoofde van hare OP.Vatting 
die onderneming arbeid verricht, welke dan van het begrip ,,week". Als zij nu onmiddel
nader is omscbreven, makende een en antler lijk daarop laat volgen, dat echter de dag
een arbeidstijd op 29 November tot en met va'.trding inhoudt en ook als bewezen is aan-
3 December telkens van 10 uur en gedurende genomen, ,,dat op Maandag 29 November tot 
genoemde week van 27 November tot en met en met dP,n daarop volgenden Vrijdag telkens 
3 December een arbeidstijd van 156 uur. gedurende 10 uren per dag is gewerkt" dan 

De boven gerelateerde feiten zijn als bewezen mag men ook d!l.t niet losmaken van het in de 
aangenomen, doch niet strafbaar werd ver- ,

1 

dagvaarding vooropgestelde gebrek aan zorg. 
klaard het feit, betreffende het arbeiden ]anger Dat de Rechtbank die uitlegging aaP de dag
dan 8 uur per dag en dat, betreffende het arbei- vaarding mocht geven 1tls niet met de woorden 
den gedurende 56 uren in het tijdvak 27 No- der telastelegging in strijd, acht ik niet twijfeJ. 
vemlier t ot en met 3 December, een en antler achtig. Wei is eerst nitdrukkelijk gezegd, 
OJ! gronden aie thans niet ter zake <lienende dat beklaagden niet hebben z,org ge<ltagen, 
,ajn, aangezien alleen door de veroordeelden dat geen arbeid werd verricht lan/:!er dan 45 
cassatie is ingesteld en dan nog van het ,,ten uren ,,per week" gedurende het tijdvak 27 No
laste" van hen gewezen vonnis, zoodat de vember tot en met 3 December 192(), doch, 
Hooge Raad alleen kan oordeelen over het dan wordt nader gepreciseerd hoe die over
strafbaar verklaarde ter zake waarvan ver- schrijding van werktijd heeft plaats gehad, 
oordeeld is. zoodat feitelijk is gesteld, dat het gebrek aaP 

Ik laat dus gebeel in het midden of de op• zorg betreft hct achtereenvolgens werken op 
vatting der Rechtbank juist is, dat onder week Zaterdag 27 November gedurende 6 uren en 
in artt. 24 en 25 der Arbeidswet 1919 niet op Maandag 29 November tot en met Vrijda.g 
anders kan worden verstaan dan kalender- 3 December d . a. v. telkens gedurencfo 10 nren. 
week, aanvangende Zondags en eindigende Bij het, mtsrhakelen van den Zaterdag bl(jft 
Zaterdag d. a. v. - doch releveer alleen, dat dan feite lijk gestel:l toch over van Maa.ndag tot 
de R ecbtbank na dit a ls haar oordeel te kennen en met Vrijdag dage lijks 10 nren werken of 
te hebben gegeven, vervolgt, dat df'rhalve, totaal 50 uren binnen een tijdvak, dat onbe
waar telaste is gelegd, dat in de ,.week" van twist binnen de grenzen eener ,,week" vie!. 
Zaterdag 27 November tot en met Vrijdag De vooropgestelde qua lificatie van eene ,,week" 
3 December 1920 gedurende 56 uur is gewerkt, moge dan niet passen op al het feitelijk "estelde, 
dit ,,aldus omscbieven feit" niet strafbaar is. zij blijkt juist ten aanzien van een dee] daarvan. 

De Recht bank beeft vervolgens beslist. dat Ik acht het eerste middel rnitsdien ongegrond. 
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Met betrekking tot het tweede, dient eerst wet van 5 Mei 1889 (S. 48). De aanwezigheid 
te worden onderzocht, wat feitelijk als be- , van de lijst aldaar dient volgens de memorie 
wezen mag worden aangenomen, met betrek- , van toelichting tot het ontwerp van die wet, 
king tot ·het onder 2° telastegelegde. De I ten einde de contr6le van de ambtenaren, be
Rechtbank heeft te dien aanzien niet eene last met het toezicht op de naleving der wet, 
zoo uitdrukkelijke beslissing gegeven als wel gemakkelijk te maken. De eisch van onder
gewenscht ware. teekening door hoofd of bestuurder wordt niet 

De dagvaarding hield o. a. in, dat de beklaag- nader toegelicht, doch in verband met het doe! 
den ieder voor zich te Rotterdam als bestuurder van de lijst is het duidelijk, dat deze om voor 
der N. V. ,,Stoomvaart Mij. Rotterdamscbe den controleur een betrouwbare gids te kunnen 
Lloyd" van welke onderneming eene werk- zijn_ moet blijken overeen te stemmen met den 
plaats was gevestigd aan de Lloydkade aldaar, wil van hem, die ten slotte de werkuren in 
zijnde deze werkplaats eene besloten ruimte I hoogste instantie uitdrukkclijk heeft vast te 
waar in die onderneming anders dan uitsluitend I stellen, of zich heeft te vereenigen met wat 
ten behoeve van een daar gevestigde huis- door zijne ondergeschikten in dit opzicht is 
houding, placbt gewerkt te worden aan het I bepaald. De voor den gang van de onder
onderhoud en het herstellen van schepen, op neming verantwoordelijke persoon, hoofd of 
4 December 1920 voormiddags omstreeks te bestuurder daarvan, moet dus de lijst onder-
10 ure niet hebben zorg gedragen, dat in ' teekenen. 
bovengenoemde werkplaats was opgehangen I Nu is ongetwijfeld in een geval als dit waar 
eene arbeidslijst welke voldeed aan de be- I eenc vennootschap onder firma bestuurder is 
palingen van art. 68 der Arbeidswet 1919, van eene naamlooze vennootschap, elk van 
immers zijnde die arbeidslijst, welke alstoen de vennooten feitelijk bcstuurder, maar dan 
aldaar was opgehangen, onderteekend met toch in die bepaalde hoedanigheid van lid der 
,,Wm Ruys en Zonen" althans niet met de vennootschap. Indien hij schriftelijk als zoo
namen van ieder der beklaagden als hoofden, danig handelt, komt dit uit doordat hij onder 
althans bestuurders, dier onderneming. den gemeenschappelijken naa m handelt,, tee-

Bij de samenvatting van het bewezenver- kent niet met eigen naam doch met de firma
klaarde, wordt een en antler bewezen verklaard naam. Ieder der firmanten mag geacht worden 
in dezer voege, dat het slot luidt : ,,immers zoo noodig bevoegd te zijn de werkuren in de 
zijnde die arbeidslijst, welke alstoen aldaar onderneming vast te stellen en ieder van hen 
was opgehangen, niet met de namen van ieder kon en mocht dan de arbeidslijst onderteekenen 
dier beklaagden als bestuurders dier onder- en had te zorgen, dat die onderteekende lijst 
neming onderteekend. " in de werkplaats aanwezig was. 

Moet men nu aannemen, dat de Rechtbank Maar aan die verplichting acht ik dan ook, 
niet als bewezen aannam, dat die lijst was dat ieder heeft voldaan, als de vennootschaps
onderteekend met ,;Wm Ruys en Zonen", dan naam, waaronder alien handelen en die alien 
is er voor het rniddel geene plaats. verbindt, op de lijst is gesteld en ik zie werkelijk 

Ik meen echter te mogen stellen, dat de geene noodzakelijkbeid voor onderteekening 
Recbtbank kenlijk heeft aangenomen, dq,t de door ieder der vennooten. Als men die aan
lijst wf'l was onderteekead met de firmanaam neemt, zal men de consequentie moeten aan
,, Wm Ruys en Zonen" en voorts ook, dat de vaarden, dat strikt genomen ieder zou moeten 
vennootschap onder die firma het bestuur teekenen met de firmanaam en dat dus deze 
uitmaakt van de N. V. ,,Stoomvaart Mij. Rot- lijst v1jfmaal moest zijn onderteekend met 
terdamsche Lloyd", dat de requiranten niet Wm Ruys en Zonen, hoewel ik dadelijk wil 
een vijfde beklaagde wiens dagvaarding in toegeven, dat eene onderteekening door alle 
hooger beroep nietig is verklaard, zijn de ven- vennooten ieder met eigen naam, in de feite 
nooten dier firma en eindelijk, dat een der lijke instantie wel zou kunnen worden aan
requiranten of bedoelde vijfde beklaagde de genomen als door ieder gedaan in boedanigheid 
onder-teekening ,,Wm Ruys en Zonen" op de van lid der vennootschap. De wetgever zou 
lijst had gesteld en dat een en antler in de dan echter in de wet een eisch bebben gesteld 
telastelegging was opgeslot.en. Een en an<1er 

I 
die in het vennootschappelijk contract ge

moge worden afgeleid uit de omstandigheid, woonlijk slechts van de allerbelangrijkste 
dat de Rechtbank het bewijs doet steunen handelingen der vennooten wordt gevorderd 
op de opgaven van den gemachtigde van de en zou rnitsdien in strijd komen met de eischen 
beklaagden, thans requiranten van cassatie, ' eener gezonde praktijk. Dat mag men slechts 
en den inhoud van een proces-verbaal, waar- aannemen als het onvermijdelijk voortvloeit 
van de inhoud dus als juist is aangenomen, uit de wijze waarop de wetgever zich heeft 
_n verband met dA redeneering der Rechtbank uitgedrukt. Ik zie niet. dat zulks hier het ge
n de twee laatste overwegingen van het be- val zou zijn, nocb dat misbruiken bij mijne 
streden vonnis. opvatting worden toegelaten of gemakkelijker 

Als de bedoelde feiten aldus als vaststaand gemaakt en tegen wetsontduiking door on
mogen worden aangenomen, zal de Hooge zuivere feitelijke voorstellingen wake niet 
Raad kunnen beslissen, of, kan worden vol- eene enge, ik zou haast zeggen benepen wets
staan met onderteekening der arbeidslijst met uitlegging, maar eene frissche op nauwkeuri~ 
de firmanaam ter voldoening aan de verplich- onderzoek en nauwgezette weging gebaseerde 
ting neergelegd in art. 68 der Arbeidswet 1919, opvatting der feitelijke omstandigheden. 
indien eene vennootschap onder firma bestuur- Ik acht rnitsdien door het in de tweede 
der is van eene onderneming. plaats als bewezen aangenomen feit aan de 

Eene bep'.1ling betreffende het ophangen wet voldaan. 
van eene onderteekende arbeidslijst in de werk- Waar ik dit bewezenverklaarde opvat als 
plaats, vindt men reeds in art. 11 der Arbeids- gebrek aan zorg, dat de lijst niet met de per 
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soonlijke namen van ieder der beklaagden 
was onderteekend, acht ik dat bewezene onder 
de hier vaststaande omstandigheden niet straf
baar en concludeer mitsdien, dat het bestreden 
vonnis zal worden vernietigd voor zoover dat 
bewezene is gequalificeerd, de beklaagden 
daaraan schuldig zijn verklaard en veroordeeld 
ieder tot f 1 boete subs. 1 dag hechtenis en dat 
zij deswege zullen worden ontslagen van rechts
vervolging, overigens tot verwerping van het 
beroep. 

8-urige werkdag niet gold, zoodat dit feit voor 
wat betreft het !anger dan 8 uur per dag arbei
den niet strafbaar was ; dat echter in dit geval 
verboden is !anger dan 48 uur per week te 
arbeiden; 

dat, waar week beteekent ,,kalenderweek" 
niet Btrafbaar is het telastegelegde betreffende 
de week van Zaterdag 27 November tot en 
met Vr\idag 3 December 1920, doch dat, waar 
overeenkomstig de dagvaarding als bewezen 
is aangenomen, dat ,,op Maandag . 29 Novem
ber tot en met den daarop volgenden Vrijdag 

De Hooge Raad, enz. ; telkens gedurende 10 uur per dag is gewerkt 
Gehoord het verslag van den Raadsheer hieruit volgt - en dit ook beschouwd moet 

Visser ; worden als in de dagvaarding gesteld en be-
Gezien, enz. ; wezen - dat in de kalenderweek, waarin die 
Gelet op de middelen van cassatie, namens dagen vallen, !anger dan 48 uur arbeid is ver

de requiranten voorgesteld bij pleidooi, Jui- richt" : 
dende: (zie concl. Adv.-Gen); dat de Recbtbank vervolgens van het sub 1 

Gehoord, enz. ; bedoelde feit strafbaar verklaart : ,,dat be-
0., dat ten laste van elk der requirante:r klaagden te Rotterdam ieder voor zich als 

bewezen is verklaard, dat zij te Rotterdam bestuurder der onderneming Stoomvaart Mij 
ieder voor zich als bestuurder der onderneming Rotterdamsche Lloyd, van welke onderneming 
de N. V. ,,Stoomvaart Mij Rotterdamsche een werkplaats was gevestigd aan de Lloydkade 
Lloyd", van welke onderneming eene werk- te Rotterdam, zijnde deze werkplaats een be
plaats was gevestigd aan de Lloydkade aldaar, slotcn ruimte als hiervoren omschreven, niet 
zijnde deze werkplaats eene besloten ruimte, hebben zorg gedragen, dat in hun genoemde 
waar in die onderneming anders dan uitslui- onderneming in de week, waarin vallen de 
tend ten behoeve van eene daar gevestigde dagen van Maandag, 29 November 1920 tot 
huishouding placht gewerkt te worden aan het en met den daaropvolgenden Vrijdag niet 
onderhoud en het herstellen van schepen ; !anger arbeid, als bij dagvaarding omschreven, 

1. Op Zaterdag 27 November 1920, Maan- door de daar genoemde werklieden werd ver
dag 29 November 1920, Dirsdag 30 November richt dan gedurende 48 uren" ; 
1920, Woensdag 1 December 1920, Donderdag 0. nu, betreffende het eerste middel, hetwelk 
2 December 1920 en Vrijdag 3 December 1920, zich richt tegen deze beslissing: 
niet bebben zorg gedragen, dat in hunne boven- dat voorzoover in het middel wordt beweerd, 
genoemde onderneming geen arbeid werd ver- dat de Rechtbank niet bewezen achtte het bij 
richt !anger dan 8 uren per dag op bovenge- dagvaarding telastegelegde, niet zorgen, dat 
noemde Maandag, Dinsdag, Woensdag, Don- 1 door de genoemde arbeiders niet !anger dan 
derdag en Vrijdag en niet !anger dan 45 ur~n 56 uur per week is gearbeid, bet middel 
per week iredurende bovengenoemd tijdvak feitelijken grondslag mist, daar deze beslissing 
van 27 November tot en met 3 December 1920, in het vonnis niet voorkomt ; 
hebbende immers de bij dagvaarding genoemde dat ook overigens bet middel niet tot casr,atie 
17 werklieden op Zaterdag 27 November 1920 kan leiden; 
van 7 uur des voormiddags tot 1 uur des na- dat immers blijkens het hicrboven uit hct 
middags en op Maandag 29 November 1920, vonnis wecrgegevene de Rechtbank kennelijk 
Dinsdag 30 November 1920, Woensdag 1 De- hetgeen 1:-ij dagvaarding wasgesteld, bet,reffende 
<iember 1920, Donderdag 2 December 1920 en de arbeidstijden der werklieden op bepaalde 
Vrijdag 3 December 1920, telkens van des dagen, beeft be,chouwd a1s de feitelijke om
voorm1ddags 7 uur tot des middags 12 uur en schrijving van het !anger dan 8 uur per dag 
van des namiddags 1 uur tot des namiddags en dan 45 uur per week arbeid verrichten, 
6 uur in die onderneming den bij dagvaarding zoodat de uitdrukking ,,niet hebben zorg ge
genoemden arbeid verricht, makende een en dragen" mede sloeg op de gegeven opsomming 
antler een arbeidstijd op meergenoemde Maan- van werklieden en werktijden; 
da~, Dinsdag, Woensdag, Donderdag en dat waar deze uitlegging der dagvaarding 
Vrijdag van 10 uur en gedurende genoemd met den tekst geenszins onvereenigbaar is, 
tijdvak van 27 November 1920 t ot en met zij in cassatie moet worden geeerbiedigd, 
3 December 1920 een arbeidstijd van 56 uur; 0., betreffende het tweede middel: 

2. Op 4 December 1920 des voormiddags dat de Rechtbank inderdaad in haar vonnis 
omstreeks te 10 uur niet hebben zorg gedragen, heeft aangenomen, dat. bet bestuur der onder
dat in bovengenoemde werkplaats was opge- neming N. V. Rotterdamsche Llo:vd, was 
hangen eene arbeidslijst welke voldeed aan de opgedragen aan de vennootschap onder firma 
bepalingen van art. 68 der Arbeidswet 1919, (Wm Ruys en Zonen), van welke requiranten 
immers zijnde die arbeidslijst, welke alstoen leden waren; 
aldaar was opgehangen, niet met de namen dat voorts, waar onder de bewijsmiddelen 
van ieder dier beklaagden als bestuurders dier voorkomen zoowel de opgave van der requi
onderneming onderteekend ; ranten gemachtigde als de inhoud van een 

O.,dat de Rechtbank 'voorts ten aanzien van ambtseedig proces-verbaal, dat de arbeidslijst 
het feit sub 1 overwo$en heeft, dat volgens onderteekend was ,,Wm Ruys en Zonen", aan 
art. 35 van het ,,werktiJdenbesluit voor fabrie- het vonnis kennelijk tot gromlslag liift de stel
ken of werkplaatsen 1920" voor mannen, ling, dat de onderteekening met den nrmanaam 
werkzaam aan het herstellen van schepen de niet kan worden beschouwd als een onderteeke-
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ning door elken bestuurder gelijk door a rt . 68 ' A. D'., requirant van cassatie tegen een 
<I.er Arbeidswet gevordel"d; vonnis van de Arr.-Rechtbank te Middelbnrg 

dat J.ie stelling door het middel wordt aan- van 5 .Juli 1921, houdende bevestiging in hooger 
gevallen, <loch ten onrechte; beroep van een vonnis van het Kantongerecht 

dat toch art. 68 voornoemd, de verplichting te Ter Neuzen van 29 April 1921, bij hetwelk 
tot onderteekening der a rbeidslijst opleggende I de requirant wegehs zonder de vereischte ver
aan de bestuurders der onderneming, daardoor gunning sterken drank in het klein verkoopen, 
den eisch stelt, dat die lijst de namen dier be- met toepassing van art. 50, l• lid, sub 1 der 
stuurders drage, terwijl art. 83 del" Arbeidswet Drankwet, 23 en 91 Sr. was veroordeeld tot 
op niet-nakoming van dat voorschrift straf eene geldboete van f 25 en eene vervangende 
stelt ; hechtenis van vijftig dagen. 

dat nu, waar een vennootscha_p onder firma I 
niet is een zelfstandig lichaam <loch slechts is Conclusie van den Advocaat-Generaal Mr. 
de ~amenvatting van hen, die aL~ vennooten , Ledeboer. 
·gezamenlijk ender den firmanaam handel 
drijven, de opd.Iacht van het bestuur eener Als cassatiemiddelen zfn gesteld : 
onderneming aan zoodanige vennootschap be- I . ,,Schending, immers verkeerde t,oepas-
teekent de opdrach_~ van dat bestuur aan de I sing van art. 50--1, al. 1 der Drankwet, jur:icto 
vennooten persoonhJk ; · artt. 21.l, 216, 253, 257, Sv. door te bevest1gen 

dat derhalve - gelijk het bestreden vonnis het vonnis des Kantonrechters, hetwelk be
terecht beslist - de requiranten waren de wezenverklaarde en requirant veroordeelde 
bestuurders der N. V. Rotterdamsche Lloyd I wegens het bij dagvaarding t elastegelegde 
-en de arbeidslijst dus als onderteekening hun als overtreding van art. 50 al. 1, h-:>ewel deze 
namen moest dragen ; dagvaai·ding geen strafbaar feit inhoudt, in 

dat nu wel bij de toelichting van het middel elk geva.l niet het feit omschreven in bedoeldc 
is betoogd, dat de leden eener vennootschap wetsbepaling ; 
ender firma deze slechts kminen verbinden II. ,,Schending, immers verkeerde of niet 
ender gebn,ikmaking van den firmanaam en toepassing van artt. 211, 216, 253, 257, 391, 
-dat, behoudens uitzonderingen, onderteekening 392, 393, 403, 406, 407 Sv. door te bevestigen 
-door een hunner dat gevolg reeds medebrengt, het vonnis des Kantonrechters, hoewel dit 
doch dat zulks, wat hiervan ook moge zijn, ten vonnis : 
deze niet afdoet ; a. aanwijzingen putte mede uit bek!aagdes 

dat het immers hier niet gaat om de vennoot- erkentenis, hoewel deze zich juist op het aan-
chap aan derden t e binden, <loch alleen om wezig zijn der vereisclite vergunning bad be

de nakoming eener den bestuurders onder roepen, zoodat hij het voornaamste element 
.strafbedreiging opgelegde verplichting der der telastegelegde overtreding had ontkend ; 
Arbeidswet, welke verplichting - gelijk blijkt b. het als bewezen aangenomene qualifi
uit den door art. 68 voorgeschreven inhoud ceerde als, zonder de vereischte vergunning 
-der arbeidslijst - op hare beurt strekt om de sterken drank in het klein te verkoopen, hoe
naleving van verschillende bepalingen der wel niet blijkt wat de K antonrechter als be-
Arbeidswet te verzekeren; wezen aannam door de aanwijzingen, "'a,ar-

Verwerpt het beroep. (N. J.) van melding is gemaakt." 
Eerste middel. De bewezenverklaarde te

lastelegging, dat beklaagde de daarin omschre-
21 November 1921. ARREST. van den Hoogen ven handeling pleegde, zonder dat hij daartoe 

Raad. de vereischte vergunning baa verkregen, houdt 
De K antonrechter heeft de telasteleg- kennelijk in en is ook blijkbaar door den rech

ging, dat de beklaagde sterken drank ter opgevat als te bevatten, dat ontbrak de 
verkocht heeft zonder de vereischte vergun- vereischte vergunning, d. i. de vergunning die 
ning, aldus opgevat, dat beklaagde ver- hem, beklaagde, in verband met de bepalingen 
kocht heeft zonder dat die verkoop door der Drankwet bevoegd maakte. (Verg. Arrest 
de bij de wet vereischte vergunning was H. R , van 10 April 1911 (W. 9180). Onder 
gedekt. die omstandigheden kon de rechter terecht 

Deze met de woorden der dagvaarding aannemen, dat het bewezene vie! onder art. 
niet onvereenigbare uitlegging van haren 50-1-1° der Drankwet. 
fohoud is in cassatie onaantastbaar. Dit middel acht ik dan ook ongegrond. 

Van eene geoorloofde vervan~ng is Ook het tweede middel zal naar mijne mee-
geen sprake, wanneer het bedrijf niet , ning niet kunnen slagen. Ten aanzien van 
-door den vergunninghouder zelf, maar onderdeel a merk ik op, dat volgens de vaste 
ingevolge eene met dezen getroffen over- rechtspraak van den Hoogen Raad uit de 
eenkomst door een antler, aan wien zelf opgaven van beklaagden aanwijzingen mogen 
geen vergunning is verleend, zelfstandig worden afgeleid, ook dan als het geheel cler 
wordt uitgeoefend. In laatstgenoemd geval opgaven zou strekken om de telastegelegde 
kan de vervanger dan ook niet gezegd feiten te ontkennen. Hier worden echter 
worden voor die uitoefening de ,,vereischte eigenlijk zelfs de feiten niet ontkend, <loch gaat 
v-ergunning" te hebben gekregen. · de opvatting van beklaagde eigenlijk daar-
(Drankwet artt. 24 en 50 1• lid 10.) heen, dat de door hem verric~te handeli_ng 

' onder de voorhanden omstand1gheden met 
Voorzitter: Mr. A. J. L. Nijpels. strafbaar zou zijn. 

Ten aanzien van onderueel b zij opgemerkit, 
Raden : J\lrs. H. M:. A. Savelberg, Jhr. R. dat de strekking daarvan mij niet duidelijk 

Feith, Dr. L. E. Visser en B. Ort. is geworden. Het middel is in de memorie 
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niet nader toegelicht en dit ware toch wel in casu de vergunninghoudster echter op geen 
noodig geweest om de bedoelinl! duidelijk te enkele wijze rneer met het bect.rijf van den 
maf en. Imrners de · rechter verklaart uio- beklaagde te maken heeft en hier dns nict 
rumkkelijk doer de in onderling verband en I van vervanging, doch van verhuur eener ver
samenhang beschouwd e aanwijzingen , voort- gunning de rede is hetgeen niet geoorloofd is; 
vloeiende uit bewijsmiddelen , waarvan de in- dat het bewezenverklaarde vervolgens is 
houd in het bevestigd vonnis is opgenomen, gequali6ceerd en de requirant deswcge tot 
het telastegelegde en de schuld van beklaagde straf is veroordeeld, gelijk hiervoren is ver
daaraan wettig en overtnigcnd bewezPn in meld ; 
dier voege, dat de beklaagdc twee borrel- 0. alsnu met betrekking tot bet tweedc 
glaasjes cognac heeft toegediend. Door die middel van cassatie, betwelk als den vorm 
laatste zinsnede gaf de rechter eene beslissing I betreffende, het eerst moet worden onder
omtrent het als het ware alternatief telaste- I zocht , 
gelegde, dat de borrelglaasjes bevatt,en cognac, oat de K antonrechter de voormelde bewezen
althans sterken drank, en omtrent het alter- verklaring deed st eunen op de in onderling 
natief gestelde verkoopen , althans toedienen verband en samenbang beschouwde aanwijzin
of verstrekken. Op die wijze is dunkt mij gen, voortvloeiende nit een t er t erePhtzitting 
vclkomen duidelijk in het vonnis aangep:even, voorgelezen ambtseedig proces-verbaal, eene 
wat als bewezen is aangenomen. . ter terechtzitt ing afgelegde getuigevcrklaring 

Ik conclndeer alzoo t ot verwerpmg van bet en beklaagde's voormelde erkentenis ; 
beroep. dat alzoo eenerzijds geen bewijs is ontleend 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van 

Jhr. Feith; 

aan het geen de requirant tot zijne verdediging 
aan de voormelde erkentenis toevoegde. terwtjl 

den Raadsheer anderzijds met voldoende duidelijkhe,d 1s 
aangegeven, dat door de voorzegcle bewijs
middelen bewezen is, dat requirant ten tijde, 
t er plaatse en · onder de omst andigheden bij 
dagvaarding vermeld twee borrelglaasjes cog
nac heeft verkocht ; 

Gelet op de middelen van cassatie, namens 
den requirant voorgest eld bij memorie : (zie 
cone!. Adv.-Gen.); 

Gehoord, enz. ; 
0., dat blijkens het 1:-ii de bestreden ~itsl)ra.ak 

bevestigde vonnis des K an tonrechters aan den 
requirant bij inleide.nde dagvaarding is t elaste
~elegd, dat h;j, te Axel den 16 December 1920 
ctes namiddags omstreeks 12 ½ uur in de voor 
hot publiek toegankelijke localiteit van zijne 
herberg beeft verkocht, althan8 heeft toege
diend of verstrekt aan J . D. en a.an J. A. R. , 
zonder dat hij, beklaagde, daar t oe de ver
e srhte vergunning had verkregen, aan ieder 
een borrelglaasje cognac, althans sterken 
drank· 

d.at ~equirant ter terecht zitt ing heeft erkend 
op tijd en plaats voormeld in de voor het 
publiek toegankelijke localiteit zijner herberg 
tegen betaling van 25 cent per stuk aan 1eder 
der bij de dagvaarding genoemde personen 
een glaasje co;rnae te hebben verkocht, alsook 
dat hij zelf daartoe geen vergunnmg had, en 
aan deze erkentenis tot zijne verdediging heeft 
toegevoegd, dat voor de bedoelde localiteit 
wel vergunning was verleend a.an .Johanna de 
Windt ; dat hij met deze eene overeenkomst 
had aangegaan, krachtens welke hii tegen be
ta.ling van een bepaald bed.rag per jaar voor 
haar de vergunmng zou uitoefenen ; 

dat die uitoefening voor zijne eigen rekening 
geschiedde en hij dus zetkast elein zijnde, als 
vervanger van de vergunninghoudster den 
sterken drank in het klein verkocht, hetgeen 
bij de wet niet is verboden, daar deze het 
begrip vervangen niet nader omscbrijft ; 

dat de Kantonrechter het t elastegele.gde 
met beklaagde's schuld daaraan, naar eisch 
van rechte en met dien verstande, dat requirant 
twee borrelglaasjes cognac heeft verkocht, 
bewezen heeft verklaa,rd, terwijl hij beklaa5de's 
verweer als ongegrond verwierp, op grond, dat 
de Drankwet vervanging wel niet uitsluit, 
gelijk bl.ijkt uit art. 50, 3° lid, doch voor ver
vanging noodig is, dat het door den vervanger I 
uitgeoefend bedrijf, dat van den vergunning
houder blijft, hetgeen ook uit art. 24 volgt, dat 1 

dat het middel alzoo in zijn beide onder
deelen fe itelijken grondslag mist ; 

0 ., dat tot onderst euning van het eerste 
middel is aangevoerd, dat aan requirant is 
t elast egelegd het in het klein verkoopen van 
st erken drank, zonder dat hij daartoe de ver
eischte vergunning had verkregen; dat de wet 
ecbter slechts strafbaar stelt het zonder de 
vereischte vergunning verkoopen van zoodani
gen sterken drank en dus niet den verkooper, 
die zelf geen vergunning heeft ; 

dat dit ook absurd ware, daar het zelden 
gebeurt, dat de vergunningbouder zelf ver
koopt en de verkoop meestal door anderen 
geschiedt; 

da t in casu vast,staat, rl at voor de localiteit. 
waarin requirant den st erken drank verkocht, 
vergunning was verleend en hier dus wel 
degelijk de ,,vereischte vergunning" aanv,ezig 
was ; 

0 . hieromt rent : 
dat uit de hierboven weergegeven weerleg

ging van requirants verweer en de aan het 
bewezen verklaarde gegeven qualificatie volgt, 
dat de Kantonrechter de telastelegging aldus 
heeft opgevat, dat requirant de bij dagvaar
ding vermelde glaasjes cognac in zijne localiteit 
verkocht heeft, zonder dat die verkoop door 
de bij de wet vereischte vergunning was gedekt ; 

dat deze met de woorden der dagvaarding 
niet onvereenigbare uitlegging van haren 
inhoud, als feitelijk, in cassatie is onaantast
baar; 

dat blijkens art. 24 der Drankwet, behou
dens de in dat artikel genoemde ten deze niet 
aanwezige uitzonderingsgevallen, eene voor · 
een localiteit verleende vergunning uitsluitend 
voor den persoon des ve~zoekers geldt ; 

dat deze zich nu WC'l in de uiwefening van 
het bedrijf door anderen mag doen bijstaan 
en zich zelf tijdelijk als 1.oofd van dat bed,:~£ 
mag doen vervangen, doch van zoodamge 
vervanging geen sprake is, waar, gel ijk ten deze 
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in het beves~igde vonnis feitelijk_ is beslist, j in de artikele_n ~'-6, 8, 9 en 10 van dit reglement 
het bedriif met door de vergunnmghoudster vermelde w1Jz1gmgen voor deze spoorwegen 
zelf, maar ingevolge eene met haar getroffen van kracht. 
overeenkomst door een antler, aan wien zelf Artilrel 2. 
geen vergunning is verleend, zelfstandig wor~t Vervoer bij staking van den _dienst. Afwijking 
uitgeoefend en laatstgenoemde m zoodamg van ert. 8 der wet van 9 April 1875 (Staatsblad 
geval dar ook niet gezegd kan worden voor n°. 67). 
die uitor,fening de ,,vereischte vergunning" In geval van staking van den dienst op een 
te hebben verkregen ;_ . locaalspoorweg zijn, in afwijking van artikel 8, 

dat derhalve ook d1t m1dde\ is ongegrond; eerste lid, der wet van 9 April 1875 (Staatsblad 
Verwerpt het beroep. (N. J.) no. 67), bestuurders niet verplicht ·vovr het 

vervoer van personen en goederen in de rich-
ting van den spoorweg te zorgen. 

22 November 1921. BESLUIT tot vaststelling 
van een algemeen reglement voor het 
vervoer op de locaalspoorwegen. S. 1333. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Artikel 3. 
Postvervoer. Afwijking van art. 47 der wet van 

9 April 1875 (Staatsblad n°. 67). 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Waterstaat van 25 October 1921, la. K, afdee
In afwijking van art. 47 van de wet van 

9 April 1875 (Staatsblad n°. 67), heeft op de 
locaalspoorwegen alleen het vervoer van 

der Locaal- brievenmalen en van de ambtenaren, met het 
ling Spoorwegen ; 

Gelet op artikel 4, eerste lid, 
Bpoor- en Tramwegwet; 

Den Raad van State gehoord 
8 November 1921, n°. 31); 

overbrengen daarvan belast, kosteloos plaats. 
(advies van 

Gezien het nader rapport van Onzen Minis
ter van Waterstaat van 18 November 1921, 
n°. 361, afdeeling Spoorwegen ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
1 °. te bepalen, dat voor de locaalspoor

wegen, bedoeld in artikel 1 der Locaalspoor
en Tramwegwet, het algemeen reglement voor 
het vervoer op de spoorwegen, vastgesteld bij 
Koninklijk besluit van 4 Januari 1901 (Staats 
blad n°. 20), laatstelijk gewijzigd bij Ons be
sluit van 28 April 1921 (Staatsblad n°. 691), 
van kracht zal zijn, voor zoover bij het bij 
nummer 2 van dit besluit genoemde reglement 
niet het tegP.ndeel is bepaald of daarvan bij 
dat reglement ni 0 t wordt afgeweken ; 

2°. vast te stellen het algemeen reglement 
voor het vervoer op de locaalspoorwegen, zoo
&ls dat hierbij is gevoegd ; 

3°. te bepalen, dat is vervallen het bij Ons 
besluit van 8 Juli 1915 (Staatsblad n°. 309) 
vastgestelde algemeen reglement voor het 
vervoer op de spoorwegen, bedoeld in artikel 1 
der . wet van 9 Juli 1900 (Staatsblad n°: 118). 

Onze -Minister van Waterstaat is belast met 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad geplaatst en in afschritt aan den 
Raad ':an State medegedeeld zal worden. 

Het Loo, den 22sten November 1921. 
WILHELMINA. 

De Min. van Waterstaat, A. A. H. W. Komo. 
(Uitgeg. 15 Dec. 1921.) 

ALGEMEEN REGLEMENT VOOR HET 
VERVOER OP DE LOCAALSPOORWEGEN. 

HOOFDSTUK I. 
ALGEMEENE BEPALINGEN. 

Artikel 1. 

HOOFDSTUK II. 
AFWIJKING VAN HET ALGE11EEN REGLEMENT 

VERVOER 1901. 

Artikel 4. 
Toegang tot de treinen. Afwijking van art. 4, 
§ 1, derde lid, Algemeen Reglement Vervoer 1901. 

Het bepaalde onder 1 °. en 2°. van ari;. 4, 
§ 1, derde lid, van het a,mgehaalde reglement 
wordt gelezen als volgt : 
f · 1°.. den vrachtprijs genoe_m~ in het tweede 
lid onder a, b en c en bovendren : 

20. een verhooging van f 0.50 voor de 
tweede en vani 0.25 voor de derde klasse. 

Artikel 5. 
Plaatsnemen in de rijtuigen Afwijl.ing van 

art. 12 Algemeen Reglement Vervoer 1901. 
1. Er worden geene plaatsbewijzen voor 

bepaald aangewezen plaatsen in de rijtuigen 
afgegeven en deze kunnen uiet vooruit bespro
ken worden. 

· 2. De bea.mbten en bedienden van den 
spoc,rwegdienst zijn bevoegd, en op verlangen 
d1;r reizigers verplicht, hun plaatsen aan te 
wijzrn. 

3. Indien in den trein afdeelingen uitslui
tend voor vrouwen bestemd mochten zijn, 
worden jongens beneden den le~ttijd va_n 
dertien jaar, door vrouwen begele1d, m die 
afdeelingen toegelaten. 

4. In geval van gebrek aan plaatsruimte 
hebben, bij verwisseling van rijtuigeni_reizigers 
voorzien van doorgaande plaatsbew1Jzen den 
voorrang boven reizigers, die de reis aan
vangen. 

5. Een reiziger, die zijne plaats verlaat 
zonder daarop eenig voorwerp te laten liggen, 
moet, wanneer die plaats inmiddels door een 
reiziger is bezet, zich met eene andere plaat3 

f'oepasselijkheid van het Algemeen Reglement tevreden ste!len. 
Vervoer 1901. 6. De vensters moeten, wanneer Mn of 

In afwijking van de artikelen 12 en 15 van meer reizigers zulks verlangen, aan de wind
llet Algemeen Reglement Vervoer 1901 gelden zijde gesloten zijn. 
voor de in dit reglement bedoelde spoorwegen Art"k 

1 6 de bepalingen van de artikelen 5 en 7 van dit . . . . 1 e · . . . 
reglement. Bovendien zijn de bepalingen van Rooken !n de rvtuigen. AfwiJking van art. 13, 
de :i,rtikelen 4, § 1, derde lid, 13, derde lid, 23, I derde lid, Algemeen Reglement Vervoer 1901. 
tiende lid, 39, vijfde lid, en 80 van genoemd De bepaling van art. 13, derde lid, van het 
reglement slechts met inachtnerning van de aangehaalde reglement wordt gelezen als volgt : 
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In elken trein moet ten minste een rijtuig 
of eene rijtuigafdeeling van de tweede en zoo 
mogelijk ook van de derde klasse aanwezig 
:tijn, waarin niet gerookt mag worden. 

Artikel 7. 
In- en uitstappen der reizigers. Openen en 
aluiten der 'J)Ortieren. Oontrole der plaatsbewijzen, 
Afwijking van art. 15 Algemeen Reglement 

V eri10er 1901. 
1. De ·reiziger, die verzuimt plaats te nemen, 

heeft geen aanspraak op vergoeding of op 
terugbetaling van den vrachtprijs. Hij mag 
op het door hem genomen plaatsbewijs naar 
het station van bestemming reizen met den 
eerstvolgenden trein, mits hij zoo noodig zijn 
plaatsbewijs terstond door den stationschef 
voor dien anderen trein laat gelclig maken. 

2. De termijn, gedurende welken de ver 
schillende soorten van plaatsbewijzen geldig 
:tijn, kan hierdoor niet verlengd worden. 

3. De naam van een station wordt bij aan
komst van den trein duidelijk afgeroepen. 

4. De reizigers hebben evenwel zelve te 
zorgen bij aankomst op het station van be
stemming de rijtui~en tijdig te verlaten en bij 
treinverwisseliug met in eeu verkeerden trein 
te blijven of over te gaan. 

5. De reizigers behouden hun plaatsbewijs, 
totdat het door een beambte of bediende van 
den spoorwegdienst wordt afgevraagd. 

Artikel 8. 
Bewaring van bagage. Afwijking van art. 23, 
tiende lid, Algemeen Reolement VenJOer 1901. 

De bepaling van art. 23, tiende lid, van 
het aangehaa!de reglement wordt gelezen a!s 
volgt: 

De reizigers kunnen hunne bagage, zoowel 
aan het station van vertrek, als aan dat van 
bestemming, indien aldaar de gelegenheid 
daartoe is opengesteld, aan daartoe door de 
bestuurders van den spoorwegdienst aange
wezen personen in bewaring geven. 

Artikel 9. 
Rollend spoarwegmaterieel. Afwijking van art. 
39, vijfde lid, Algemeen Reglement Vervoer 1901. 

De bepaling van art. 39, vijfde lid, van 
he~ aangehaalde reglement wordt gelezen als 
volgt: 

Locomotieven, tenders, tenderlocomotieven 
of antler beladen of onbeladen rollend mate
rieel, dat door zijn gewicht den spoorweg ster
ker aangrijpt dan het op dien weg gebruikelijke 
materieel, kunnen slechts met toestemmmg 
van de bestuurders van den spoorwegdienst, 
en onder bet nem·en van de noodige voorzorgen, 
kracbtens b~jzondere overeenkomst tusschen 
den afzender en de genoemde bestuurders 
vervoerd worden, nadat daartoe door· den Raad 
van Toezicht toestemming zal zijn verleend. 

Artikel 10. 
Ontheffeng bij gebruik van treinen, als bedoeld 
bij art. 109 Algemeen Reglement Dienst Locaal
apoarwegen. Afwijking van art. 80 Algemeen 

Reglement Vervoer 1901. 
In art. 80 van het Algemeen Reglement 

Vervoer 1901 wordt in plaats van ,,Algemeen 
Reglement Dienst" gelezen : ,,Algemeen Regle
ment Dienst Locaalspoorwegen". 

HOOFDSTUK III. 
8LOTBEP ALING EN. 

Artikel ll. 
Verkeer met het buitenland. 

Voor bet vervoer van reizigers en goederen 
van of naar het buitenland kunnen door den 
Minister van Waterstaat van dit reglemeni 
afwijkende bepalingen warden toegelaten. 

Artikel 12. 
S'[JOOrwegen, uitsluitend voor het vervoer var-, 

goederen bestemd. 
1. In afwijking van de artikelen 45, 46 en 

4'.7 van de wet van 9 April 1875 (Staatsblad 
n°. 67) en in afwijking van artikel 3 van dit 
reglement behoe~ bij spoorwegen, welke uit
sluitend bestemd zijn voor bet vervoer van 
goederen, niet overeenkomstig de in die artike
Ien vervatte voorschriften te worden gebandeld. 

2. De Minister van Waterstaat kan voor 
deze spoorwegen gebeel, ten deele of voor
waardelijk ontbeffing verleenen van de be
palingen van dit reglement en van bet Alge
meen Reglement Vervoer 1901, voor zooveel 
bier van toepassing. 

Artikel 13. 
Overtreding van uitvoeringsvoorschriften. 

Het niet naleven van kracbtens en ter uit
voering van de bepalingen van dit reglemeni 
door den Minister van Waterstaat of door den 
Raad van Toezicbt gegeven voorschriften staai 
gelijk met overtreding van die bepalingen . 

Artikel 14. 
Verkorte titel. 

Dit reglement kan worden aangehaald onder 
den titel ,,Algemeen Reglement Vervoer 
Locaalspoorwegen" of ,,A. R. V. L." 

Beboort bij Kon:inklijk besluit van 22 No
vember 1921 (Staatsblad n°. 1333). 

Mij bekend, 
De Min. van W aterstaat, A. A. H. W. Komo. 

22 November 1921. BESLUIT ter vaststelling 
van de bevoegdheid voor de overorenging 
van telegrammen, te bezigen, betzij den 
radiotelegrafiscben weg, hetzij dien der 
lijntelegrafie. S. 1334. 

WrJ WILHELMINA, ENZ. 
Gelet op artikel 16 der Telegraaf- en Tele

foonwet 1904 (Staatsblad u 0 • 7), zooals deze 
laatstelijk is gewijzigd en aangevuld bij de 
wet van 21 Maart 1919 (Staatsblad n°. 130); 

· Op de voordracbt van Onzen Minister va.n 
Waterstaat van 25 October 1921, n°. 6, afdee
ling Posterijen en Telegrafie ; 

Den Raad van State geboord (advies van 
8 November 1921, n°. 30) ; 

Gelet op bet nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 18 November 1921, 
n°. 19, afdeeling Posterijen en Telegrafie; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen als volgt : 
Art. 1. Tenzij telegrammen zijn voorzien 

van de kostelooze aanwijzing ,,Draad", is de 
telegraafadministratie bevoegd, hetzij den weg 
der radiotelegrafie, betzij dien der lijntelegrafie 
voor de overbrenging te bezigen. 

Door of vanwege Onzen voornoemden Mi-
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nister zal worden bepaald, en in de Staats
-courant openbaar gemaakt, voor welke tele
grammen van de in het eerste lid bedoelde 
bevoegdheid zal worden gebruik gemaakt. 

2. Dit besluit treedt in werking met ingang 
van den tweeden dag na dien der dagteekening 
van het Staatsb/,ad, waarin het is geplaatst. 

Onze voornoemde Minister is belast met de 
uitvoering van dit besluit, dat in het Staats
b/,ad zal worden geplaatst en in afschrift aan 
den Raad van State zal warden medegedeeld. 

Het Loo, den 22sten November 1921. 
WILHELMINA. 

De Mi,,;. van Waterstaat, A. A. H. W. KiiNIG. 
(Uitgeg. 13 Dec. 1921.) 

23 November 1921. BESLUIT tot verlenging 
van den termijn, bedoeld in artikel II 
van de wet van 30 Juli 1920 (Staatsb/,ad 
no. 678). S. U35. 

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

Landbouw, Nijverheid en Handel van 21 No
vember 1921, n°. 6316, afdeeling Nijverheid; 

Overwegende, dat verlenging wenschelijk 
is van den termijn binnen welken de onteige
ning van de niet in der minne aangekochte, 
ter onteigening aangewezen cigendommen ten 
behoeve van den verderen aanleg van de 
Staatsmijn Maurits bij den rechter moet zijn 
aangevraagd ; 

Gelet op ai-tikel II van de wet van 30 Juli , 
1920 (Staatsblad n°. 678); 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
den termijn, genoemd in artikel II van de 

wet van 30 Juli 1920 (Staatsb/,ad n°. 678) met 
zes maanden te verlengen. 

Onze Minister van Landbouw, Nijverheid 
en Handel is belast met de uitvoering van dit 
besluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden 
geplaatst. 

Het Loo, den 23sten November 1921. 
WILHELMINA. 

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

(Uitgeg. 12 Dec. 1921.) 

26 November 1921. BESLUIT, houdende aan 
vulling van artikel 28 van het Reisbesluit 
191G. S. 1336. 

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

Financien van den 2 November 1921, n°. 146, 
a.fdeeling Generale Thesaurie ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
den 15 November 1921, n°. 36); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van den 22 November 1921, 
n°. 108, afdeeling Generale Thesaurie; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Te rekenen van 1 Januari 1920 te bepalen 

als volgt: 
Art. 1. In het eerste lid van artikel 28 van 

het Reisbesluit 1916 wordt, na het bepa~lde 
onder letter h, ingevoegd : 

,,i. de meetarbeiders bij den dienst van 
het kadaster". 

2. In het tweede lid van artikel 28 van 
het Reisbesluit 1916 wordt in plaats van : 
,,of nader door Ons vast te stellen" gelezen : 

,,of nader door Ons of door het hoofd van het 
betrokken Departement van algemeen bestuur 
vast te stellen." 

Onze Ministers zijn, ieder voor zooveel hem 
aangaat, belast met de uitvoering van dit 
besluit, dat in het Staatsblad zal worden ge
plaatst en waarvan afschri~ zal worden ge
zonden aan den Raad van State. 

Hei; Loo, den 26sten November 1921. 
WILHELMINA. 

De Ministtr van Financien, DE GEER. 
(Uitgeg. 9 Dec. 1921.) 

28 November 1921. ARREST van den Hoogen 
Raad. 

De Rechtbank heeft terecht de uitvoe
ring van eene aan een zich aan den open
baren weg bevindenden tusschenpersoon 
ge<lane bestelling als ,, verkoopen aan den 
openbaren weg", in den zin der verorde
ning aangemerkt. Dit verkoopen als 
bewezen aannemende, behoefde de Recht
bank niet te onderzoeken, of bekl. deze 
handPling deed plegen dan we! uitlokte. 

In de verordening wordt voldoende 
duidelijk te kennen gegeven, dat het 
venten, het verkoopen en het te koop aan
bieden gelijkelijk verboden is. 

Het 's avonds voor het publiek geopend 
zijn der winkels in een stad als Haarlem, 
kan zoodanig naar buiten werken, dat eene 
regeling daarvan geacht kan worden een 
algemeen gemeentebelang te betreffen. 
Zoodanige regeling zou echter haar doe! 
missen, indien naast het op bepaalde uren 
voor het publiek geopend hebben van 
winkels, niet ook het op diezelfde uren op 
of aan den openbaren weg verkoopen van 
winkelwaren werd strafbaar gesteld. 

Zoodanige strafbaarstelling moet alzoo 
evenzeer geacht worden de huishouding 
der gemeente te betreffen. 

(Gemeentewet art. 135; Gemeenteverordenin
gen Haarlem art. 7.) 

Voorzitter : Mr. A. J. L. Nijpels. 

Raden: Mrs. H. M. A. Savelberg, Jhr. R. 
Feith, Dr. L. E. Visser en B. Ort. 

J. H. H., requirant van cassatie tegen een 
vonnis van de Arr.-Rechtbank te Haarlem van 
16 Juni 1921, waarbij in hooger beroep, na 
vernietiging van een vonnis van het Kanton
gerecht aldaar van 9 Maart 1921, de requirant 
is schuldig verklaard aan : ,,in de gemeente 
Haarlem verkoopen aan den openbaren weg 
op de uren, waarop het volgens artikel 1 ver
boden is winkels voor het pu bliek geopend te 
hebben", en deswege, met toepassing van de 
artikelen 1, 7 en 10 der Verordening op de 
Winkelsluiting in de gemeente Haarlem, en 
artikel 23 Sr., veroordeeld tot eene geldboete 
van vijftig cents en een vervangende hechtenis 
van een dag ; (gepleit door Mr. P. Tideman, 
advocaat te Haarlem). 

Conclusie van den Advocaat-Generaal Mr. 
Besier. 

Bij het bestreden vonnis is bewezen verklaard, 
dat de beklaagde in de gemeente Haarlem op 
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i3 Januari 1921 des namiddags omstreeks 9 
uur aan den openbaren weg, de Kruisstraat, 
aan H. G. A., koopman t e Haarlem, een stukje 
chocolade heeft verkocht. Op dit feit werd 
toegepast art. 7 der Verordening van de $6· 
meente Haarlem : ,,onverminderd de bepalm
gen op het venten in de Algemeene Politie
verordening opgenomen, is het venten en ver
koopen of te koop aanbieden op of aan den 
openbaren weg verboden op de uren, waarop 
het volgens art. 1 verboden is, winkels voor 
het pu bliek geopend te he b hen." 

Bij pleidooi is als middel van cassatie aan
gevoerd : ,,Schending of verkeerde toepassing 
van de artikelen l, 47 Sr., l, 211, 216, 221 Sv., 
135 der Gemeentewet en 7 van de Verordening 
op de Winkelsluiting der gemeente Haarlem 
van 17· November 1915, n°. 11, onder meer 
door: 

I. in zoover feitelijk vaststaat, dat niet be
klaagde, doch een ander met den kooper heeft 
gehandeld, te veroordeelen zonder te onder
zoeken of, althans zonder te motiveeren, dat 
beklaagde deed plegen en niet uitlokte ; 

II. te veroordeelen niettegenstaande het als 
strafbepaling bedoelde artikel 7 der verordening 
niet met bepaaldheid eenig pleegbaar feit aan
geeft; 

III. in het algemeen artikel 7 der verorde
ning verbindend te achten, en in het bijzonder, 
nog wel ongemotiveerd, het telastegelegde 
,,verkoopen aan den openbaren weg" volgens 
gemeld artikel strafbaar te verklaren, niette
genstaande volgens dit artikel strafbaar zoude 
zijn: ,,het venten en verkoopen of te koop aan
bieden op of aan den openbaren weg." 

Wat de eerste grief betreft, het komt mij 
voor, dat hier noch van doen plegen, noch 
van uitlokken sprake is. Weliswaar kan uit 
het bewijsmateriaal, waarop de bewezenver
klaring steunt, niets anders worden afgeleid, 
dan dat de bestelling der chocolade is gedaan 
aan een ander dan beklaagde en aan dezen, die 
zich in zijn winkel bevond, door <lien ander, 
die zich in de portiek daarv66r bevond, is 
overgebracht, waarop hij, beklaagde, het be
stelde aan den derde overhandigde, die het 
weder aan den kooper overgaf, doch ook zulk 
handelen door tusschenkomst van een ander 
kan in ruimeren zin verkoopen genoemd worden. 
Zie uw arresten van 19 Fehr. 1912 (W. 9308) 
en van 3 Maart 1913 (W. 9474; N. J. 1913, 
blz. 715.) 

Deze grief is dus ongegrond. 
De tweede bleek bij de daaraan bij pleidooi 

gegeven toelichting hierin te bestaan, dat het 
toegepaste artikel 7 der verordening onverstaan
baar zou zijn. Uit het niet herhalen van het 
lidwoord het voor de woorden verkoopen en 
te koop aanbieden en het gebruik der voegwoor
den zou blijken, dat het artikel slechts een 
handeling verbiedt, welke dan samengesteld 
zou moeten zijn uit venten, verkoopen en te 
koop aanbieden, doch van welke het onmogelijk 
is zich een voorstelling te maken. Ik wil 
geenszins het artikel als een voorbeeld van 
goeden stijl roemen, doch meen tocli, dat men 
goed doet door, alvorens in een wettelijk voor
schrift onzin te lezen, te trachten den goeden 
zin te vinden, dien de wetgever daarin heeft 
willen leggen en dezen als de strekking van het 
voorschrift aan te nemen, wanneer hij met de 

woorden niet geheel onvereenigbaar is. W1m
neer men ten opzichte van artikel 7 aldus 
handelt, komt men met de Rechtbank gemak
kelijk tot de overtuiging, dat het op de daarin 
genoemde plaatsen en uren verbiedt het venten, 
het verkoopen en het te koop aanbieden en ont
valt aan de grief zijn grondslag. 

De op zich zelf niet heel duidelijke derde 
grief heeft volgens de toelichting bij pleidooi 
een dubbele strekking. In de eerste plaats zou 
het verbod van het enkele verkoopen, d. i. 
volgens die toelicbting bet sluiten van een 
koopovereenkomst, ook voorzoover <lit ge
schiedt op de in het artikel genoemde plaatsen 
en uren, nimmer in het belang der openbare 
orde, zedelijkbeid en gezondhe1d kunnen zijn 
vereischt noch de huishouding der Gemeente 
kunnen betreffen. Ook hier weder komt het 
mij voor, dat aan het woord verkoopen een 
te enge beteekenis wordt gegeven; in de Ver
ordening, evenals b.v. in de Drankwet, is de 
zin van dit woord het sluiten van een koop
overeenkomst te zamen met de - ik zou willen 
zeggen onmiddellijk daarop volgende - leve
ring van het voorwerp daarvan. In dezen .zin 
waarin ook de beklaagde inderdaad de choco
lade heeft verkocht, is het verkoopen op de 
genoemde plaatsen en uren iets, waarbij de 
openbare orde zeker is gemoeid, omdat het 
dan kan strekken tot ontduiking der voorge-
schreven winkelsluiting. . 

In· de tweede plaats zou de verbodsbepalmg 
onverstaanbaar en daarom onverbindend zijn, 
omdat zij de voorwerpen niet noemt, welke 
niet mogen worden gevent, verkocht of te koop 
aa:ngeboden. Ook in dit opzicbt wil ik de 
bewoordingen, waarin bet artikel is vervat, 
niet in bescherming nemen, doch ik meen uit 
de omstandigheid, dat het voorkomt in een 
Verordening op de winkelsluiting met voldoende 
zekerheid te kunnen afleiden, dat als voor
werpen van de verboden handelingen winkel
waren zijn bedoeld. 

Ook de derde grief acht ik dus in haar geheel 
ongegrond. Ik concludeer tot verwerping van 
het beroep. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsbeer Jhr. 

Feith; 
Gelet op het middel van cassatie, namens den 

req uirant voorgesteld bij pleidooi : ( zie Conclusie 
Advocaat-Generaal); 

Gehoord, enz. ; 
0., dat bij het bestreden vonnis bewezen is 

verklaard, dat de requirant in de gemeente 
Haarlem op 13 Januari 1920, des namiddags 
omstreeks 9 uur aan den openbaren weg, de 
Kruisstraat, aan H. G. A, koopman te Haarlem, 
een stukje cbocolade heeft verkocht, - z1Jnde 
dit feit gequalificeerd en de requirant deswege 
tot straf veroordeeld, gelijk hiervoren is ver
meld; 

0., dat de toepasselijke bepalingen der Ver
ordening op de Winkelsluiting in de gemeent-e 
Haarlem, voor zoover ten deze van belang, 
luiden: 

Art. l. Het is .... verboden een winkel 
.... voor het publiek geopend te hebben, 1°. op 
alle dagen der week, behalve den Zaterdag, 
v66r des voormiddags 4 uur en na des namid
dags 7½ uur. 
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Art. 7. Onverminderd de bepalingen op het 
venten, in de Algemeene Politieverordening 
opgenomen, is het venten en verkoopen of 
te koop aanbieden, op of aan den openbaren 
we~ verboden op de uren, waarop het volgens 
artikel l verboden is winkels voor het publiek 
geopend te hebben - terwijl art. 9 op de over
treding dezer bepalingen straf stelt ; 

0. met betrekking tot het eerste onderdeel 
van het middel : 

dat door de in het vonnis opgenomen bewijs
middelen is komen vast te staan, dat H. G. A. 
op tijd en plaats voornoemd, op den openbaren 
weg v66r den ,vinkel van requirant aan diens 
in de portiek aan den openbaren weg staanden 
zoon, een stukje chocolade heeft besteld ; 

danig naar buiten kan werken, dat eene rege
ling daarvan geacht moet worden een algemeen 
gemeentebelang te betreffen; 

dat zoodanige regeling echter haar doe! zou 
missen, indien naast het op bepaalde uren voor 
het publiek geopend hebben van ,vinkels niet 
ook het op diezelfde uren op of aan den open
baren weg verkoopen van ,vinkelwaren - zulks 
in den ruimen zin van ook omvattende het afle
veren dier waren - werd strafbaar gesteld, 
en zoodanige strafbaarstelling alzoo evenzeer 
geacht moet worden de huishouding der ge
meente te betreffen ; 

dat mitsdien ook de in dit onderdeel vet
' vatte grief niet opgaat ; 
I Verwerpt het beroep. (N. J.) 

dat voormelde zoon die bestelling aan den 
in den winkel staanden requirant overbracht; 
dat deze daarop een stukje chocolade aan den 29 November 1921. °BESLUIT tot intrekking 
zoon overhandigde en dat laatstgenoemde het van het besluit van 18 Juni 1909 (Staats-
weder gaf aan A., die daarvoor tien cent be- blad n°. 189), laatstelijk gewijzigd bij dat 
taalde ; van 2 Mei 1921 (Staatsblad n°. 704), en 

dat de Rechtbank voorzegde uitvoering van tot vaststelling van een algemeenen maat-
eene aan een zich aan den openbaren weg be- regel van bestuur, als bedoeld in artikel 
vindenden tusschenpersoon gedane bestelling 29, eerste lid, der Ongevallenwet 1921. 
terecht als ,,verkoopen aan den openbaren weg" S. 1337. 
in den zin der Verordening heeft aangemerkt WIJ WILHELMINA, ENZ. 
en zij dus, dit verkoopen als bewezen aanne- Op de voordracht van Onzen Minister van 
mende, niet behoefde te onderzoeken of requi- Arbeid van 1 November 1921, n°. 4374, af
rant, gelijk hem ook niet was telastegelegd, deeling Arbeidersverzekerin$; 
deze handeling deed plegen dan wel uitlokte; Gezien artikel 29, eerste lid, cler Ongevallen-

dat de in dit onderdeel gelegen grief derhalve wet 1921 ; 
ongegrond is; Den Raad van State gehoord (advies van 

0., dat het tweede onderdeel ervan uitgaat, den 22 November 1921, n°. 45) ; 
dat artikel 7 der aangehaalde Verordening de Gelet op het nader rapport van Onzen voor
daar genoemde handelingen ,,verkoopen" en noemden Minister van 26 November 1921, 
,,te koop aanbieden" slechts verbiedt, zoo zij n°. 4788, afdeeling Arbeidersverzekering; 
gepaard gaan met ,,venten", waaruit dan weder Hebben goedgevonden en verstaan: 
zou volgen, dat het aldus strafbaar gestelcle, met ingang van 1 Januari 1922 in te trekken 
niet pleegbaar zoude zijn; Ons besluit van 18 Juni 1909 (Staatsblad 

dat de voomoemde onderstelling intusschen n°. 189), laatstelijk gewijzigd bij dat van 2 
geen steun vindt in de bewoordingen van het Mei 1921 (Staatsblad n°. 704), en te bepalen 
artikel, waarbij, - al moge de inkleeding der als volgt, : 
bepaling niet onberispelijk zijn - toch vol- Art. 1. Het aantal gevarenklassen, bedoeld 
doende duidelijk wordt te kennen gegeven, in artikel 29 der Ongevallenwet 1921 bedraagt 
dat het venten, het verkoopen en het te koop 93. 
aanbieden op de bij het artikel aangeduide Gevarenklasse: 
plaatsen en uren gelijkelijk zijn verboden ; 1 bevat het gevarencijfer 

dat derhalve ook dit onderdeel niet tot cas- 2 bevat de gevarencijfers 
satie kan leiden ; 3 ,, ,, ,, 

0., dat tot ondersteuning van het derde 4 
onderdeel is betoogd, dat het belan$ der open- 5 
bare orde, zedelijkheid en gezondhe1d noch dat 6 
der gemeentelijke huishouding kunnen zijn 7 
gemoeid bij het enkele sluiten van verkoop- 8 
overeenkomsten op of aan den openbaren weg, 9 
zij het op bepaalde tijden ; dat de Gemeente- 10 
raad zulks strafbaar stellende, dus de grenzen 11 
zijner bevoegdheid te buiten ging en de toege- 12 
paste bepalin~ verbindende kracht mist, te l3 
meer, waar ziJ omtrent het voorwerp der ver- 14 
boden koopovereenkomst zich niet uitlaat en 15 
dus feitelijk elken verkoop verbiedt; 16 

0. hieromtrent : 17 
dat de bepaling van artikel 7 voormeld, in 18 

weerwil van hare algemeene inkleeding, als , 19 
deel uitmakende van de Verordening op de 20 
Winkelsluiting, kenliJ1r slechts beoogt het ven- 21 
ten, verkoopen en te koop aanbieden van win- 22 
kelwaren te verbieden; 23 

dat het 's avonds voor het publiek geopend 24 
zijn der winkels in eene stad als Haarlem, zoo- 25 
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Gevarenklass.e : I verstaan een toestel, bestemd tot het drijven 
26 bevat de gevarencijfers 22 24 26 28 30 van een of meer arbeidswerktuigen. 
27 ,, ,, ,, 23 ·25 27 29 32 I Niet als krachtwerktuig worden aangemerkt 
28 24 26 2'3 30 34 toestellen als boven bedoeld : 
29 25 27 29 32 36 1 a. waarbij menschelijke of dierlijke kracht 
30 26 28 30 34 38 in drijfkracht wordt omgezet ; 
31 27 29 32 36 40 b. waarvan het vermogen kleiner is dan twee 
32 28 30 34 38 42 I paardekracht ; 
33 29 32 36 40 44 1 c. welke uitsluitend dienen voor verlichting, 
34 30 34 38 42 46 luchtverversching, stofafzuiging, verwarming 

· 35 32 36 40 44 48 of watervoorziening ; 
36 34 38 42 46 50 d. welke uitsluitend dienen voor de voort-
37 36 40 44 48 53 beweging van vervoermiddelen, bestemd voor 
38 38 42 46 50 56 personenvervoer. 
39 40 44 48 53 59 Worden ten behoeve van eenig bedrijf in 
40 42 46 50 56 62 een onderneming meerdere toestellen gebezigd, 
41 4 4.8 53 59 65 als onder b bedoeld, dan wordt dat bedrijf 
42 46 50 56 62 68 geacht met kra.chtwerktuig te worden uitge-
43 48 53 59 65 71 oefend, indien het gezamenlijk vermogen der 
44 50 56 62 68 75 toestellen twee paardekracht of meer bedraa$_1;. 
45 53 59 65 71 79 3. De verzekeringsplichtige bedrijven zijn 
46 56 62 68 75 83 als volgt ingedeeld in gevarenklassen : 
47 59 65 71 79 87 
48 62 68 75 83 91 
49 65 71 79 87 96 
50 68 75 83 91 101 
51 71 79 87 96 106 
52 75 83 91 101 111 
53 79 87 96 106 117 
54 83 91 101 111 123 
55 87 96 106 117 129 
56 91 101 111 123 135 
57 96 106 117 129 142 
58 101 111 123 135 149 
59 106 117 129 142 156 
60 111 123 135 149 164 
61 117 129 142 156 172 
62 123 135 149 164 181 
63 129 142 156 172 190 
64 135 149 164 181 200 
65 142 156 172 190 210 
66 149 164 181 200 221 

OMSCHRIJVING DER 
BEDRIJVEN. 

GROEP I . 
Aardewerk, glas, kalk, ·enz. 

1. Aardewerk (het bedrijf van ver
vaardigen van f~jn) . . . . 1 

2. Aardewerk (het bedrijf van ver
vaardigen van grof) . . . . 

· 3. Asbestcementplaten (het bedrijf 
van vervaardigen van) . . . 

4. Cement (het bedrijf van vervaar-

67 156 112 190 210 232 I 5. 
digen van) .... . .. . 

Cementwaren en betonwaren 
(het bedrijf van vervaardigen 
van) en van platen van gips, 
be ton en dergel ijke stoffen 
met krachtwerktuig . . . . 

68 164 181 200 221 244 1 
69 172 190 210 232 256 
70 181 200 221 244 269 I 

11 190 210 232 256 282 I 
72 200 221 244 269 296 6. Cementwaren en betonwaren 
73 210 232 256 282 311 I 
74 221 244 269 296 327 · 
75 232 256 282 311 343 I 
76 244 269 296 327 360 
77 256 282 311 343 378 
78 269 296 327 360 397 
79 282 311 343 378 417 
80 296 327 360 397 438 
81 311 343 378 417 460 
82 327 360 397 438 483 
83 343 378 417 460 507 

(het bedrijf van vervaardigen 
van) en van platen van gips, 
beton pn dergelijke stoffen 
zonder krachtwerktuig . . . 

7. Ertsen, kalk, klei, krijt, mortel, 
tras en dergelijke stoffen (het 
bedrijf van malen van) . . . 

9. Glas (het bedrijf van verzilveren, 
etsen, schilderen of gra veeren 
van) en het zetten van glas in 
lood ...... . ... . 

84 360 397 438 483 532 10. Glas of spiegelglas (het bedrijf 
van slijpen van) . . . . . . 85 378 417 460 507 559 

86 397 438 483 532 587 11. 
87 417 460 507 559 616 
88 438 483 532 587 641 I 12. 
89 460 507 559 616 679 
90 483 532 587 647 713 1 
91 507 559 616 679 749 13. 
92 532 587 647 713 786 I 

93 ,, 559 616 679 749 825 I 

I 
14. 

2. Onder krachtwerktnig wordt, behoudens 
het bepaalde in het volgende lid, in dit beslnit I 

Glasblazersbedrijf (het) nitge
oefend in flesschenfabrieken . 

Glasblazersbedrijf (het) uitge
oefend in fabrieken van glazen 
voorwerpen . . . . . . . . 

Grind of zand (het .bedrijf van 
baggeren van) met kracht
werktnig . . . . . . . . . 

Grind of zand (het bedrijf van :~t:~ v~~) ~o~d~r _kr_ac~t: 

7 

16 

25 

21 

17 

14 

23 

6 

21 

22. 

43 

43 
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15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

Grind, keien, klei, leem, zand of 
andere delfstoffen (het bedrijf 
van delven van) ..... . 

Kalkblusschersbedrijf (het) met 
krachtwerktuig . . . . . . 

Kalkblusschersbedrijf (het) zon
der krachtwerktuig . . . . 

Kalkbrandersbedrijf (het) en het 
gi ps branders bedrijf . . . . . 

Kalkzandsteen (het bedrijf van 
vervaardigen van) . . . . . 

Kunstvoorwerpen in aardewerk 
(het bedrijf van vervaardigen 
van) .. . ....... . 

Mergelgroeven (het exploiteeren 
van), het branden van mer
ge! daaronder al of niet be-
grepen ...... . . . . . 

Pannenbakkers-, steenbakkers-, 
estrik- of plavuizenbakkers, 
(het bedrijf ~~n) ..... 

Pleisterbeelden (het bedrijf van 
vervaardigen van) . . . . . 

Tabakspijpen (het bedrijf van 
vervaardigen van steenen) . 

Vensterglas of spiegelglas (het 
bedrijf van vervaardigen van) 

GROEP II. 
Diamant en andere edelsteenen, enz. 
26. Diamant (de bedrijven van za

gen en slijpen van) en van 
snijden van diamant met 
werktuigen . . . . . . . 

27. Diamant (de bedrijven van klo
ven van) en van snijden van 
diamant zonder werktuigen. 

28. Schijvenschuurdersbedrijf (het) 

29. 

30. 

30 
bis 

GROEP III. 
Boele-, steendrulclcerijen, enz. 

Boek-, metaal- en steendruk-
kersbedrijf (het) met kracht
werktuig, niet vallende onder 
n°. 30bis, het linieeren en het 
cliche maken daaronder al of 
niet begrepen en al of niet 
samengaande met het uitge
versbedrijf : 
in Noord-Holland met uit

zondering van Amsterdam 
Rotterdam daaronder niet 

begrepen Hoek van Holland 
,, alle overige plaatsen 

Boek-, metaal- en steendruk
kersbedrijf (het), het linieeren 
daaronder al of niet begrepen, 
zonder krachtwerktuig .. . 

Uitgeven van dagbladen (het be
drijf van), het drukken daar
onder begrepen 

GROEP IV. 
Bouwbedrijven, daaronder begrepen 

reiniging van gebouwen, enz. 
31. Aardwerkersbedrijf (het) . . . 
33. Asphaltbestratingen en -vloeren 

(het bedrijf van maken van), 
daaronder al of niet begrepen 
het bereiden van asphalt, 
het vervaardigen van asphalt-

32 

23 

18 

21 

31 

7 

31 

20 

'f 

7 

28 

3 

l! 
3 

8 

10 
5 

6 

i 

:n 

34. 

35. 

36. 

37. 

38. 

40. 

42. 

44. 

45. 

46. 

48. 

49. 

papier, asphaltvilt, dakpapier 
en dergelijke stoffen en het 
beleggen van daken met as
phaltpapier, asphaltvilt, dak
papier, houtcement of derge
lijke stoffen . . . . . . . . 

Asphaltpapier, aspbaltvilt, dak
papier en dergelijke stoffen 
(bet bedrijf van vervaardigen 
van) daaronder al of niet be
grepen het maken vanasphalt
bestratingen en -vloeren, het 
bereiden van asphalt en het 
beleggen van daken met as
phaltpapier, asphaltvilt, dak
papier, houtcement of derge
lijke stoffen . . . . . . . . 

Asphaltpapier, asphaltvilt, dak
. papier, houtcement of derge

lijke stoffen (het bedrijf van 
het beleggen van daken met) 

Baggerbedrijf (het) met kracht-
werktuig ........ . 

Baggerbedrijf (bet) zonder 
krachtwerktuig . . . . . . 

Behangers- en stoffeerdersbe
drijf (het) . . . . . . . . . 

Bnrgerlijk bouwkundige werken 
(het bedrijf van maken van) 
en het t i=erliedenbedrijf 
op bouwwerken : 
in Gelderland . . 
,, Noord-Brabant 
,, Limburg .. .. . . 
,, alle overige plaatsen. . . 

Electrische geleidingen (het be
bedrijf van plaatsen, leggen, 
herstellen, onderzoeken of 
wegnemen van) en het mon
teeren en herstellen van elec
trische toestellen, schakelbor
den en ornamenten 

Gemeentereiniging (het bedrijf 
der), uit,geoefend door pu
bliekrechtelijke lichamen .. 

Glazenwasschersbedrijf (het), 
daaronder al of niet begrepen 
het-. verrichten van werkzaam
heden aan jaloezieen, het ver
richten van schilders- en stu
cadoorswerkzaamheden, het 
schoonmaken van gebouwen 
en het verrichten van werk
zaambeden aan gevels : 
in Amsterdam . . . . . . . 
,, Rotterdam, daaronder niet 

begrepen Hoek van Holland 
,, alle overige plaatsen . . 

Heiersbedrijf (het): 
in Rotterdam, daaronder niet 

begrepen Hoek van Holland 
,, alle overige plaatsen . . 

Houtgraniet, moza1k, xyloliet 
of dergelijke stoffen, (het be
drijf van aanbrengen van be
dekkingen met), al of niet 
daaronder begrepen het ver
vaardigen dier stoffen . . . 

Huisschilders-, rijtuigschilders
of decoratiesch1ldersbedrijf 
(het ), bet scheepsschildershe-

1921 

31 

19 

25 

42 

42 

7 

35 
36 
4i 
32 

10 

10 

65 

93 
46 

81 
48 

11 



1921 

50. 

51. 

52. 

53. 

56. 

57. 
58. 
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drtf, niet vallende onder n°. 
33u en bet glazenmakersbe· 
drijf : 
in Noord-Holland, met u.it

zondering van Amsterdam 
Zuid-Holland, met uitzon. 

dering van Rotterdam, 
(daaronder niet begrepen 
Hoek van Holland) en 
's-Gravenhage . . . . . . 

,, Utrecht, met uitzondering 
van de gemeente Utrecht . 

,, Gelderland . . . . . . . 
. , Limbnrg .. 
,, Amsterdam . . . . . . . 
,, Rotterdam, daaronder niet 

begrepen Hoek van Holland 
,, 's-Gravenhage . . . . . 
,, de gemeente Utrecht 
,, alle overige plaatsen . . . 

Kan11len, sl.1izen, havens, dok
ken, bruggen, dijken of andere 
waterwerken, wegen, spoor
of tramwegen (het bedrijf van 
maken, herstellen, opbreken 
of afbreken van) met kracht
werktuig en het verhuren 
van aannemersmateriaal 

Kanalen, sluizen, havens, dok
ken, bruggen, dijken of an
dere waterwerken, wegen, 
spoor- of tramwegen (het 
bedrijf van maken, berstellen, 
opbreken of afbreken van) 
zonder kracbtwerktuig . . . 

Leidekkers-, pannendekkers-, 
rietdekkers- of stroodekkers
bedrijf (het) . . . . . . . 

Lood~ieters- en zinkwerkersbe
driJf (het), daaronder al of niet 
begrepen bet plaatsen, leggen, 
herstellen, onderzoeken of 
wegnemen van leidingen voor 
oentrale verwarming, electri
citeit, gassen of vloeistoffen en 
het beleggen van daken met 
dakpapier of houtoement . 

Metselaarsbedrijf (het), daar
onder al of niet begrepen het 
verricbten van herstellingen 
aan bouwwerken: 
in Noord-Holland, met uit
zondering van Amsterdam . 
,, Zuirl-Holland, met uitzon-

dering van Rotterdam 
( daaronder niet begrepen 

Hoek van Holland) en 's-Gra
venhage 

in Gelderland 
,, Noord-Brabant 
,, Amsterdam . 
,, 's-Gravenhage. . . . 
,, alle overige plaatsen 

Molenmakersbedrijf (het) . . . 
Nortonpompen en leidingen 

voor oentrale verwarmin~, 
electriciteit, gassen of vloe1-
stoffen (het bedrijf van plaat
sen, herstellen, onderzoeken 
of wegnemen van) en het 
verrichten van grondboringen. 

Vl 

11 

22 
13 
30 
25 

33 
.13 
20 
16 

32 

29 

45 

25 

19 

26 
28 
27 
46 
39 
32 
44 

20 

59. 
60. 

61. 

62. 
63. 

65. 

68. 
69. 

70. 

71. 

72. 

Ovenbouwersbedrijf (het), . . 
Riolen, buisleidingen en onder

grondsche kabels (het bedrijf 
van plaatsen, leggen, herstel

len, onderzoeken of wegnemen 
van) ... .. • 

Riolen, bouwwerken, straten, 
watergangen, waterwerken en 
wegen (het bedrijf van onder
houden en reinigen van) uit
geoefend door publiekrech-
telijke licbamen . . . . . . 

Schoorsteenvegersbedrijf (het) . 
Sloopen van bouwwerken (het 

bedrijf van) . . . . . . . . 
Steenhouwer3- en steenzagers

bedrijf (bet) . . . . . . . . 
Straatmakersbedrijf (het) . . . 
Straatreiniging (bet bedrijf van 

openbare) met vervoer met 
dieren of schuiten . 

Straatreiniging (het bedrijf van 
openbare) zonder vervoer met 
dieren of scbuiten. 

Stucadoors- en wittersbedrijf 
(het) . . . . . . . . . . 

Timmerliedenbedrijf, niet be- . 
doeld ondern°. 40 (het ),hetver
richten van herstellingen aan 
bouwwerken, meubelmakers
en witwerkerswerkzaamheden 
al of niet daaronder begrepen: 
in Zuid-Holland, met u.itzon-

dering . van Rotterdam, 
(daaronder niet begrepen 
Hoek van Holland) en 
's-Gravenhage . 

,, Gelderland . . 
oord-Brabant 

,, Overijsel . . 
,, Limburg .. 

Amsterdam. 
,, de gemeente Utrecht . 
,, Rotterdam, met uitzonde

ring van Hoek van Holland 
,, alle overige plaatsen 

GROEP V. 
Ohemische nijverheid, ontp/,o/bare stof

/en, enz. 
74. Apothekersbedrijf (het) 

, 76. Buskruit, nitro-glycerine en 
andere ontplofbare stoffen 
(het bedrijf van vervaardigen 
van) .. ....... . . 

77. Chemische fabrieken (de be
drijven, uitgeoefend in) . . 

80. Eau de Cologne, parfumerie en 
haarwater (bet bedrijf van 
vervaardigen van) en het be
drijf van vervaardigen van 
politoer . . . . . . . . .. 

82. Gasgloeikousjes (bet bedrijf van 
vervaardigen van) . . . . . 

83. Inkt, zegellak en gom (bet be
drijf van vervaardigen van), 
h · t verva rdigen van verf 
daaronder al of niet begrepen 

84. Kaarsenmakersbedrijf (het,) .. 
85. Kunstmest (het bedrijf van ver

vaardigen van), het vervaar-

928 

30 

30 

8 
37 

70 

16 
23 

10 

10 

26 

16 
17 
22 
25 
30 
24 
40 

24 
19 

3 

36 

19 

9 

4 

9 
9 
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87. 

87 
bis. 
88. 

89. 

90. 

92. 

93. 

96. 

97. 

100. 

102. 

103. 

104. 
105. 

106. 

digen van zwavelzuur daar
onder al of niet begrepen en 
de handel in kunstmest 

Kunstvuurwerk (het bedrijf van 
vervaardigen van) . . . . . 

Kunstzijde (het bedrijf van ver
vaardigen van) . . . . . . 

Laboratoria voor wetenschappe
lijk en technisch onderz~ek 
(het bedrijf uitgeoefend m) 

Lakstokers- en vernisstokers
bedrijf (het) en het bedrijf 
van vervaardigen van verf . 

Lijmmakers- en gelatinemakers
bedrijf (het) . . . . . . . . 

Lucifers (het bedrijf van ver
vaardigen van) . 

Oliefabrieken (het bedrijf, uit
geoefend in) en het bedrijf van 
vervaardigen van veekoeken 

Pharmaceutische of photogra
fische preparaten (het bedrijf 
van vervaardigen van) . . 

Photograaf (het bedrijf van) 
en het bedrijf, uitgeoefend 
in lichtdrukinrichtingen . . 

Traan, olien of vetten (het be
drijf van zuiveren, koken of 
smelten van), de handel in 
traan, olien of vetten daar
onder al of niet begrepen 

Vuurmakers (het bedrijf van 
vervaardigen van) . 

Wagensmeer, schoensmeer of 
poetspomade (het bedrijf van 
vervaardigen van) . . . . . 

Wasbleekersbedrijf (het) . . . 
Zeep of zeeppoeder (het bedrijt 

van vervaardigen van) met 
krachtwerktuig . . . ... 

Zeep of zeeppoeder (het bedrijf 
van vervaardigen van) zonder 
krachtwerktuig 

GROEP VI. 
Hout-, kurk-, stroobewerking, enz. 

107. Akkermaalshout en griendhout 
(het bedrijf van hakken van) 
daaronder al of niet begrepen 
het vcrvoeren van hont, het 
houtschillen en teenschillen 
en het maken van brandhout 

108. Bezems, boenders, borstels, 
kwasten of penceelen (het be
drijf van vervaardigen van) 
daaronder niet begrepen het 
vervaardigen van borstelhout 

109. Boomen (het bedrijf van vellen 
van ) door middel van hakken 
en het vcrvoeren van het hout 

110. Boomen (het bedrijf van vellen,. 
van) door middel van zagen 
en het schillen, zagen en ver
vocren van mijnhout . . . 

110 Boomen (het bedrijf van zagen 
bis. van binnenlandsche) met 

krachtwerktuig, de handel in 
hout daaronder al of niet be-
grepen . .. ... . 

111. Borstelho· tmakersbedrijf (het) 
met krachtwerktuig . . . . 

1921 

28 

52 

19 

3 

19 

21 

13 

23 

11 

3 

16 

10 

22 
19 

10 

10 

27 

6 

52 

27 

45 

42 

112. 

113. 

114. 

115. 

116. 

117. 
118. 

119. 

120. 

121. 

122. 

123. 

124. 
125. 

126. 

127. 

128. 

129. 

130. 

131. 

132. 

133. 

135. 

136. 

137. 

138. 

140 

Borstelhoutmakersbedrijf (het) 
zonder krachtwerktU1g . . . 

Brandhout (het bedrijf van za
gen en klooven van) met 
krachtwerktuig . . . . . . 

Brandhout (het bedrijf van za
gen en klooven van) zonder 
kr~chtwerktuig . 

Duigenmakersbedrijf (het) met 
krachtwerktuig . . . . . . 

Duigenmakersbedrijf (het) zon
der krachtwerktuig .. .. 

Hoepelmakersbedrijf (het) 
Hout (het bedrijf van bereiden 

van) tegen bederf . . . . . 
Houtdraaiersbedrijf (het) met 

krachtwerktuig . . . . . . 
Houtdraaiersbedrijf (het) zonder 

krachtwerktuig . . . . . . 
HoQtschillers- en teenschillers

bedrijf ( het) . . . . . . . . 
Houtwaren (het bedrijf van ver

vaardigen van) met kracht-
werktuig ... . .... . 

Houtwaren (het bedrijf van 
vervaardigen van) zonder 
krachtwerktuig . . . . . . 

Houtwolmaker~bedrijf (het) .. 
Hout (het bedrijf van zagcn en 

schavep. van) metkrachtwerk
tuig, niet begrepen onder n°. 
ll0bis en de handel in hout : 
in 's-Gravenhage. . . . . . 
,, alle overige plaatsen 

Houtzagersbedrijf (het) zonder 
krachtwerktuig . . . . . . 

Jaloezieen, markiezen, rolluiken 
en zonneschermen (het bedrijf 
van vervaardigen van) met 
krachtwerktuig . . . . . . 

Jaloezieen, markiezen, rolluiken 
en zonneschermen (het bedrijf 
van vervaardigen van) zonder 
krachtwerktuig . 

Kistenmakersbedrijf (het) met 
krachtwerktuig . . . . . . 

Kistenmakersbedrijf (het) zon
der krachtwerktuig 

Klompenmakersbedrijf (het) met 
krachtwerktuig . . . . . . 

Klompenmakersbedrijf (het) 
zonder krachtwerktuig 

Knoopen van been,hoorn, steen
noot en dergelijke stoffen (het 
bedrijf van vervaardigen van) 

Kuipersbedrijf (het) met kracht-
werktuig ........ . 

Kuipersbedrijf (het) zonder 
krachtwerktuig 

Kurk, b alein, been, hoorn, kunst
balein of paarlemoer (het be
drijf van vervaardigen van 
voorwerpen van) met kracbt
werktuig .. 

Kurk, balein, been, hoorn, 
kunstbalein of paarlemoer (het 
bedrijf van vervaardigen 
van voorwerpen van) zonder 
krachtwerktuig . . . . . . . 

Landbouwgeree~schappen, porn. 
pen of werktU1gen (het bedrijf 

1921 

14 

31 

14 

42 

14 
11 

41 

31 

14 

7 

34 

14 
42 

47 
29 

26 

31 

14 

38 

14 

31 

' 13 

34 

31 

9 

13 

10 

59 



1921 29 N O V E M B E R . 

van vervaardigen of herstellen 
van houten) met krachtwerk-

141. La~it~u~ger~eds~h~ppe~, p~m: 
pen of werktuigen (het be
drijf van vervaardigen of her 
stellen van houten) zonder 
krachtwerktuig . . . . .. 

143 Loouzagerijen en loonschave-
bis. rijcn (het bedrijf, uitgeoefend 

in) ten behoeve van bouwon
dernemingen of houtbewer 
kingsinrichtingen . . . . . . 

144. Mandenmakersbedrijf (het) . . 
145. Mattenmakers- en stoelenmat

tersbedrijf (het) . . . . . . 
147. Meubelmakers- en biljartma

kersbedrijf (het) met kracht-
werktuig ......... . 

148. Meubelmakers- en biljartma
kersbedrijf (het) zonder kracht -
werktuig ...... . . . 

149. Moubelsohildersbedrijf (het) .. 
150. Modelmakorsbedrijf (het) met 

krachtwerktuig 
151. Modelmakersbedrijf (het) zonder 

kraohtwerktuig 
152. Parketvloeren (het bedrijf van 

vervaardigen van) met kracht-
werktuig ........ . 

153. P laten of spiegels (het bedrijf 
van het maken van omlijstin
gen voor) met krachtwerk
tuig, het omlij ten al of niet 
daaronder begrepen . . . . 

154. Platen of spiegels (het bedrijf 
van het maken van omlijstin
gen voor) zonder kraohtwerk
tuig, het omlijsten al of niet 
daaronder begrepen . . . . 

156. Rietmeubelmakersbedrijf (het). 
157. Rottingschillersbedrijf (het) .. 
158. Rottingvleohtersbedrijf (het) . 
159. Runmolens (de bedrijven, uitge

oefend in) . . . . . . .. 
163. Staaflijsten (het bedrijf van ver

vaardigen van) met kraoht-

165. St:et::le~sbechijf (h~t) ~et 
krachtwerktuig . . . . . . 

166. ~toelenmakersbedrijf (het) zon
der krachtwerktuig . . . . 

169. Stroohulzenmakersbedrijf (het) 
met krachtwerktuig en het 
stroovlechters bedrijf met 
kraohtwerktuig . . . . . . 

170. Stroohulzenmakersbedrijf (het) 
zonder kraohtwerktuig en het 
stroovlechtersbedrijf zonder 
kraohtwerktuig 

172. Timmerfabrieken 
uitgeoefend in) 

173. Witwerkersbedrijf 
krachtwerktuig 

(het bedrijf, 

(het) met 

174. Witwerkersbedrijf (het) zonder 
krachtwerktuig 

175. Woninginrichtingen (het bedrijf 
van vervaardigen van), daar
onder al of- niet begrepen het 
vervaardigen van meubelen 
met krachtwerktuig en het 
stoffecren . 

31 

14 

72 
8 

7 

26 

9 
9 

31 

14 

42 

18 

7 
7 

13 
7 

21 

31 

37 

9 

13 

7 

50 

31 

14 

7 

176. 

177. 

178. 
179. 

180. 
181. 

183. 

187. 

188. 

189. 

191. 

192. 

193. 

194. 

195. 

196. 

197. 

198. 

GROEP VII. 
Kleeding en reiniging. 

Badinriohtingen (het bedrijf uit
geoefend in), het houden van 
zweminriohtingen daaronder 
al of niet begrepen . 

Bedden of matrassen fhet be
drijf van vervaardigen van ) 
en het bereiden van bedveeren 
of kapok .... . ... . 

Bontwerkersbedrijf (het) . . . 
Chemische wasscherijen en ver

verijen (het bedrijf uitgeoe-
fend in) .. . ...... . 

Confectiebedrijf (het) . . . . . 
Dekens (het bedrijf van ver

vaardigen van gestikte) . . 
Equipementen (het bedrijf van 

vervaardigen van militaire) 
en het bedrijf van vervaardi
gen van galon-, borduur- of 
passementwerken 

Kleedingstukken en andere arti
kelen uit geweven stoffen (het 
bedrijf van vervaardigen, her
stellen en versieren van), niet 
bedoeld onder n°. 180 

Ontsmettingsinrichtingen (het 
bedrijf, mtgeoefend in) en het 
bedrijf van zuiveren van ge
bouwen of schepen. . . . . 

Parapluiemakers- en parasol
makersbedrijf (het . . . . 

Petten (het bedrijf van vervaar-• 
digen van) en het bedrijf van 
vervaardigen van hoeden . . 

Stofzuigmachines (het bedrijf 
van reinigen van tap~jten, gor
dijnen, meubelb2k!eedingen en 
dergelijke met behulp van). . 

Tapijtreinigingsinriohtingen met 
val- of slagwerktuigen (het 
bedrijf uitueoefend in) . . . . 

Wasoh-, bleek- en strijkinrich
tingen (het bedrijf uitgeoe
fend in) 

GROEP VIII. 
K unstnijverheid. 

Beelden en ornamenten (het be
drijf van polyohromeeren van) 

Caohetsnijders- en graveerders
bedrijf (het) . . . . . . . • 

Porseleinschildersbedrijf (het ) 
en het bedrijf van besohilde, 
ren van aardewerk, fluweel , 
hout en andere stoffen 

Verguldersbedrijf (het) • 

GROEP I X. 
Leder, wasdoek, caoutchouc. 

200. Caoutchouowaren (het bedrijf 
van vervaardigen van) met 
krachtwerktuig . . . . • • 

201. Caoutohouowaren (het bedrijf 
van vervaardigen van) zon
der kraohtwerktuig 

202. Huidenzouters- en vellenbloo
tersbedrijf (het) met kracht-
werktuig . .... ... . 

930 

13 

3 
3 

11 
3 

3 

3 

3 

13 

3 

3 

10 

10 

13 

6 

3 

2 
3 

l o 
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14 
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203. 

204. 

208. 

209. 

210. 

211. 

212. 

213. 

214. 

216. 

216 
bis. 
217. 
217 
bis. 

218. 

219. 

219 
bis. 
220. 

222. 

223. 

224. 

225. 

226. 
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Huidenzouters- en vellenbloo
tersbedrijf (het) zonder kracht-
werktuig .... .. . 

Kunstgebitten (het bedrijf van 
verva.a.rdigen van) . . . . . 

Lederwaren (het bedrijf van 
vervaardigen van) en het za
delmakersbedrijf met kracht-
werktuig ........ . 

Lederwaren (het b edrijf van ver
va.a.rdigen van) en het zadel
makersbedrijf zonder kracht-
werktuig ... . . . .. . 

Leerlooiers-, perkamentmakers
en zeemledermakersbedrijf 
(het) met krachtwerktuig . 

Leerlooiers-, perka.mentmakers
en zeemledermakersbedrijf 
(het) zonder krachtwerk
tuig . 

Linoleum (het bedrijf van ver
va.a.rdigen van) . 

Schoenmakersbedrijf (het) met 
krachtwerktuig . . . . . . 

Schoenmakersbedrijf (het) zon
der krachtwerktuig 

GROEP X. 
Oer, ateenkolen, turf. 

Briquetten (het bedrijf van ver
va.a.rdigen van) . . . . . . 

Cokes (het bedrijf van verva.a.r-
digen van) . .. .... . 

Mijnbouw (het bedrijf van) . . 
Mijngangen en mijnschachten 

(het bedrijf van aanleggen 
van) ....... . .. . 

Turfba~gersbedrijf (het) en het 
bednjf van verva.a.rdigen van 
veenbagger met krachtwerk
tuig . .. 

Turfstrooisel (het bedrijf van 
verva.a.rdigen van) . . . 

Vervenersbedrijf (het) met 
krachtwerktuig 

Vervenersbedrijf (het) zonder 
krachtwerktuig . . . . . . 

GROEP XI. 
Bewerking van metalen. 

Appendages (het bedrijf van 
vervaardigen of herstellen 
van) met kra.chtwerktuig .. 

Blikwaren of koperwaren (het 
bedrijf van verva.a.rdigen van) 
en het blikslagers- of koper
slagersbedrijf met kracht-
werktuig ........ . 

Blikwaren of koperwaren (het 
bedr~jf van vervaardigen van) 
en het blikslagers- of koper
slagersbedrijf zonder kracht-
werktuig ..... . .. . 

Bouten, klinknagels of moeren 
(het bedrijf van vervaardigen 
van) 

Brandkasten, kachels, ijzeren 
meubelen of voorwerpen van 
pla.a.tijzer (het bedrijf van 
verva.a.rdigen van) . . . . . 

12 

5 

10 

5 

29 

12 

22 

10 

5 

31 

21 
48 

65 

35 

36 

21 

6 

9 

33 

11 

24 

21 

230. 

230 
bis. 
231. 

232. 

233. 

234. 

235. 

237. 

241. 

243. 

244. 

245. 
247. 

249. 
251. 

252. 

253. 

254. 

256. 
259. 

260. 
262. 

263. 

265. 

Capsules (het bedrijf van ver
vaa.rdigen van) . . . . . . 

Cliches (het bedrijf van verva.a.r-
digen van) ..... .. . 

Draadtrekkerijen (het bedrijf, 
uitgeoefend in), en het ver
va.a.rdigen van draa.dnagels . 

Draadvoorwerpen (het bedrijf 
van vervaardigen van) . . 

Fittings (het b edrijf van ver
vaardigen van) voor elec
trische lampen, het verva.a.r
digen van vitriet daaronder 
al of niet begrepen . . . . 

Galvanoplasti.sche inrichtingen 
(het bedrijf, uitgeoefend in) 

Gereedscha.ppen en schaatsen 
(het bedrijf van vervaa.rdigen 
van) ... ....... . 

Goud- en zilversmederijen en 
juwelierswerkplaatsen (het 
bedrijf, uitgeoefend in) . . . 

Knoopen, geheel of gedeeltelijk 
van meta.al (het bedrijf van 
vervaardigen van) en bet be
drijf van vervaardigen van slui
tingen voor kleedingstukken. 

Lettergieters bedrijf (het ), al of 
niet samengaande met den 
handel in en het monteeren 
van werktuigen en andere ·be
drijfsvoorwerpen voor de gra
fische vakken . . . . . . . 

Loodpletters- en zinkpletters
bedrijf (het) en het bedrijf van 
persen van buizen van com
positie of lood . . . . . . 

Messenmakersbedrijf (het) 
Messing, brons, alluminium, 

koper en andere meta.a.llegee
ringen en meta.ten (het bedrijf 
van vervaardigen van voor
werpen van) en het bedrijf van 
vervaardigen van zilveren le
pels, vorken, messen . . . . 

Metaalgiet,ersbedrijf (het) . . . 
Moffelarijen (het bedrijf, uitge

oefend in) 
Munten (het bcdrijf van ver

vaardigen van) 
Smederijen (het bedrijf uitgeoe

fend in) met krachtwerktuig, 
het herstellen van rijwielen 
daaronder al of niet be~repen 

Smederijen (het bedrijf wtgeoe
fend in) zonder krachtwerk
tuig, het herstellen van rij
wielen daaronder al of niet 
begrepen . .. . .. .. . 

Stamolmakersbedrijf (het) . . 
Verzinken, vertinnen of vernik

kelen (het bedrijf van), voor 
zoover dit niet langs galvano
plastischen we~ geschiedt . 

Vijlenmakersbedr1jf (het) . . . 
Weverska.=en of rieten (het 

bedrijf van vervaardigen van) 
IJzer of meta.al (het bedrijf van 

slijpen of polijsten van) . . 
IJzerdraaiers- en meta.a.ldraai

ersbedrijf (het) 
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266. IJzergietersbedrijf (het) 24 
269. IJzerwaren (het bedrijf van ver

vaardigen van geemailleerde, 
vertinde of verzinkte) . . . 24 

270. Zink (het bedrijf van vervaardi-
gen van) 22 

271. Zinkwerken (het bedrijf van ver-
vaardigen van) 33 

GROEP XII. 
Vervaardiging van stoom- en andere 

werktuigen , instrumenten, enz. 
272. Automobifilen (het bedrijf van 

vervaardigen van), motorrij
wcielen en vliegtoest ellen, bet 
beproeven van vliegtoeste!len 
daaronder niet begrepen . . 15 

273. Brandspuiten (hot bedrijf van 
vervaardigen van) . 22 

277. Bruggen, ijzeroonstruct ies, 
stoomket els en tanks (het 
bedrijf van monteeren van) . 58 

278. Bruggenbouw- en ijzeroonstruo
tiewerkplaa,tsP.n (het bedrijf, 
uitgeoefend in), daaronder al 
of niet begrepen het montee-
ren. . . . . . 38 

279. Dynamo's en eleotro-motoren 
(het bedrijf van vervaardigen 
en herst ellen van}, daaronder 
al of niet begrepen het in-
stalleeren 15 

280. Gas-, electrioiteits- en water
met ers (het bedrijf van ver-
vaardigen van) 14 

284_ Geweermakersbedrijf (het) 11 
286. Gloeilampen (het bedrijf van 

.·ervaardigen van eleotrische) 7 
287. Horlogemakers- en uurwerk-

makersbedrijf (het) . . . . 3 
289. Instrumenten (het bedrijf van 

vervaardigen of herstellen 
van fijne) of fijne werktuigen 
met krachtwerkt uig . . . . 7 

290. Instrumenten (het bedrijf van 
vervaardigen of herst ellen 
van fijne) of fijne werktui-
gen zonder krachtwerkt uig . 6 

291. Instrumenten (het bedr~jf van 
vervaardigen van grove) en 
werktuigen met kraohtwerk-
tuig 22 

292. Instrumenten (het bedrijf van 
vervaardigen van grove) en 
werktuigen zonder kraoht-
werktuig . . . . . . . . . 15 

203. Ketelmakersbedrijf (het) . . . 38 
298. Machines, motoren en arbeids

werktuigen (het bedrijf van 
vervaardigen van), daaronder 
niet begrepen de ket elmakerij 21 

299. Machines, motoren en arbeids
werktuigen (bet bedrijf van 
herst ellen van) met kracht
werktuig, daaronder al of niet 
begrepen het herst ellen van 
automobielen, motorrijwielen 
en vliegtoestellen met kraoht-
werktuig . . . . . . . . . 23 

300. Machines, motoren en arbeirls
werktuigen (het bedrijf van 
herstellen van) zonder kracbt-

301. 

302. 

303. 

304. 

305. 

306. 

307. 

308. 

311. 

312. 

313. 

werktuig, daaronder al of niet 
begrepen het berstellen van 
automobielen, moton-ijwielen 
en vliegtoestellen zonder 
krachtwerktuig . . . . . . 

Machines (het bedrijf van mon
teeren van), drijfwerk en toe
stellen . . . . . . . . . . 

Machines, stoo;rnketels, tanks en 
ijzerconstructies (bet bedrijf 
van sloopen van) al of niet 
samengaande met den ban
del in oud ijzer . . . . . . 

Muziekinstrumenten (bet be-
drijf van vervaardigen , hor
st ellen, st emmen of verburen 
van) met kracbtwerktuig, de 
bandel in muziekinstrumen
t en daaronder al of niet be-
grepen ... . .. ... . 

Muziekinstrumenten (het bedrijf 
van vervaardigen , herstellen, 
st emmen of verhuren van) 
zonder krachtwerkt uig, de 
handel in muziekinstrumenten 
daaronder al of niet begrepen . 

Orgels, piano's of harmoniums 
(bet bedrijf van vervaardigen, 
herst ellen, stemmen of ver
huren van) met kraohtwerk
tuig, de handel in orgels, pia
no's of harmoniums daaronder 
al of niet begrepen 

Orgels, piano's of harmoniums 
(het bedrijf van vervaardigen, 
herst ellen, stemmen of verhu
ren van) zonder kraohtwerk
tuig, de handel in orgels, pia
no's of harmoniums daaronder 
al of niet begrepen . . . . . 

Rijwielen (het bedrijf van ver-
vaardigen of herst ellen van) 
met kracbtwerktuig, de han
del in 0 ,1 het bewaren van rij
wielen , daaronder al of niet 
begrepen . ...... . . 

Rijwielen (het bedrijf van ver-
vaardigen of herst ellen van) 
zonder krachtwerktuig, de 
handel in en het bewaren van 
rijwielen, daaronder al of niet 
begrepen . . . . .... . 

Stoomketels en buisleidingen 
(het bedrijf van bekleeden 
van), het maken van beklee
dingstof daaronder al of niet 
begrepen .. .. . ... . 

Toestellen (het bedrijf van ver
vaardigen of herst ellen van 
electrische) en accumulatoren, 
daaronder al of niet begrepen 
het installeeren 

Torenuurwerken (het bedrijf 
van vervaardigen van) . 

GROEP XIII. 
Scheepsbouw, vervaardiging van 

rijtuigen. · 
318. Blokmakers- en mastenma kers

bedrijf (het) en het vervaar
digen van houten pompen met 
krachtwerktuig 
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319. 

320. 

321. 

322. 

323. 
324. 

325. 

326. 
328. 

329. 

330. 

331. 

332. 

333. 

336. 

337. 

338. 

339. 

342. 

343. 
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Blokmakers- en mastenmakers
bedrijf (het) en het vervaar
digen van houten pompen 
zonder krachtwerktuig . . . 

Droogdokken (het bedrijf van 
exploiteeren van) 

Kinderwagens (het bedrijf van 
vervaard.igen van) met kracht-
werktuig ... . .... . 

Kinderwagens (het bedrijf van 
vervaard.igen van) zonder 
krachtwerlrtuig . . . 

Rijtuigbekleadersbedrijf (het) . 
Rijtuigmakers- of wagenmakers

bedrijf (het) met krachtwerk
tui$ .. . . 

Rijtwgmakers- of wagenma-
kersbedrijf (het) zonder 
krachtwerkt uig 

Rijt uigschildersbedrjjf (het) . . 
Scheepsmakersbedrijf (het) met 

krachtwerktuig, daaronder al 
of niet begrepen het scheeps
beschiet en 

Scheepsmakersbedrijf (het) zon
der krachtwerktuig, daar
onder al of niet -begrepen bet 
scheeps beschiet en . . . . . 

Scbeepsschilders bedrijf (bet) 
voorzoover samenbangende 
met en daaronder begrepen bet 
afbikken en scboonmaken van 
scbepen, bet schilderen van 
ijzerconstructies, bet cemen
t eeren van scbeepsruimten, 
bet ket elbikkersbedrijf en bet 
bikken van scbeepswanden of 
ijzerconstructies . . . . . . 

Scbeepssloopersbedrijf (bet), 
daaronder al of niet begrepen 
bet sloopen van machines en 
ketels en al of niet samengaan
de met den bandel in oud ijzer 

Scbeepstuigers- en scbeepstake
laarsbedrijf (bet). . . . . . 

Sloepen makersbedrijf (het) en 
bet verburen van schuiten . 

GROEP XIV. 

Papier, enz. 

Boekbinders- en linieerdersbe
drijf (bet) met krachtwerk-

B;~finde~s-· ~n · lini~e;d~rsbe'. 
drijf (het) zonder krachtwerk
tuig 

Cartonnages (het bedrijf van 
vervaardigen van) met 
kracbtwerktuig . . . . 

Cartonnages (het bedrijf van 
vervaardigen van) zonder 
kracbtwerktuig . . . 

LomP.ensorteerderijen (het be
dnjf van sorteeren van lorn
pen en anderen afval in) en 
de handel in lompen, oude 
metalen, oud papier en an
deren afval . . . . . . . . 

Papier (bet bedrijf van vervaar
digen van), bet vervaardigen 

13 

30 

11 

8 
5 

11 

9 
9 

34 

29 

50 

55 

40 

20 

5 

4 

14 

4 

21 

345. 

346. 

347. 

348. 

348 
bis. 

349. 

351. 
352. 

353. 

354. 

355. 
356. 
357. 
359. 

360. 
361. 

362. 
363. 

364. 

365. 

366. 

368. 

368 
bi8. 

van cellulose daaronder al of 
niet begrepen . . . . . . . 

Papierwaren (het bedrijf van 
vervaard.igen van) met kracbt-
werktuig ........ . 

Papierwaren (het bedrijf van· 
vervaardigen van) zonder 
krachtwerktuig . . . . . . 

Papieren zakken (het bedrijf 
van vervaard.igen van) met 
krachtwerktuig . . . . . . 

Papieren zakken (het bedrijf van 
vervaardigen van) zonder 
krachtwerktuig . . . . . . 

Stroocarton (het bedrijf van 
vervaardigen van) en het be
drijf van vervaardigen van 
cellulose. Of stroost of . . 

GROEP XV. 
T extiele Nijverheid. 

Band of kant (het bedrijf van 
vervaardigen van) en het 
katoenvlechtersbedrijf . . . 

Cocosweversbedrijf (het) ... 
Dekens (het bedrijf van vervaar

digen van wollen ) . . . .. 
Dekkleeden en zakken (bet be

drijf van vervaard.igen, her
st ellen en reinigen van) met 
krachtwerktuig, het zeilma
kersbedrijf met krachtwerk
tuig, de handel in en het ver
buren van dekkleeden en 
zakken daaronder al of niet 
begrepen ... . . . .. . 

Dekkleeden en zakken (bet be
drijf van vervaardigen, her
stellen en reinigen van) zon
der kracbtwerktuig, het zeil
makersbedrijf zonder kracbt
werktuig, de handel in en bet 
verhuren van dekkleeden en 
zakken daaronder al of niet 
begrepen .... . .. . . 

Garentwijndersbedrijf (het) . . 
Jutespinnersbedrijf (bet) . . . 
Juteweversbedrijf (het) . . . . 
Katoendrukkersbedrijf (het), 

daaronder al of niet begrepen 
het verven, appret eeren en 
bleeken van katoenen stof-
fen ........... . 

Katoenspinnersbedrijf (bet) . . 
Katoenwevers- en linnenwe

versbedrijf (bet) . . . ... 
Kunstbleekerij van katoen (de) 
Kunstwol (het bedrijf van ver

vaardigen van) . . . . . . 
Lampekappen (het bedrijf van 

vervaardigen van) . . . . . 
Netten (het bedrijf van ver

vaardigen van) de twijnderij 
daaronder al of niet begrepen 

Pakking (het bedrijf van ver- 1 

vaardigen van) . . . . . . 
Poetskatoen (bet bedrijf van 

vervaardigen van) en bet be
drijf van pluizen van katoen 

Spinnerijafval (het reinigen en 
sorteeren van) . . . ... . 
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369. Sterkerijen en appreteerderijen 
(het bedrijf, uitgeoefend in) 

370. Stoffen (het bedrijf van vervaar
digen van wollen) . . . . . 

371. Tapijten (het bedrijf van ver
vaardigen van) . . . . . . 

372. Tricotgoederen (het bedrijf van 
vervaardigen van) en het be
drijf, uitgeoefend in breiin
richtingen . . . . . . . . . 

373. Trijp (het bedrijf van vervaar-
digen van) .. . .. .. . 

374. Verbandstoffen (het bedrijf van 
vervaardigen van) . . . . . 

375. Verven van stoffen en garens 
(het bedrijf van) . . . . . 

375 Vilt (het bedrijf van vervaar
bis. digen van) . . . . . . . . 

376. Vlassersbedrijf (het) met kracht
werktuig ... .. 

377. Vlassersbedrijf (het) zonder 
krachtwerktuig . . . . . . . 

378. Vias- <1f hennepgaren (het be
drijf van vervaardigen van) 
en het touwslagersbedrijf met 
krachtwerktuig . ·. . . . . 

379. Vias- of hennepgaren (het be
drijf van vervaardigen van) 
en het touwslagersbedrijf zon
der krachtwerktuig . . . . 

380. Watten (het bedrijf van ver
vaardigen van) 

381. Wolspinners- en sajetspinners
bedrijf (het) . . . . . . . . 

382. Wolwasscherij (de) . . . .. . . 
383. Zeil- en touwta.a.ndersbedrijf 

(het) 
GROEP XVI. 

Vervaardiging van gas en electriciteit. 
384. Centralen (het bedrijf, uitgeoe

fend in electrische) en de 
handel in electriciteit 

385. Ga.sfa.brieken (het bedrijf van 
exploiteeren van) 

386. Lantaarnopstekersbedrijf (het). 
GROEP XVII. 

Bereiding van voedings- en genot
middelen. 

387. 

388. 

389. 

390. 
391. 

392. 

393. 

Aardappelmeel, sago, aardap
pelstroop, dextrine, dextrose 
of glucose (het bedrijf van 
vervaardigen van) ..... 

Abattoirs (het bedrijf, uitge
oefend in) en het bedrijf van 
houden van veemarkten . . 

Alcohol, gist en spiritus (het 
bedrijf van vervaardigen van) 

Azijnmakersbedrijf (het) . .. 
Beetwortelsuiker (het bedrijf 

van vervaardigen van) . . 
Bierbrouwersbedrijf (het), het 

moutersbedrijf en het ver
vaardigen van kunst ijs daar
onder al of niet begrepen: 
in Limburg ... .... . 
,, alle overige plaatsen 

Biscuits (het bedrijf van ver
vaardigen van) met kracht
werktuig 
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395. 

396. 

397. 

398. 

399. 

400. 

401. 

402. 

403. 
404. 

406. 

407. 

408. 

409. 

410. 

411. 

412. 

413. 

Brandersbedrijf (het), daaron
der al of niet begrepen de 
mouterij, distilleerderij en 
gistpakkerij . . . . . . . . 

Brood-, koek-, beschuit- en ban
ketbakkersbedrijf (het), het 
houden van inrichtingen, waar 
eet- en drinkwaren genut
tigd kunnen worden, daaron
der al of niet begrepen : 
in Amsterdam . . . . . . . 
,, Rotterdam daaronder niet 

begrepen Hoek van Hol-
land ......... . 

,, a.lie overige plaatsen . . . 
Cacao (het bedrijf van vervaar

digen van), daaronder al of 
niet begrepen het vervaardi
gen van chocoladewaren en 
suikerwerk . . . . . . . . 

Chocoladewaren of suikerwerk 
(het bedrijf van vervaardigen 
van) . . ........ • 

Cichorei of koffiestroop (het be
drijf van vervaardigen van) 
met krachtwerktuig . . . . 

Cichorei of koffiestroop (het 
bedrijf van vervaardigen van) 
zonder krachtwerktuig . . . 

Drinkwaterleidingen (het be
drijf van exploiteeren van) . 

Exportslachtersbedrijf (het), 
het loonslachtersbedrijf en 
het slachtersbedrijf zonder 
winkelverkoop . . . 

Gistpakkersbedrijf (het) 
Gortpellers- en rijstpellersbedrijf 

(het) .......... . 
Haringpakkers- of vischpak

kersbedrijf (het), daaronder 
al of niet begrepen de visch
handel, het kuipen, bet her
stellen en tanen van netten en 
zeilen en het verrichten van 
herstellingen aan visschers
vaartuigen . . . . . . . . 

Hooipersers- en stroopersersbe
drijf (het) en de handel in 
hooi of stroo . . . . . . . 

Koffiepellers-, koffiesorteerders
en koffiebrandersbedrijf (bet) 

Kunstboter (het bedrijf van ver
vaardigen van) . . . . . 

Kunstmineraalwater of gazeuse 
dranken, (het bedrijf van ver
vaardigen van) al of niet sa.
mengaande met den handel 
in alcoholhoudende dranken 

Kunstijs (het bedrijf van ver
va.a.rdili!en van) . . . . . . 

Levensnnddelen (het bedrijf van 
verva.a.rdigen van verduur
zaamde), bet bedrijf van ver
vaa.rdigen van vrucbtensap
pen, jam of a.ppelstroop en 
bet bedrijf van drogen van 
groenten, kruiden, vruchten 
enz. met krachtwerktui~ . . 

Levensmiddelen (het bedriJf van 
verva.a.rdigen van verduur
zaa.mde ), bet bedrijf van ver-
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414. 

415. 

416. 

417. 

418. 

419. 
420. 

421. 

422. 

423. 

424. 

426. 

427. 
428. 

429. 

430. 

431. 

432. 

433. 

434. 

434 
bis. 

vaardigen van vruchtensap
pen, jam of appelstroop en 
het bedrijf van drogen van 
groenten, kruiden, vruchten 
enz. zonder krachtwerktuig . 

Likeurstokers- en distilleerders
bedrijf (het) en het bedrijf van 
vervaardigen van elixer of 
essences, het maken van 
vruchtcnsappen en de handel 
in wijn en gedistilleerd daar
onder al of niet begreyen . 

Meelfabrieken (het bedrij uit
geoefend in) en het grutters
bedrijf, de handel in graan, 
meel of zaden al of niet daar
onder begrepen . . . . . . 

Melk (het bedrijf van vervaardi
gen van gecondenseerde) . . 

Mosterd (het bedrijf van ver
vaardigen van) en het spece
r ijmalersbedrijf 

Mouter ijen (het bedrijf, uitge
oefend in) 

Poeliersbedrijf (het) . . . . . 
Sigarenmakersbedrijf (het) en 

het sigarettenbedrijf . . . . 
Slagersbedrijf (het) daaronder 

al of niet begrepen het ver
ya~rdigen van vleeschwaren: 
m s-Gravenhage ... .. 
·,, alle overige plaatsen . . 

Stokvischbeukersbedrijf (het) 
met krachtwerktuie; . . . . 

Stokvischbeukers bedr1jf (het) 
zonder krachtwerktuig . . . 

Stijfsel (het bedrijf van vervaar-
digen van) . ...... -

Suikerraffinaderij (de), daaron
der al of niet begrepen de 
vervaardiging van kandij. . 

Tabakskerversbedrijf (het) .. 
Vermicelli of macaroni (het 

bedrijf van vervaardigen van( 
Visch (het bedrijf van drogen, 

rooken of zouten van) . . . 
Vleeschwaren (het bedrijf van 

vervaardigen van) met kracht-
werktuig .... . .. . . 

Vleeschwaren (het bedrijf van 
vervaardigen van) zonder 
krachtwerktui$. . . . 

ZoutziedersbedriJf (het) en het 
bedrijf, uitgeoefend in soda-
fabrieken ...... .. . 

Zuivel (het bedrijf van vervaar
digen van) en het bedrijf, uit
geoefend in melkinrichtingen 

GROEP XVIII. 
Hanliel, verkeerswezen, enz. 

Aannemers van verhuizingen 
(het bedrijf van}, het opslaan 
van inboedels daaronder al of 
niet begrepen . . . . . . . 

Administratieve en andere bu
reauwerkzaamheden (de be
drijven, waarin uitsluitend 
worden verricht }, niet bedoeld 
onder de nos. 44lter en 480bis. 
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21 

30 

14 

33 
13 

3 

10 
15 

21 

13 

18 

12 
10 

27 

14 

21 

21 

16 

8 

31 
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435. Automobiclen en motorrijwielen 
(het bedrijf van verhuren, her
stellen, schoonhouden en stal
len van en het bedrijf van 
handelaar in) . . . . . _ . 

436. Begraafplaatsen (het bedrijf van 
exploiteeren van) 

437. Begrafenisondernemers (het be-
drijf van) .. ..... . 

437 Belecnbanken, handelsbeurzen, 
bis. markten, veilingen of verkoo~ 

pingen (het bedrijf van hou
ders van), het bedrijf van 
expert of taxatour daaronder 
al of niet begrepen . . . . . 

438. Bergers van schepen en Jadin
gen (het bedr ijf van) . . . . 

439. Beurtschippersbedrijf (het ) niet 
met stoombooten of motor-
booten ......... . 

439 Bibliotheken, leesinrichtingen, 
bis. musea en tentoonstellingen 

(het bedrijf van houders van) 
439 Bewaarplaatsen voor huisdiereu 
ter. (het bedrijf van houders van) 
439 Bioscopen (het bedrijf uitgeoe
quater. fend door houders van vaste) 

en de bedrijven van geven van 
t,ooncelvoorstellingon, concer
ten en an<lere publieke verma
kelijkheden in vaste gebouwen, 
daaronder al of niet begrepen 
het verhuren van gebouwen 
en lokalen ....... . 

440. Brandweerbedrijf (het), uitge
oefend door een beroeps· 

, brandweer . . . . . . . . 
441. Brandweerbedrijf (het), daar

onder niet begrepen het be
drijf, uitgeoefend door een be
roepsbrandweer . . . . . . 

Bijen- of hoenderparken (het 
bedrijf van houders van) . . 

441 
bis. 
441 
ter. 

Cargadoor, convooilooper, ex
pediteur, graanfactor of 
scheepsbevrachter (het be
drijf van), voorzoover de 
werkzaamheden uitsluitend 
met administratief personeel 
worden verricht . . . . . . 

442. Caroussels, biascopen, hippo
dromes en andere publieke 
vermakelijkheden (het bedrijf, 
uitgeoefend door houders van 
verplaatsbare) en het bedrijf, 
uitgeoefend in filmfabrieken, 
het verrichten van opnamen 
daaronder al of niet begre-
pen. . . . . . .. ... 

442 Dansinstituten, danslokalen, 
bis. schermscholen, zweminrich

tingen, andere sportlokalen en 
sportparken (het bedrijf van 
houders van) . . • . . . . 

443. Diamantslijpersmolens (het be
drijf van verhuren van) . . 

444. Dorsch,verktuigen (het bedrijf 
van exploiteeren van) met 
krachtwerktuig, het · stroo
persersbedrijf daaronder al of 
niet begrepen . . . . . . . 

1921 

14 

8 

10 

11 

56 

25 

4 

21 

10 

11 

20 

8 

11 

18 

10 

13 
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444 
bis. 
444 
ter. 
445. 

447 
bis. 

448. 

449. 
450. 
451. 

453. 

454. 

454 
bis. 

454 
ter. 

455. 
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Eendenkooihouders en jagers 
( de bedrijven van) . . . . . 

Gebouwen en !okalen (het be
drijf van verhuren van) .. 

Goederen (het bedrijf van dra
gen, stapelen en wegbergen 
van) ... . ...... . 

Handkarren (het bedrijf van 
vervoeren met) en met door 
honden of ezels getrokken 
voertuigen en het verhuren 
van handkarren . . . . . . 

Hotel- en pensionhoudersbedrijf 
(het), het koksbedrijf en het 
bedrijf van houders van in
richtingen, waar eet- en drink
waren genuttigd kunnen wor
den 

Houtopslaan (het bedrijf van) 
Houtvlottersbedrijf (het) . . . 
Kappers- en haarwerkersbedrijf 

(het) .......... . 
Kruiers, aanplakkers en vee

drijvers ( de bedrijven, uitge
oefend door) en het bedrijf 
van verrichten van bewakings
diensten 

La.den of lossen van schepen (het 
bedrijf van), bedoeld in arti
kel 12 der Ongevallenwet 
1921, daaronder begrepen het 
dragen, stapelen en wegbergen 
van goederen uit aan den wal 
geloste schepen en het bedrijf 
van laden of lossen van an
dere vaartuigen uit of in sche
pen, bedoeld in artikel 12 der 
Ongevallenwet 1921, een en 
ander uitgeoefend op de rivier 
de Maas van de Oostel ijke 
grens van de gemeente Rot
terdam af tot aan zee, zoo
mede binnen het overige ge
deelte der gemeente Rotter
dam, met uitzondering van 
het overige gedeelte van Hoek 

van Holland, voor zoover be
treft: 
1. La.den of lossen van bout, 

met uitzonder. van planken 
2. La.den of lossen van ruw 
ijzer of gewalst ijzer of andere 
goederen, die op overeenkom
stige wijze geladen of gelost 
worden ......... . 

La.den of lossen met drijvende 
kranen (het bedrijf van) van 
ertsen, steenkool of andere 
goederen, die op overeenkom
stige wijze geladen of gelost 
worden ......... . 

La.den of lossen met drijvende 
pneumatische elevatoren (het 
bedrijf van) van granen of 
zaden of andere goederen, die 
op overeenkomstige wijze ge
laden of gelost worden . . . 

La.den of lossen van schepen (het 
bedrijf van), niet vallende on
der nos. 454, 454bi"1 of 454ter, 
daaronder begrepen het dra-

21 

5 

33 

21 

5 
31 
43 

3 

21 

54 

71 

44 

31 

gen, stapelen en wegborgen 
van goederen uit aan den wal 
geloste schepen . . . . . . 

455 Luchtvaartondememcrsbedrijf 
bis. (het) . . . . . . . . . . . 
456. Melkrijders- of melkvaarders-

bedrijf (hct ). . . . . . . . 
457. Oesterkweekers en mosselkwee

kers (het bedrijf, . uitgeoefend 
door) en het oesterputhou
ders- en mosselvisschersbe
drijf . . . . . . . . . . . 

457 Onderwijsinrichtingen (het be
bis. drijf uitgeoefend in) de labo

ra.toriumwerkz&a.mheden 
daaronder al of niet be!l_Tepen 

458. Overzetvercn (het bedriJf van 
exploiteeren van) . . . . . 

459. Polderbemaling (de), het schoon
maken van slooten of water-

t:ng::e:~r~n~e~ ~l . of_ ~e~ 
460. RijscfoolhoudersbedriJf (het) en 

het verhuren van njpaarden 
461. Rijtuig-, omnibus- en motor

omni busondernemers bedrijf 
(het), het postdienstaanne
mersbedrijf en het stalling
houdersbedrijf . . . . . . . 

462. Schelpenvisschersbedrijf (het) 
met andere vaartuigen dan 
stoombooten en motorbooten 

463. Schelpenvisschersbedrijf (het) 
zonder vaartuigen . . . . . 

464. Schepen (het bedrijf van sleepen 
van) met paarden . . . . . 

465. Schippersbedrijf (hct) niet met 
stoombooten of motorbooten 

466. Schuitenvoerdersbedrijf (het) 
467. Sleepdienstondememersbedrijf 

(het) . . . . .. 
468. Sleepersbedrijf (het) . . . . . 
469. Sluizen, beweegbare bruggen, 

overtoomen en tollen ( de be
drijven van bedienen van) . 

473. Stoffen (het bedrijf van bewa-
ren of vervoeren van vluchti
ge, licht ontbrandbare) . . . 

475. Stoomboot- of motorbooton
dememersbedrijf (het), het 
schipP.Crs- en beurtschippers
bedriJf en het schelpenzuigers
en zandzuigersbedrijf met 
stoombooten of motorbooten 

476. Stoomtramwegondernemingen 
(het bedrijf, uitgeoefend in) 

477. Stukgoederen (het bedrijf van 
onderhouden van een gere
gelden dienst tot vervoer van) 
met door dieren getrokken 
voertuigen en het onderhou
den van besteldiensten binnen 
de bebouwde kom der ge
meenten 

478. Tele~aaf- of telefoonondeme
mmgen (het bedrijf, uitge
oefend in) en de brievenpos-
terij .......... . 

4 79. Tramwegondememingen (het 
bedrijf uitgeoefend in elec
triscbe) . . . . . . . ... 
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480. Tramwegondernemingen met 
dieren (het bedrijf uitgeoe- I 

drijf niet ge roemd is in de artikelen 3 of 4 
van dit besluit,, wordt het geacht te zijn inge-

1 
deeld in dezelfde gevarenklasse a.ls het in 
artikel 3 genoemde bedrijf, waarmede hct naar 

I den aard der daarin uitgeoefende werkzaam-
1 heden het meest overeenkomt. 

fend in) .. . ..... . 
480bis. Uitgeversbedrijf (het) 
481. Veemen (het bedrijf der) en het 

pakhuismeestersbedrijf . . . 
482. Verhuren van kleedingstukken, 

handdoeken en poetsdoeken 
(het bedrijf van) .... . . 

482 Verkoop in het klein aan d e wo
bis. ningen der afnemers (het be

drijf van) en het bedrijf van 
venten van koopwaren al of 
niet samengaande met het 
winkelhoudersbedrijf . . . . 

483. Visschersbedrijf (het) op de 
Zeeuwsche- en Zuidholland
sche stroomen . . . 

484. Visschersbedrijf (het) op zoet 
water, behalve het zalmvis
scb ers bedr ijf . . . . . . . . 

485. Visschersbedrijf (het) op de 
Zuiderzee ....... . 

16 
4 

35 

3 

21 

19 

19 

19 

Is laatstbedoeld bedrijf ingevolge de laatste 
zinsnede van het eerste lid van artikel 29 der 
Ongevallenwet 1921 in verscbillende gevaren
klassen ingedeeld, dan wordt bet niet in de 
artikelen 3 en 4 genoemde bedrijf geacht t e 
zijn ingedeeld in de gevarenklasse, wnarin 
is ingedeeld het in artikel 3 genoemd bedrijf, 
voor zoover het wordt uitgeoefend in de niet 

I afzonderlijk genoemde plaatsen. 
Onze Minister van Arbeid is belast met de 

uitvoering van dit besluit, dat in hct Staats 
I blad zal worden geplaatst en waarvan afschrift 

I 
zal worden gezonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 29sten November 1921. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, AALnERSE. 
( Uitgeg. 9 Dec. 1921.) 

487. Vracbtwagenondernemersbe-
drijf (bet), het bedrijf van 29 November 1921. KoNINKLIJK BESLUIT. 
vervoeren met zwaar voertuig, Het artikel betreft een uitzondering op 
anders dan bedoeld onder no. de algemeene regelen in de Gemeentewet 
468 en het bedrijf van verhu- voor het comptabel beheer gesteld. De 
ren van vrachtwagens, het uitoefening van deze bevoegdheid moet 
aannemen van verhuizingen, geacht worden afhankelijk te zijn van 
daaronder al of niet begrepen motieven, ontleend aan den bijzondnen 
in Amsterdam . . . . . 58 aard van den diensttak, ten behoeve van 
,, 's-Gravenhage 58 welken van de bij de wet gestelde regelen 
,, Utrecht . . . . . . 58 zal worden afgeweken. Vermijding van 
,, alle overige plaatsen 44 onnoodige bureaucratischen omslag en 

487 Weegbruggen (het bedrijf van bevordering van een vlugge afdoening 
bis. exploiteeren van) . . . 4 van zaken zijn niet voldoende om het 
488. Wegers of meters (het bedrijf goed recht der uitzonderingsregelingen 

van) . . . . . . . . . . . 30 aan te nemen. 
489. Wiervis~chershedrijf (het), het WrJ WILHELMINA, ENZ. 

per~en al of niet da3,ronder be- Beschikkend op het beroep, ingesteld door 
grepen . . . . . . . . . . 19 \ den raad der gemeente 's-Hertogenbosch tegen 

491. Winkelhoudersbedrijf (het) . . 4 I het besluit van Gedeputeerde Staten van 
492. ZalmviRschersbedrijf (het) . . 33 I Noord-Brabant van 1 Juni 1921, G, n°. 381, 
493. Ziekenhuizen en andere verple- 3• afd. A, waarbij goedkeuring is onthouden 

gingsinrichtingen (het bedrijf aan een vijftal raadsbesluiten dier gemeente 
van exploiteeren van). . . . 3 van 28 Februari 1921 te zamen strekkende om 

I 
krachtens art. 114bis der Gemeentewet de 

4. Het bedrijf van handelaars, daaronder beta.ling van vorderingen wegens leveringen en 
al of niet begrepen het winkelhoudersbedrijf, werkzaamheden t en behoeve der gemee1;1te 
is ten aanzi<>.n van elke onderneming, waarin komende, ten _laste ~an de .~t:meentebegrootmg 
het wordt uitgeoefend, ingedeeld in de gevaren- te d?en geschieden m afw1jking van het voor
klasse, welker middencijfer het meest nabij schrift van art. 114 der Geme~ntewet ; 
komt aan bet cijfer, dat gevonden wordt door J?en Raad van State, Afdeeling voo~ de Ge-
toepassing van de formule: schillen van Bestuur, gehoord, advies van 

1 19 October 1921, n°. 217; 
Zi X g1 + I.,. X g, + • • • Op de voordracht van Onzen Minister van 

Zi + 12 + . . . I Binnenlandsche Zaken van 21 November 1921, 
n°. 13438, afd. B.B. ; 

In deze formule stellen Zi, l~, enz., V?Or <;le · 0., dat de raad van 's-Hertogenbosch bij 
bedrage~ van het voor preUllebe_rekenmg m besluiten van 28 Februari 1921 vijf verorde
aanmerking koi:i:iend l~on ten aanz1tn van el~e ningen heef:t vastgesteld te zamen strekkende 
groep van gel1Jksoort1ge werkzaan:uie~~n, m om krachtens het bepaalde bij art. 114bis der 
de betrokken ondernemmg over eemg t1Jdvak ; Gemeentewet de beta.ling van vorderingen 
terwijl gl' g~,. enz. V?orstellen de middencijfers wegen leveringen en werkzaamheden ten be
der gevarenkJassen m art. 3 van dit besluit hoeve zijner gemeente komende ten taste van 
aangewezen voor de bedrijven, welke in de I de Hoofdstukken II III IV V VI VITI 
onderneming zouden worden uitgeoefend, indien X, XI, XIII, XIV e~ XVI va~ d; begrooting 
de bedoelde _groepen __ va.1:1 wer~aa~eden elk I yan uitgaven der gemeente te doen geschieden 
een zelfstand1ge bedr1JfSUJtoefenmg mtmaakten. 

1 
m afwijking van het voorschrift van art. J 14 

5. Wanneer een verzekeringsplichtig be- der Gemeentewet; 
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dat volgens art. 1 dier verordeningen de 
rekeningen en declaratien wegens de bedoelde 
vorderingen, mits zij zijn goedgekeurd door 
Burgemeest er en W ethouders en aan de voor
schriften der verordening voldoen, aan den 
gemeente-ontvanger tot bevelschril't van be
taling strekken, terwijl art. 3 voorschrijft : 

,,De rekeningen en declaratien moeten be
hoorlijk gespecificeerd zijn en moeten ver
melden: 

a. de eenheidsprijzen en eenheidsloonen ; 
b. het dienstjaar en den post der begrooting, 

waaruit de betaling moet geschieden ; 
c. hetgeen te betalen is ; 
d. den datum van afgifte. 
Ze moeten ten bewijze van d e goedkeuring, 

namens Burgemeester en W ethouders worden 
geteekend door een uit hun midden aan t e 
wijzen lid, en tevens worden voorzien van het 
paraaf van het hoofd van het bureau Finanr.ien 
of van dengene, die hem vervangt. 

Wanneer de Voorzitter van het College van 
Burgemeester en Wethouders zulks wenscht, 
moeten de rekeningen en declaratien, met 
ingang van een door hem te bepalen tijdstip, 
bovendien ten bewijze van de goedkeuring, 
worden voorzien van zijn paraaf. Burgemees
ter en Wethouders geven van zoodanig besluit, 
zoomede van de intrekking daarvan, kennis 
a.an den gemeente-ontvanger" ; 

dat Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, 
aan deze besluiten hunne goedkeuring hebben 
onthouden uit overweging dat uit de dnide
lijke bewoordingen van art. 114bis, l • lid 
blijkt, dat van de artt. 113 en 114 der Ge
meentewet uitsluitend bij wijze van uitzonde
ring dus niet als regel, mag worden afgeweken; 
dat ingevolge de voormelde raadsbesluiten het 
geheele compt abel beheer der gemeente 's-Her
togenbosch voor wat betreft de begrooting van 
plaatselijke uitgaven - behoudens eene enkele 
uitzondering - zal worden gevoerd in afwij
king van het bepaalde bij art. 114 der Gemeen
tewet ; dat dus 's raads bedoelde besluiten tot 
gevolg zullen hebben dat voor wat betreft de 
gemeente 's-Hertogenbosch van het bepaalde 
in art. 114 der Gemeentewet als regel zal 
worden afgeweken, zoodat de toepassing van 
die bepaling ten aanzien van de begrooting 
van uitgaven dezer gemeente uitzondering en 
de uitzondering, tot welke de wetgever in art. 
114bis dier wet de mogelijkheid heeft ge
opencl, regel zal worden ; dat 's raads meerbe
doelcle besluiten derhalve belangr~jk verder 
reiken clan met de letter en de hedoeling van 
art. 114bis der Gemeentewet toelaatbaar kan 
worden geacht en mitsdien met dat wetsartikel 
in strijd zijn ; 

clat van het bcsluit van Gedeputeercle St.aten 
de raad van 's-Hertogenbosch in beroep is 
gekomen, aanvoerende dat naar zijn oordeel 
het door Gedeputeerde Staten ingenomen 
standpunt geen steun v:indt in de wet ; dat 
immers met art. 114bis, l • lidderGemeentewet , 
slechts bedoeld kan zijn dat van het bepaalde 
in de artt. 113 en 114 bij raadsbesluit kan 
worden afgeweken ; dat trouwens reeds door 
het gestadig vermeerderen van het aantal 
gemeente-bedrijven en zelfstandige diensten het 
bepaalde in art. 114 al meer en meer uitzonde
ring wordt ; dat zelfs in de gemeente Amers
foort (en misschien in meerdere gemeenten) 

waar een ,,centrale boekhouding" is ingevoerd, 
bijna geene uitbetaling meer door den gemeente
ontvanger, noch op bevelschriften van beta.ling 
geschiedt ; 

dat Gedeputeerde Stat en van de betrokken 
prov:incien zich tegen zoodanige regeling niet 
hebben verzet; dat het standpunt van Gede
puteerde Staten ook geen steun v:indt in de 
geschiedenis van art. 114bis, waaruit blijkt 
dat dit artikel slechts bedoelt ,,een wettelijken 
grondslag (te geven) a.an hetgeen blijkens de 
ervaring a.an de behoefte der praktijk vol
doet", en a.an de gemeentebesturen de ge
le$enheid wil la.ten om op de voor hunne ad
mmistratie doelmatigste wijze die zaak t e 
regelen ; dat de verordeningen een eind zullen 
ma.ken aan veel onnoodigen bureaucratischen 
omslag en eene vlugge afdoening van zaken 
zullen bevorderen ; 

0., dat art. 114bis der Gemeentewet in het 
algemeen a.an den raad - onder goedkeuring 
van Gedeputeerde Staten - de bevoegdheid 
geeft ter zake van met name aangewezen in
komsten, ontvangsten en betalingen andere 
regelen te st ellen dan bij de artt. 113 en 114 
zijn voorzien ; 

dat het hier betreft eene uitzondering op de 
algemeene regelen in de Gemeentewet voor 
het comptabel beheer gesteld en de uitoefening 
van die bevoee;dheid moet geacht worden af
hankelijk te z1jn van motieven ontleend aan 
den bijzonderen aard van den diensttak, ten 
behoeve' van welken van de bij de wet gestelde 
regelen zal worden afgeweken ; 

dat de raad zoodanige motieven r iet heeft 
aangevoerd, maar met zijne afwijkende rflge
lingen eenvoudig beoogt onnoodigen bureau
cratischen omslag te vermijden en vlugge 
afdoening van zaken te bevorderen ; 

dat dit echter niet voldoende is om het goed 
recht van de uitzonderingsregelingen aan te 
nemen; 

dat daarom terecht aan het raadsbesluit de 
goedkeuring is onthouden . 

Gezien de Gemeentewet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 

is belast, enz. (A. B.) 

30 November 1921. BESLUIT, houdende aan
wijzing van de gemeente Haarlem als 
losplaats van goederen, ingevoerd ter zee. 
s. 1338. 

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

Financien van 25 November 1921, n°. 58, 
Invoerrechten; 

Gezien de artikelen 6, 9 en 52 der Alge
meene Wet van 26 Augustus 1822 (Staatsblad 
n°. 38); 

Gelet op bet Koninklijk besluit van 6 April 
1898 (Staatsblad n°. 101) ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 
Art. 1. De O'emeente Haarlem wordt aan

gewezen voor de lossing van goederen, inge· 
voerd ter zee. 

2. Dit besluit treedt in werking op 1 Ja
nuari 1922. 

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

's Gravenhage, den 30sten November 1921. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financii!n, DE GEER. 
(Uitgeg. 13 Dec. 1921. ) 

30 November 1921. BESLUIT tot wijziging van 
het Reglement voor de Koninklijke Mili
taire Academie. S. 1339. 

WrJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onze Ministers van 
Oorlog en van Kolonien van 9 September 1921, 
llde afdeeling, n° . . 162, en van 14 September 
1921, 7de afdeeling, n°. 70 ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
den 18den October 1921, n°. 45) ; 

Gezien het nader rapport van voornoemde 
Ministers van 1~ November 1921, Ilde afdee
ling, n°. 77, en van 25 November 1921, 7de 
afdeeling, n°. 100; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
Het Reglement v'oor de Koninklijke Militaire 

Academie, vastgesteld bjj Koninklijk besluit 
van 7 Juni 1912 (Staatsblad n°. 186), laatste
lijk gewijzigd bij Koninklijk besluit van 8 Juli 
1920 (Staatsblad n° 432), wordt nader gewijzigd 
als volgt: 

Artikcl een. 
1 °. De tweede alinea van art. 15 wordt 

gelezen : 
,,Hij zorgt voor den goeden gang van het 

onderwijs en bakent, in verband daarmede, 
na den bij art. 18 bedoelde eerste-officier en 
zoo noodig de officieren en burgerleeraren te 
hebben gehoord, de grenzen af van in elkander 
grjjpende studievakken." 

2°. In art. 16 worden de woorden: ,,inspec
teur der vesting-artillerie" vervangen door: 
,,directeur voor het artillerie-materieel". 

3°. De laatste alinea van art,. 17 wordt ge· 
lezen: 

,,Bij ziekte of afwezigheid van den gouver
neur, wordt, in afwachting dat, zoo noodig, 
in zijn dienst zal zijn voorzien, het bestuur 
van de Academie waargenomen en de dienst
correspondentie ,,op last" gevoerd door den 
eerste-officier, of, bij ziekte of afwezigheid 
van dezen, door den oudst in rang zijnden 
officier van een der wapens (generalen staf), 
die aan de inrichting verbonden en daarbij 
aanwezio is ,, 

4°. Art;. i9 wordt gclezen: 
,,Het onderwijs in de verschillende vakken 

en oefeningen wordt gegeven door officieren
en burgerleeraren. Het onderwijs in de paar
denkennis wordt gegeven door den paarden
arts der Koninklijke Militaire Academie". 

5°. Art. 20 wordt gelezen : 
,,Een der kapiteins-leeraren, commandanten 

van de hierna te noemen cadetten-compagnieen, 
is belast met de leiding van de infanterie
excercitien van het cadettenkorps". 

6°. In de eerste en de tweede alinea van 
art. 22 wordt voor : ,,kapitein" gelezen : 
,,kapitein-leeraar''. 

7°. Art. 23 wordt gelezen : 
,,Van de ]uitenants-leeraren wijst de gouver

neur er eenige aan om ook dienst te verrichten 
bij de cadettencompagnieen en bij de compag
nie, bedoeld in het tweede lid van art. 21". 

8°. Art. 24 wordt gelezen: 
,,De in het tweede lid van art. 22 bedoelde 

kapitein-leeraar is belast met de leiding van 
en het toezicht op de werklieden in 's Rijks 
dienst, die aan de Academie werkzaam zijn 
en houdt tevens het toezicht op de diensten 
van inwendigen en huishoudelijken aard. 

,, Voor de vervulling van deze diensten voegt 
de gouverneur hem de noodige officieren-lee
raren toe." 

9°. Art. 26 wordt gelezen: 
,,De burgerleeraren hebben geenerlei bemoei

enis met de diensten in art. 24 vermeld." 
10°. Het gestelde in art. 27 onder 1°. wordt 

gelezen: 
,,1°. de samenstelling van het aan de Ko

ninklijke Militaire Academie verbonden leeraars
en antler personeel ;" 

11 °. In de tweede alinea van art. 28 wordt 
voor: ingedeelde" gelezen: ,,dienstdoende". 

12°. De laatste alinea van art. 28 vervalt. 
13°. Het gestelde onder 2°. van art. 57 

wordt gelezen : 
2°. 11 a 12 dagen, waaronder de Goede 

Vrijdag en de eerstvolgende Zondag na Pa
schen ;" 

14°. De laatste twee alinea's van art. 58 
worden gelezen : 

,,Bijaldien de gouverneur en de eerste-offi
cier zich gelijktijdig met verlof bevinden, zal 
ten minste een aan de Koninklijke Militaire 
Academie verbonden kapitein of ritmeester 
te Breda moeten aanwezig zijn. 

.,Bovendien zal aldaar minstens een der 
luitenants-leeraar en bij afwezigheid van den 
ritmeester, een der luitenants, behoorende tot 
een bereden wapen, moeten achterblijven". 

15°. In de tweede alinea van art. 65 wordt 
het zinsdeel : ,,de eerste officier der Konink
lijke Militaire Academie, of eenhoofd vanonder
wijs als bedoeld in art. 19 of een hoofdofficier 
van het leger ;" vervangen door ,,de eerste
offi.cier der Koninklijke Militaire Academie 
of een hoofdofficier van het leger ; " 

16°. In de tweede alinea van art. 85 wordt 
voor het zinsdeel : 

,,de eerste-officier der Koninklijke Militaire 
Academie. of een hoofd van onderwijs als 
bedoeld in art. 19, of een hoofdofficier van het 
leger ; ", gel ezen : 

,,De eerste-officier der Koninklijke Militaire 
Academie of een hoofdofficier van het leger ;" 

17°. Het gestelde onder b, 1°., van art. 104 
wordt gelezen : 

1 °. de gouverneur, zoo hij geen voorzitter 
is ; de eerste-officier en de leeraren van de 
Koninklijke Militaire Academie, die aan het 
derde studiejaar onderricht geven ;" 

Artikel twee. 
De Tabel behoorende bij het Reglement voor 

de Koninklijke Militaire Academie wordt ver
vangen door de navolgende Tabel. 



T ABEL aanduiden~e de samenstelling van het aan de Koninlijke Militaire Academie 
te verbinden personeel 

PERS ONEEL. 

Gouverneur .. 
Eerste-officier . 

A. Staf. 

Rangen, betrekkingen of 
bestemmingen. 

Opper· of Hoofd-officier. (1) 
Hoofdo:fficier. (1) 

Adjudant van den gouverneur 
Administrateur 

. Kapitein of l ste-Luit. (1) 

. Kapitein v. d. Mil.Adm. (1) 

~ 
Dirigeerend-officier van ge-

zondheid der 3e klasse of Officier van gezondheid · o:fficier v. gezondheid 1e of 

Paardenarts . . . . . . . . . . . . . . 
Bibliothecaris . . . . . . . . . . . . . 
Amanuensis in het physisch kabinet en het 

scheikundig laboratorium . . . . 
Assistent bij het onderwijs in de genie

wetenschappen . . . . . . . 

B. Leeraarspersoneel. 

2e kl. (1) 
1 e of 2e klasse. (1) 
Burgerambtenaar. 

Burgerbeambte. 

Burgerbeambte. 

Leeraren in de wiskunde, de natuurkunde, J 
de scheikunde, de land- en volkenkunde Luitenants (1) (2) of burger
van Nederlandsch-Indiii en de Maleische I leeraren. 
taal .. ... .... ... ... . 

Leeraren in de militaire en aanverwante 
vakken .............. . 

· Kapiteins (ritmeesters) der 
infanterie, cavalerie, artille
rie en genie. (1) 

c. Vast militair perso~}. beneden den 

Luitenants der infanterie, 
ea valerie, artillerie en genie 
(1) (2), burgerleeraren en of
ficieren van gezondheid. I 

I 

Sterkte 

1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 

1 

1 
1 

6 

6 

28 

BlJZONDERE B i!:PALINGEN 

a. De traktementen en toelagen van de o:fficieren van 
het Nederlandsch-Indische leger, werkzaam bij de 
Koninklijke Milita ire Academie, worden bij Konink
lijk besluit geregeld. 

b. De gouverneur, de eerste-officier en de paardenarts 
zijn gerechtigd tot het houden van een dienstpaard ; 
de officieren bij de Academie werkzaam en behoorende 
tot een bereden wapen of dienstvak, alsmede offi
cieren aan de inrichting verbonden voor het onder
wijs in paardrijden, zijn gerechtigd tot het houden 
van zooveel dienstpaarden als voor de o:fficieren van 
hunnen rang bij bedoeld wapen of dienstvak is vast
gesteld. 

De overige o:fficieren, bij de Academie werkzaam, 
zijn niet gerechtigd tot bet houden van ocn of 
meer dienstpaarden. 

c. Wijzigingen in de in de tweede kolom aangegeven 
rangen, waarin de betrekkingen door de officieren 
en de verdere militairen worden vervuld, kunnen 
- indien wijziging in de organisatie van de wapens 
en dienstvakken daartoe aanleiding geeft - bij Ko
ninklijk besluit worden aangebracht. 

r/. Naar gelang van de behoefte kunnen worden ver
minderd of vermeerderd : 

bij Koninklijk besluit de aantallen officieren en 
burgerleeraren, benevens het !lantal paarden, hier
voren vermeld bij b. ; 

bij Ministerieele beschikking de aantallcn onder
officieren, korporaals en manschappen, behoorende 
tot het vaste personeel. 

e. Het geven van onderricht kan ook worden opge
dragen aan gepensionneerde officieren, aan o:fficieren 

______ ,1 _ _ ., _.t --- 1-. .. ___ , _______ -~ ----------
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Onderofficier, onderwijzer m de gymnastiek, 
athletiek en spelen . . . . . . . . . . 

ergean wac meestef), ser
geant-majoor (opperw.) of 
adjudant-onderofficier. ( 4) 
(5) 

I Sergeant (wachtmeester ). ser
Onderofficier onderwijzer in het schermen ) geant-majoor (opperw.) of 

' • I adjudant-onderofficier. (4) 

Conducteur der artillerie . . . . . . . . 1i
5

~f 2e klasse. 
Bolast met het toezicht op en de admini-

stratieve werkzaamheden verbonden aan: 
den inwendigen en den huishoudelijken 

dienst . . . . . . . . . . . . . . Adjudant-onderofficier. 
de vernieuwing en het onderhoud van 

de gebouwen, het meubilair, enz. . . 
de voeding . . . . . . .. . . .. . 

V,mrwerker . . . . . . . ... .. . 
Belast met de administratie der compagnie 

oppassers . . . . . . . . . . . 
Administrateur der cadettencompagnieen. 
Schrijvers . . . . . . . . . . . . . . 
Onderofficicr in de bibliotheek . . . . . 

Idem. 
Idem. 

Sergeant-majoor. 

Idem. 
Idem. 

Schrijver 1e, 2e of 3e khsse. 
Serge11nt. (8) 

Voor bet prnctisch onderricbt der cadetten I 
en voor het verrichten van huishoude
lijke, inwendige en andere diensten . · 1 

Sergeanten der infanterio of 
van het rigement genie- ,· 
troepen. 

Wacbtm. der cavalerie. (9) 
Sergeant of wachtmeester der '\ 
artillerie. 

K orporaals der infanterie. 
Korporaals der cavalerie. 
Tamboers. (10) 

Hoefsnud . . . . : . . 
Timmerman . .... . 
Koks, cadettenkeuken . . 
Bijkoks, cadettenkeuken. 
Kok manschappen 

Stoker .. 

Hulpstokera 
Schilder .. 

Oppasaera . 

Mr. werkman. 
1 Werkman 1e of 2e klasse. 

:
: I Korporaal-kok. 

Soldaat. 
Korporaal -kok. . I Korporaal-stoker van de tor· 

pedist en of van de pant· 
serfortr-artillerie. (12) 

•. J Soldaat. (12) (13) 
Idem. (11) (12) 

l Soldaten der infanterie, cava- } 
lerie, vesting-artillerie, genie-

I troepen en burgerwerk
lieden. ( 14) 

1 

3 
l 

1 

1 
1 
1 

2 (6) 
2 

4 (7) 
1 

18 

2 
5 
6 
1 
1 
3 
4 
1 

1 
2 
1 

wijl . in 'het belang van bedoeld onderwijs ook van 
de d.i ensten van burgerbeambten kan warden partij 
getrokken. 

f. Het aantal paarden voor het geven van rijkunstig 
onderricht wordt, naar gelang van de behoefte, door 
den Minister van Oorlog bepaald. 

(1) De gouverneur en de overige officieren van de 
Koninklijke Militaire Academie worden in hunnen 
rang overcompleet gevoerd bij den staf van het wapen 
of het dienstvak, waartoe zij behooren. 

(2) Kunnen bij uitzondering en tijdelijk k.apitein zijn. 
(3) De tot dit personeel beboorende nulitairen worden 

gedetacheerd bij de Koninkl ijke Militaire Acadenue 
en bij het korps of de inrichting waartoe zij be
hooren, boven de formatie gevoerd. 

(4) Van de onderofficieren, onderwijzer in de gymnastiek 
enz. en in het scbermen, kunnen in t otaal 2 hoofd
onderwijzer in de gymnastiek enz. en/of in het 
schermen zijn. . 

(5) Kunnen zoo noodig ook voor andere diensten worden 
bestemd. 

(6) Een kan den rang van adjudant-onderoffici er be
kleeden. 

(7) Hunne bestemming wordt door den gouverneur aan
gegeven. 

(8) Kan ook burgerbeambte zijn. 
(9) Een kan den rang van opperwacbtmeeste1·-instructeur 

of adjudant-onderofficier-instructeur bekleeden 
(10) Allen kunnen tamboer l ste klas en 3 hunner kunnen 

compagnies-korporaal-tamboer zijn. 
(11) Kan ook korporaal zijn. 
(12) Kunnen ook burgerwerklieden zijn. 
(13) Een kan korporaal zijn. 
(14) Bij gebrek aan vrijwillig dienende nulitairen kunnen 

burgerwerklieden worden aangenomen tot bet ver
richten van diensten, welke door oppassers warden 
vervuld. 

(15) Naar behoefte, door den Minister van Oorlog te 
bepalen. 
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A rtikel drie. 

D~ wijziging in de Tabel nopens de onder
offic1eren, onderwijzers in de gymnastiek, 
athletiek en spelen en in het schermen wordt 
geacht 1 Januari 1921 in werking te zijn ge
treden ; overigens bepaalt Onze Minister van 
~orlog ~p welken datum de overige wijzigingen 
m werkm~ _treden. 

Onze MinISters van Oorlog en van K olonien 
zijn, ieder voor zooveel hem betreft, belast met 
de uitvoering van <lit besluit, dat in het Staats
blad zal worden geplaatst en waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan den Raad van State. 

's -Gravenhage, den 30sten November 1921. 
WILHELMINA. 

De Minister van Oorlog, VAN Dux. 
De Minister van Kolonien, D E G R A AFF. 

(Uitgeg. 15 De'c. 1921.) 

30 November 1921. K oNINKLIJK BESLUIT. 
Terecht hebben Ged. Staten geoordeeld, 

dat het bekleeden der betrekking van 
kassier eener Boerenleen bank door het 

0

hoofd eener school eene minder gewenschte 
verhouding tusschen hem en de ouders 
zijner leerlingen kan doen ontstaan. 

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

Th. J. Strous, hoofd der openbare lagere school 
te Wateringen t egen het besluit van Ged. Stat en 
van Zuid-Holland, van 18/25 Mei 1921, B 
n°. 1369 (4• Afd.) , G. S. n°. 190, waarbij af
wijzend is beschikt op zijn verzoek om vrij 
stelling, bedoeld in art. 41\ 2° lid , der Lager 
Onderwijswet 1920 voor het waarnemen van 
de betrekking van kassier der Cooperatieve 
Boerenleenbank t e Wateringen ; 

Den R aad van Stat e, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
16 Nov. 1921, n°. 330 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunst en en Wetel\schappen van 
28 Nov. 1921, n°. 13532, Afd. L. 0 . A. ; 

0 ., dat het besluit van Ged. Staten is ge
nomen uit overweging dat door de aanneming 
der betrekking van kassier eener Boerenleen
bank de appellant in ongewenschte verhoudin
gen kan worden gebracht tot de oude1s zijner 
leerlingen ; dat dus van de waarneming aer 
nevenbetrekkiog benndeeling der onderwij s
belangen t e vreezen is ; 

dat Th. J . Strous in beroep aanvoert dat de 
werkzaamheden voortvlceiende uit de betrek
king van kassier van de genoemde bank, van 
zuiver administratieven aard zijn en dat de 
kassier geen in vloed heeft op de besluit,en van 
het bestuur der bank ; dat die werkzaamheden 
ook niet het onderwijs zullen benadeelen, om
dat slechts eens per week op Zaterdagavond 
gedurende twee uur kantoor wordt gehouden 
en de jaarlijksche renteberekening in de K erst
vacantie kan geschieden ; terwijl de balans op
gemaakt kan warden in de Paaschvacant ie ; 

0., dat Ged. Staten terecht hebben geoor
deeld dat het bekleeden der bovengenoemde 
nevenbetrekking door het hoofd der school 
eene minder gewenschte verhouding tusschen 
hem en de ouders zijner leerlingen kan doen 
ontst aan; 

dat bovendien mede naar het oordeel van 
het schooltoezicht de belangen van het onder-

wijs door het verleenen der vrijstelling zt.llen 
worden geschaad ; 

Gezien de Lager Onderwijswet 1920 ; 
H ebben go.edgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van . Onderwijs, Kunsten en 

Wetenschappen is belast, enz. (A. B.) 

2 December 1921. ARREST van den Hoogen 
Raad. 

De natuurlijke terreingesteldheid tijdens 
de uitbakening en de volgens die gestcld
heid ontworpen begroeiingslijn vormen 
maat st af en grondslag voor de daarop 
volgend_e vaststelli.iig der lijn, hetzij langs 
mmnelIJken, hetzIJ langs gerechteHjken 
weg. 

In dat stelsel past dan ook het wets
voorschrift, dat de teekens, betreffende de 
uitge bakende lijn t ot aan de eindelijke 
vaststelling der lijn van begroeimg, op 
het terrein moeten blijven staan, zoodat 
zij gedurende het gansche verloop van den 
rechtsstrijd geraadpleegd moeten kunnen 
worden. 

(Rivierenwet artt. 19--28.) 

Voorzitter: Mr. S. Gratama. 

Raden : Mrs. J. A. A. Bosch, A. F entencr 
van V)issingen, H. H esse en J . K ost ers. 

H et ~ijk der Nederlanden, woonplaats 
hebbende te 's-Gravenhage, eischer t ot cassatie 
van de arresten van het Gerechtshof te Arnhem, 
den 2en Maart 1920 (N. J . 1921 blz. 34 R ed.) 
en den 16en November 192(1 t usscben partij en 
gewezen, advocaat ]\fr. J. H . Telders, 

tegen: 
Maurits J acob van Loben Sels, grondeigenaar, 
wonende te Nijmegen, verweerder, advocaat 
Mr. H. N. C. J. de J ong. 

Conclusie van den Advocaat-Generaa l Mr. 
Tak. 

De artt. 19, 22, 23, 24, 25 en 26 der Rivieren
wet luiden voor zoover in dit proce,; van 
belan~: 

Artikel 19 § J. . Wordt door het Rijk tot 
bescherming van het openbaar rivier- of 
stroombelang uit bouw verricht uit het oever
land of uit eenig daaraan verbonden werk, 
door middel van kribben, dammen of soort
gelijke waterwerken, dan zal de gerechtigde 
t ot het oeverland het recht van aanwae, be
doeld in art. 651 B. W., rivierwaartb van de 
lijn der begroeimg verliezen, doch in eigendom 
verkrijgen de strook, gelegen tusschen de lijn 
der begroeiing en de overlijn, voor zooveel 
deze strook behoort aan het Rijk. 

Onder lijn der begroeimg wordt verstaan de 
lijn , die OJ? eene voor blijvende afpaling ge
schikte wijze achtereenvolgens de punten 
vereenigt, waarop de regelmatige begroeiing 
langs den oever eindigt , met dien verstande, 
dat deze lijn geacht wordt nimmer verder 
landwn.arts te liggen dan de oeverl ijn. 

Artikel 22. Onverminderd art. 15 § 2, 
mag met de uitvoering van een werk, a ls be
doe1d bij art. 19, § 1, niet worden aangevangen, 
dan nadat de lijn der begroeimg van Rijks
wege is utgebakend ; de t eekens moeten 
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blijven staan, totdat de lijn der begroei'ing is 
vastgcsteld. 

Artikel 23 § 1. De lijn der begroei'ing kan 
bij bchriftelijke over.ecnkomst worden vast
gesteld. De akte dezer overeenkomst wordt 
overgeschreven in de openbare registerb, be
doeld bij art. 671 B. W. 

§ 2. De toepasselijkheid · van art. 19 § l, 
vangt aan op den dag der overschrijving van 
de akte. 

Art. 24 § 1. Bij gebreke van overeenstem
ming worden, binnen zest,g dagen nadat met 
de uitvoering van het werk is aangevangen, 
ter s~cretarie van de gemeente of gemeenten, 
waarm de gronden, ten opzichte waarvan de 
lijn der begroeimg behoort t e warden vast
gesteld, zijn gelegen, gedurende clertig dagen 
ter inzage van een ieder nedergelegd : 

a. eene teekening van bet werk, op geen 
~leinere schaal_ dan van 1 op 1250, waarop de 
tun der begroe1mg en de betrokken kada&trs.le 
perceelen zijn an.ngegeven ; 

b. eene ]jjst van de kadastrale te naamstel
lingen dier perceelen. 

§ 3. Deze nederlegging wordt vooraf be
kend gemaakt in een of meer Nieuwsbladen 
en op de gebruikelijke wijze door het hoofd van 
het bestuur der bij § l bedoelde gemeente of 
gemeenten, en bovendien bij aangeteekenden 
brief medegedeeld aan de bekende gerechtig
den tot het oeveiland. 

Artikel 25 § 1. De toepar,selijkheid van 
art. 19 § 1, kan iP verband met art. 21 warden 
bestreden volgens de gewone regelen van 
recht. · 

§ 2. Overigens kan binnen dertig dagen 
na het verstrijken van den in art. 24 § 1 bedoel
den termijn van terinzagelegging door ieder 
gerechtigdc tot het oeverland tegen rlen inhoud 
der teekening voorziening warden gevraagd 
bij de Rechtbank, binnen weer gebied de gron
den, t en opzichte waarvan de lijn der begroei'ing 
behoort te worden vastgesteld, geheel of ten 
deele zijn gelegen, in welk geva! de lijn der 
begroei'ing door de Recht bank zal warden 
va~tgesteld. 

§ 3. Voor zooveel geene vordering, als 
bedoeld bij § 2, is ingesteld, warden de gerech
tigden tot het oeverJand geacht de lijn der 
begroei'ing, zooals zij op de teekening is aan
gegeven, behoudens art. 21 te aanvaarden 
alb rivierwaartsche grens hunner eigendommen. 

§ 4. Bij toepassing van§ 2 wordt verder 
gehandeld volgens het Wetboek van Burgi,r]ijke 
Rechtsvorc:1 et inf!, behoudens : 

a. dn.t alle zaken betreffende eenzclfde 
werk, worden gevoegrl ; 

b. dat, indien den eischer eene grootcre 
oppervlakte wordt toegewezen dan hem vol
gens de teekening zou toekomen, het Rijk, 
in de ove1·ige gevallen de eischer in de kosten 
wordt veroordeeld. 

Artikel 26 § 1. I s geen vordering, als be
doeld bij art. 25 § 2, ingesteld, dan wordt de 
teekening voorzien van eene verklaring dien
aangaande van den Gr.iffier der daarbedoelde 
Rcchtbank en vervolgens overgeschreven in 
de openbarP registers, bedoeld bij art. 671 B. W. 

§ 2. Is de lijn der begroeimg bij vonnis 
vastgesteld en dit vonrno in kracht van ge
wijsde gegaan, clan gescbiedt daarvan gelijke 
overscbriiving. 

§ 3. De t oepasselijkheid van art. 19 § l, 
vangt aan op den dag der overscbrijving van 
de teekenine- of het vonnis. 

In <lit gecting gaat het nu om het antwoord 
op de vraa~, naar welk t ijdstip de rechter de 
begroeimgshjn moet vaststellen. De ciscber 
in cassatie meent, dat de uit'Toering vn.n het 
werk dn.arvoor enkel maatgevend is, terwijl 
de gedaagde van oordeel is, dat de wetgever 
den judex facti heeft opgedragen bij verschil 
zelfstandig de begroeiingslijn te trekken. 
waartcgen hij Uwen Raad niet kan worden 
opgekomen . 

Het Gerechtshof te Arnbem nam in zijne 
arresten van 2 Ma9.rt 1920 (W. 10711) (N. J. 
1921 biz. 34 Red.) en 16 November 1920 (W 
10764) een derde standJnmt in. H et beslibt.e· 
ni., dat de begroeilngsliJn, zooals zti np de ter 
betrokken secretarie nedergelegde teekeniPg 
is uitge,tippeld, grondslag vormt voor clen 
recbtsstrijd en verplaatst zich r:laarom ter 
beslechting daarvan naar bet tijdstip, waarop, 
die lijn van Rijkswege werd uitgebakend. 

'Met dcze opvatting kan de eischer zicb niet 
vereenig~n, waarom bij als middel daartegen 
heeft aangevoerd : ,,Schending of verkeerde 
toepassinir van de n.rtt. 19, 20, 22, 24, 25 en 
26 der Rivi erenwet, 5, 48, 59, 134, 103, 199. 
200 en 353 Rv. , omdat het Hof voor de vast
stel lin~ van de begroeii:ngslijn ten onrechte en 
in striJd met de dagvaarding beslis,end acht 
een antler tijdstip dan dat van het aanleggen 
van den uitbouw uit en het aanleggen van een 
krib aan het oeverland, welks begroeimg,lijn 
moet worden vastgesteld ; in verband waar
mede bet een onjuist probandum stelt en de 
begr0eiingslijn verkeerd vMtstelt." 

Indien ik goed zie, is de grondslag van het 
geschil, dat in art. 25 § 2 der Rivierenwet ter 
uitwijzing aan den rechter is opgedragen, dP 
lijn der begroeimg, zooals zij van Rijkswege 
is uitgebakend en overeenkom,tig art. 24 in 
teekening is gebracht. 

Een gevolg hiervan is, dat de twist over de 
vraag, naar welk tijdstip de R echtbank die 
lijn beeft uit te stippelen een reel tst-,vist is, 
waarover, naar het mij voorkomt, bet Hof 
een juist oordeel heeft gegeven. 

Is het inderdaad een rechtsgeschil, dan 
staat da.armede tevens de bevoegdheid van 
Uwen Raad vast tot toetsing van bet middel, 
tenzjj l>et Hof de grenzen der dagvaarding 
zou hebben overschreden en daarom reeds 
zijn arrest vernietigd zou behooren te wor
den. 

Dit laatste schijnt mjj ecbter niet het geval. 
Kennelijk toch heeft het Hof baar aldus ge
lezen, waartoe de bewoorr:lingen, waarin zij 
vervat is, vrijheid geven, dat wordt opgekomen 
tegen de begroei'ingslijn, zooals zij vooraf van 
Rijkswege werd geprojecteerd en in teekernng 
werd vastgelegd. 

Tot staving van mijn gevoelen moet ik 
allereerst Uw aandacht vragen voor de formu
leering van art. 25 zelf. Daarin wordt aan 
iedere gerechtigde tot het oeverland de be
voegdheid verleend voorziening te vragen 
tegen den inhoud der teekening. Dit kan niet 
anders beduiden, nan dat de uitgebakende 
begroei'ingslijn bet eenige onderwerp van 
debat zal uitmaken en dat derbalve de rechter, 
indien hii zich niet met baar kan vereenigen, 
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zal aangeven, hoe zij van Rijkswege dan we! 
had behooren te zijn uitgestippeld. 

Daarnaast verzoek ik toegang voor § 3 dier 
bepaling, waarin ondubbelzinnig wordt betoogd, 
dat het geschil in de voorafgaandc a linea 
bedoeld, eigenlijk betreft een twist over het 
aanvaa rden der geprojecteerde begroeiingslijn 
als rivierwaartsche grens dee eigendommen 
van de gerechtigden, waaruit resulteert, dat 
de rechter, die dezen twist heeft t e beslcchten, 
zich heeft af te vragen, of die lijn a l of niet 
juist werd aangegeveu, welko vraag hij niet 
anders kan beantwoorden dan door zich in te 
!even in den ~citelijken toestand tijdens de 
uitbakening. 

Bij deze- argumenten voeg ik nog enkele 
kleinere, die a lien heenwijzen naar eenzelfde 
doel. 

Vooreerst dan het slot van art. 22, voor
schrijvend, dat de teekens moeten blijven 
staan, totdat de lijn der begroeiing vaststaat. 

Hunne verwijdering is dus ongooorloofd, 
tenzij de lijn is vastgesteld bij mlnnelijke 
overeenkomst, door het uit blijven van venet, 
of door rechterlijk vonnis, wa9.rin besloten 
Jigt, dat de afgeteekende lijn grondslag vormt 
voor het dcbat en de rechter heeft te beoor
deel en, of die afteekening al of niet rechts
geldig is. 

En vervolgens art. 25 § 4b. Hierin wordt 
da verdeeling van de proceskosten gevonden 
en daaromtrent deze regeling getroffen, dat de 
veroordeeling daarin oorzaak vindt in de meer 
of mindere afwijking van de teekening. Waar 
zou, zoo durf ik vragen, de billijkhoid dier 
regeling blijven, indien niet die teekening, dus 
de afgebakende begro:iiingslijn, als basis voor 
den rechtsstrijd wordt aangenomen ? 

Eindelijk zij er nog op gewezen, dat in art. 24 
gezegd wordt, dat de lijn der begroeiing bij 
minnelijke overeenkomst kan worden geregeld 
en in art. 26, dat bij uitblijven van verzet de 
afbakeningslijn alb begroeiingslijn z9.l worden 
aangenomen. 

Wq,ar nu bij minnelijke overeenkoi:nst aan 
de hand der afbakenings!ijn wordt $econtrac
teerd en bij stilzitten diez,,Jfde h,in maat
gevend is voor de begroeiing, is er, dunkt mij, 
te meer aanleiding haar eveneens aan te oemP.u 
als on::lerwerp van het geschil, waarover volgens 
art. 25 de rechter zijn oordeel heeft te g:even. 

De geschiedenis der wet brengt weinig Jicht. 
Een beroep op het ,,arbitrium judicis", waar
over gerept werd bij de schriftelijke bespreking 
v9.n art. 19, heeft da <J.rom geen waarde, omdat 
men de vrijheid van den rechter kan erkenilen, 
zonder daarom nog toe te geven, dat zij zich 
ook uitstrekt tot het tijdstip, dat hij voor zijn 
oorde.el wenscht te kiezen. 

Bovendien blijkt uit de Memorie van Toe
Jichtin$ (Rijl. Hand. 2• Kamer 1905/1906, 
140, 3/1) dat men het arbitrium judicis moet 
uitleggPn in verband met de weglating van de 
opbomming, zooals de Commissie had voorge
steld in art. 26 § 1. 

Eene andere uitlating - ditmaal uit de Me
morie van Toelichting (Bijl. Hanel. 2• K amer 
190fi/1906, 140, 3, ad art. 19) geeft iets meer 
houvast. ,,Voorts" - zeut de R egecring -
,,zijn aan grensregeling op ~een tijdbtip, dat de 
oude toestand niet meer bekend is, uit, den 9,ard 
der zaak bezwaren verbonden. Hierin kan 

worden voorzien door te vnplichten tot 
dadelijke vaststelling van de lijn der begroeiing 
en eerst na voorbereidine; daarvan toe te laten, 
dat worden aangevangen met de uitvoering 
van het werk. Aldus zal de grensregeling 
weinig bezwaar opleveren." 

Breng ik haar in verband met het stelsel, 
dat ik in de Rivierenwet meende te ontdckken 
en meer in het bijzonder met dat kleine trekje 
daarvan, waar zij voorschr\jft, dat de teekens 
der uitbakening moeten blijven staan, totdat 
de lijn der begroeiing is vastgcsteld, dan geloof 
ik te mogen besluiten met hieruit te kunnen 
afleiden, dat bet 's rechters taak is na te gaan, 
of die teekens juist zijn utgezet en dat hij 
dat alleen doen kan door zich in te )even in 
het oogenblik dcr uitbakening. 

Ik conoludeer mitsdien tot verwerpin~ van 
het beroep, met veroordeeling van den eIScher 
in de kosten daarvan. 

De Hooge Raad, enz.; 
0., voorzooveel thans van belang, dat blij 

kens de bestreden arresten vaststaat : 
dat het Rijk op 18 December 1913 heeft 

aanbesteed het maken van 44 kribben in de 
rivier de Waal, overeenkomstig de voorschrif. 
ten vervat in bestek n°. 231, welke werken na 
de aanbesteding zijn uitgevoerd ; 

dat tot deze werken ender meer behoorde 
het maken van 3 nieuwe kribben en het ver
lengen van een bestaande krib aan zekere, 
aan partij van Loben Sels tocbehoorende per
ceelen land, ender de gemeente Gent aan den 
rechteroever ¥an de rivier de Waal geleg:en ; 

dat het Rijk, ter voldoening aan art. 22 der 
Rivierenwet op 9 en 10 December 1913, eenige 
dagen dus vi\or de genoemde aanbesteding op 
het land van van Loben Sels heeft doen afpalen 
de bij voormeld a1tikel en art. 19 bedoelde 
begroeiingslijn ; 

dat pogingen om ten aanzien der begroei
ingslijn voor zooveel betreft het. land van van 
Liiben SelR, tot overeemtemming te geraken, 
mislukteP en vervolgens in de lente van 1915 
op een tijdstip waarop, terwij l bet aanbestede 
werk als geheel $enomen reeds in vollen gang 
was, met den mtbou w op het land van van 
Loben Sels werd begonnen, het Riik de tebke• 
ning van het werk, waarop de begroeiings!ijn, 
voor zooveel dat land betreft en de hetrokken 
kadastrale perceelen waren aangegeven en de 
lijst van de kadastrale te naa mstelling dier 
perceelen ter secreta.rie der gemeente Gent, 
hfleft neergelegd, ter voldoening aan art. 24 
der wet; ' 

dat alstoen van Loben Sels h , t R ijk voor de 
Rechtbank te Arnhem heeft gedagvaard, 
stellende, dn.t hij zich niet knn vereenif!en met 
do op bedoelde tePkening aang:egeven lijn 
van begroeiing, zijnde die lijn verder land
waarts ingetrokken dan de lijn, we.Ike a ls 
oeverlijn behoort te gelden en de oeverl ijn 
a lsmede de werkelijke begroeiing tusschen 
30 en 61) M~ter verder rivierwaarts g-elegen is 
dan de teekening aangeeft; - wesh:; lve van 
Loben Sels heeft g:evraagd : incidenteel de be
noeming van dcskund\gen tot voorlichting van 
de R echtbank ter zake en t-en principale v,i,st• 
stelling van de lijn van heg:roeiing, gemeten 
uit de van R(ikswege ter gem_eentP-secretarie 
van Gent nedergelegde teekenmg ; 
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dat in het daarna uitgebracht deskundigen openbaar rivier- of stroombelang, de rivieren
- rapport met bijgevoegde kaart de toestand wet regelen geeft omtrent de vas~stelling van 
ten aanziea der begroeiing wordt weer- 1 de lijn der begroeifng, - de in art. 19 nader 
gegeven, galijk de deskundigen dien bij op- omschreven ljjn, r!ie de grens vormt tusschen 
nem;ng van het terrein in het najaar van 1915 Jen ·aari het Rijk komenden aanwas en de aan 
aantroffen, wordende daarbij aan van Loben den rechthebbende tot het oeverland toeval 
Sels eene oppervlakte tocgekend, 1040 certiare lende strook grond ; 
kleiner dan de hem door het Rijk voorgestelde ; dat ter zake van die vaststelling in art. 22 

dat ondanks bestrijding van het deskundigen- aan het Rijk geboden wordt met de uitvocring 
rapport met k,iart door van Loben Sels, onder van __ het werk nie~ aan te va.ngen da~ n!'da.t 
meer op grond, dat tusschen 9 en 10 December I de hJn der begroeung van R1Jkswege IS mtge-
1913 en den dai van het deskundigenonderzoek bakend, terwijl de teekens moeten blijven 
de begroei'ingshjn te zijnen nadeele is gewijzigd I staan totdat de Jijn der begroeimg is vast
door de baggerwerken van het Rijk, de Recht- I gesteld ; 
bank in haar eindvonnis van 20 Juni 1918 de dat dan verder in de artt. 23 en volgende 
lijn van begroeiing ten aanzien van het be- , wordt voorgeschreven, dat de lijn dcr bcgroei
trokken land ()Vereenkom tig het deskundigen- I ing bij minnelijke ov~_reenkomst kan worden 
rapport met bugevoegde kaart heeft vastgesteld; · vastgesteld en dat, b~1 gebreke van overeen-

dat- op het door van Loben Sels ingesteld stemming, binnen zestig dagen nadat met de 
hooger beroep het Hof in zijn interlocutoir uitvoering van het werk is aangevangen, eene 
arrest van 2 Ma.art 1920 heeft overwogen, teekening van het werk, waarop de lijn der 
dat uit de wettelijke regeling omtrent de vast- begroeiing en de betrokken perceelen zijn 
stalling der begroeimgslijn volgt, ,,dat de in- aangegeven en een lijst der kadastrale te 
gevolge art. 22 op te maken en 9,f te palen naamstelling dier perceelen zullen worden 
begroeilngslijn vormt den grondslag van een nedergelegd ter secretaris der gemeente, waarin 
tusschen den Staat en de belanghebbenden de perceelen gelegen zijn ; - waarna ieder 
mogelijkerwijs te ontstaan en te beslissen gerechtigde tot het oeverland tegen den in
geschil, maar juist daarom daaruit t evens houd der teekening voorziening bij den rechter 
volgt, dat die begroei'ingslijn moet weergeven kan vragen, alles onder de waarborgen en in 
den plaatselijken toe&tand op een bepaald voege als nader in de wet aangegeven ; 
oogenblik en daaraan immers voor dat oogen- dat derhalve bij" voorgenom.en uitbouw, met 
blik uitdrukking geven" ; bet oog op de later volgende vaststelling van 

dat derhalve ,,de eenigc vraag, waarop het de lijn der begroeiing, het Rijk op een tijdstip, 
in deze procedure aankomt, deze is : waar de arop de werkzaamheden nog niet op den 
begroeiingslijn lag van appellants pcrceelen nat'uurlijken toestand ten aanzien der be
op 9 en 10 December 1913 opzichtens de op die groeiing hebben kunnen inwerken, door uit
dagen door het Rijk daarvan opgemaakte bakening, voor ieder kenbaar door zichtbare 
ka!l.rt" ; teekenen, moet aangeven en vastleggen, hoe, 

op WPlke nader in het arrest ontwikkelde naar zijne meening, op grond der toenmalige 
gronden het Hof van Loben Sels heeft toege- plaatselijke gesteldheid volgens het voor
laten door getuigen te bewijzen, dat omstreeks sch.rift van art. 19 § 2 der wet de begroeiings-
9 December 1913 de oeverljjn, althans de lijn loopen moet; - waarna dan desgeraden 
werkelijke begroei1ng van zijn perceelen tus- terstond tot de uitvoering van het werk kan 
schen de 30 en 60 meter verder rivierwaa.rts worden overgegaan ; 
gelegen was dan de ter gemeente-secretarie te dat deze omstandigheid op zichzelve reeds 
Gent op 31 Maart 1915 nedergelegde teekening aannemelijk maakt, dat de natuurlijke torrein
aangeeft, in ieder geval zich verder rivierwaarts gesteldheid tijdens de uitbakening en de vol
uitstrekt dan op die teekening wordt aange- gens die gesteldheid ontworpen begroeimgslijn 
geven ; maatstaf en grondelag vormen voor de daarop 

dat vervolgens bij eindarrest van 16 Novem- volgende vaststelling derlijn,hetzij langs n:unne
ber 1920 het Hof, met vernietiging van het lijken, hetzij langs gerechtelijken weg ; 
vonms der Rechtbank, de lijn der begroeilng dat dan ook de wet, waar zij, in aansluiting 
ten opzicbte der perceelen van van Loben met het voorschrift tot uitbakening der begroei
Sels heeft vastgesteld zooals deze op de door ingslijn v66r den aanvang der werkzaamheden, 
het Rijk in de Lente van 1915 ter secretarie vervolgens de nederlegging van de in teekening 
der gemeente Gent nedergelegde teekeniag gebrachte lijn der begroeifng ter gemeente
wordt aangeduid, behoudens nader in het secretarie bmnen 60 dagen na den aanvang 
arrest aangegeven wijzigingen in den loop der der werkzaamheden gelast, kennelijk de uit
lijn, waardoor ,,dan zal worden aangeduid de gebakende en de in teekening gebrachte lijn 
begroeiingslijn voor clit gedeelte. zooals die in vereenze!v:igt en het aanbrengen op de teeke-
1913 had behooren te zijn vastgesteld en thans ning van eene lijn, afwijkeude van de te voren 
door het Hof geschiedt, blijvende die hegroei- krachtens de wet uitgehakende, niet gedoogt ; 
ingslijn voor het overige, zooals die op de voor- dat voorts in het oog dient gevat, dat de 
melde gedeponeerde teckening is aangegeven" ; wet eene nadere uitbakening der begroeiings-

zulks met veroordeeling van het Rijk in lijn, plaats vindende op het tijdstip, dat met 
alle kosten der beide instantien; de uitvoering' van het werk op de betrokken 

0., dat tegen de beide genoemde uitspraken perceelen wor::lt aangevangen, niet kent, en 
van het Hof ala middel van cassatie w'ordt dat de teekens betreffende de krachteas de 
voorgesteld: zie Cone!. Adv. -Gen. ; wet uitgehakende lijn tot aan de eindelijke 

O. hieromtnint : vasts~elli.ng der lijn van begroeiing op hot 
dat voor het geval van nitbouw door bet Rijk terrein moeten bhjven staan, zoodat zij ge

.uit het oeverland tot bescherming van het I durende het gansche verloop van den rechts -

1921. 60 
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Btrijd geraadpleegd moeten kunnen worden; WIJ WILRELllllNA, E~z. 
dat laatstgenoemd voorschrift slechts in het Op de voordracht van Onzen Minister van 

hierboven ontwikkeld stelsel past, <loch geen Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, van 
zin zou hebben en slechto tot verwarring aan- 30 November 1921, n°. 13685, afdeeling Lager 
leiding zou geven, indien voor de gerechtelijke Onderwijs Algemeeu ; 
vaststelling der begroeiin~sliJn met eenen , Gelet op de Leerplichtwet - wet van 7 Juli 
anderen toestand ten aanzien der begroeiing 1900 (Staatsblad n°. 111) -, op de wet van 31 
rekening zou moeten worden gehouden dan December 1920 (Staatsblad n°. 867) en op de 
met dien, welke die teekens bedoelen weer te I wet van 15 October 1921 (Staatsblad n°. 1131); 
geven, te weten : den toestand ten tijde der Hebben goedgevonden en verstaan : 
op de wet gegronde uitbakening ; den tekst der Leerplichtwet - wet van 7 

dat 's Hofs beslissing dus jwst is; terwijl, Juli 1900 (Staatsblad n°. 111) -, zooals die 
waar in de dagvaarding enkel wordt opfle• wet is gewij,.igd bij de wetten van 31 December 
komen tegen den loop der begroeiingshjn, ' 1920 (Staatsblad n°. 967) en 15 October 1921 
gelijk zij op de ter gemeente-cecretarie neer- I (Staatsblad n°. 1131), algemeen bekend te 
gelegde teekenmg voorkomt. van stnJd tus- ma.ken, door bijvoegin!:I va.n dien gewijzigden 
schen de beslissing en de dagvaarding geen tekst in zijn geheel b1j dit besluit. 
sprake is ; Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 

0., dat derhalvo het middel is ongegrond; Wetenschappen, is bela.st met de wtvoering 
Verwerpt bet beroep. (N. J.) van dit beslwt, hetwolk in het Staatsblad zal 

wordon geplaatst. · 
's-Gravenhage, den 3den December 1921. 

3 December 1921. BESLlTIT tot aanwijzing, WILHEL111INA. 
overeenkomstig artikel 157 der hooger- 1 De Minister van Onderwi,js, Kunsten 
onderwijswet van het gereformeerd gym- en Wetenschappen, J. TH. DE VISSER. 
nasium t e Leeuwarden. S. 1340. 

1 
( Uitgeg. 22 Dec. 1921.) 

WIJ WILREL111INA, ENZ. 1 TEKST DER LEERPLICHTWET - wet van 
Op de voordracht van Onzen Minister van 7 Jvli 1900 (Staatsblad no.111) - zooals zij 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van is gewi,jzigd /Jij de wetten mn 31 December 
18 October 1921, no. 3561/3, afdeeling Hooger 1920 (Staatsblad no. 967) en 15 October 
Onderwijs; 1921 (Staatsblad n°. 1131). 

Gelet op artikel 157 der hooger-onderwijswet; Art. 1. De vader, de moeder, de voogd en 
Den Raad van State gehoord (advies van de persoon, bij wien een kind inwoont, zijn, 

'22 November 1921, n°. 38) ; I ieder voor zoover hij daarvoor aansprakelijk 
Gelet op hot nader rapport van Onzen voor- f kan worden gesteld, verplicht zorg te dragen, 

noemden Minister van 1 December 1921, n°. 1 dat aan dat kind gedurende den tijd en over-
4255, afdeeling Hooger Onderwijs ; I eenkomstig de regelen, in deze wet gesteld, 

Hebben goedgevonden en verstaan : I voldoende lager onderwijs wordt verstrekt. 
het gereformeerd gymnasium te Leeuwarden, Deze verplichting wordt door hen nageleefd a 

wtgaande van de vereeruging voor middelbaar 1°. of door te zorgeo, dat bet kind als leer-
en voorbereidend hooger onderwijs op gerefor- ling eener lagere school is ingeschreven en dat 
meerden grondslag, gevestigd te Leeuwarden, het na plaatsing die school geregeld bezoekt ; 
te rekenen van 1 September 1921, voor een 2°. of door te zorgen, dat bet kind voldoende
tijdvak van zes jaren aan te wijzen als bevoegd, huisonderwijs ontvangt. 
om, met inachtnemin~ van de desbetreffende 2. Onder lagere scholen, bedoeld in a.rtikel 
voorschriften, aan ziJne leerlingen, die het 1, worden verstaan alle scholen voor gewoon 
onderwijs tot aan het einde hebben bijgewoond, of wtgebreid lager onderwijs, hetzij openbare, 
een getuigschrift van bekwaamheid tot univer- hetzij bijzondere, waar onderwijs wordt ge
sitaire studien af te geven, dat met het getwg- geven in de vakken, vermeld onder a--h in 
schrift, in artikel 11 der hooger-onderwijswet a1tikel 2 der Lager-onderwijswet 1920. 
vermeld, wordt gelijk gesteld. Het schoolbezoek vindt geregeld plaats, in-

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en dien geen schooltijd zonder geldige reden wordt 
Wetenschappen is belast met de wtvoering verzuimd. 
van dit beslwt, dat in het Staat.~blad zal worden Het huisonderwijs, bedoeld onder 2°. in 
geplaatst en waarvan afschrift zal worden artikel 1, omvat de vakken, genoemd onder 
gezonden a-an den Raad van State. a-ff in artikel 2 der Lager-onderwijswet 1920 

's-Gravenhage, den 3den December 1921. in verband met een goeden lecrgang, en wordt 
WILHELMINA. bwten de vacantietijden aan kinderen beneden 

De Minister van Onderwi,js, den leeftijd van tien jarcn gedurende ten minste 
Kunsten en Wetenschappen, drie uren per week, aan kinderen van tien jaren 

J. TH. DE VISSER. of ouder gedurende ten minste zes uren per 
(Uil,geg. 27 Dec. 1921.) week gegeven. 

___ 3. De ver:plichting om, voor zoover aan 
schoolonderwiJs de voorkeur gegeven wordt, 

3 December 1921. BESLlTIT ter bekendmaking te zorgen dat het kind op eene lagere school 
van den tekst der Leerplichtwet - wet I als leerling is ingeschreven, vangt aan uiterlijk 
van 7 Juli 1900 (Staatsblad n°. 111) -, zoodra bet den leeftijd van zeven jaren heeft 
zooals die wet is gewijzigd bij de wetten bereikt. 
van 31 December 1920 (Staatsblad n°. 967) Door Ons kan, den Onderwijsraad (afdeeling 
en 15 October 1921 (Staatsbldd n°. 1131). I voor het algemeen vormend lager onderwijs en 
S. 1341. het hewaarschool-onderwijs) gehoord, ten be-
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hoeve van een kind, dat nog niet den leeftijd Van verandering in de personen, door wie 
van acht jaren heeft bereikt, eene school of het onderwijs wordt gegeven, wordt binnen 
eene groep van scholen, welke niet vallen onder acht en twintig dagen aan den burgemeester 
de bepaling van het eerste lid van artikel 2, mededeeling gedaan. 
voor de toepassing van het vorige lid met 5. De verplichting om te zorgen, dat het 
eene Jagere school worden gelijkgesteld, mits kind de school, waar het als leerling is inge
te Onzen genoegen wordt aangetoond, dat de schreven, gerP,geld bezoekt, vangt aan met den 
ontwikkeling, op zoodanige school te bereiken, <lag, waarop het voor het eerst op de school 
overeenkomt met ten minste die, welke te als leerling plaats neemt of na inschrijving had 
bereiken is in het eerste leerjaar eener lagere kunnen plaats nemen, en, in geval van _artikel 
school. 3, tweede lid, zoodra het kind den leeft1Jd van 

De verplichting eiudigt, zoodra het kind zes jaren bereikt heeft. De verplichting duurt 
zeven jaren leerling eener lagere school is ge- voort zoolang het ingevolge deze wet leerplich
weest en het alle k.lassen doorloopen heeft, of, tig is. 
voor zoover het onderwijs gegeven wordt in I 6. De verplichting, in artikel l bedoeld, 
klassen, di!) samen een langeren leertijd dan wordt niet nagekomen : 
zeven jaren innemen, zoovele k.lassen, als 1°. zoolang het kind, den leeftijd van zeven 
samen een leertijd van zeven jaren omvatten ; jaren bereikt hebbende, en nog niet op grond 
met dien verstande, dat de verplichoing nimmer 

I 
van veertienjarige leeftijd ingevolge a,rtikel 3, 

eindi~, voordat het kind den dertienjarigen vierde lid, buiten de leerverplichting vallende, 
leeftiJd bereikt en de klasse, waarin het bij het niet als leerling eener lagere school is ingeschre
bereiken van dien leeftijd geplaatst was, door- j ven, noch huisonderwijs geniet overeenkoms~ig 
loopen heeft. · de regelen der wet, terwijl niet blijkt, noch van 

De verplichting eindigt in ieder geval, indien het vroeger verstrijken van den leerplichtigen 
het kind de klasse heeft doorloopen, waarin leeftijd ingevolge artikel 3, derde lid, of artikel 

, bet bii het bereiken van den veertienjarigen 4, tweede lid, noch van eenige wettelijke vrij-
leeftijd was geplaatst. stelling ; 

Een kind, dat bij zijne toe!ating op de school 2°. zoo dikwijls het kind, dat als leerling eener 
terstond in eene hoogere klasse wordtgeplaatst, lagere school is ingeschreven en nog niet op 
wordt geacht den leertijd, dien de lagere klasse grond van artikel 3, derde of vierde lid, buiten 
of klassen inne~en., doorloopen te hebben. de leerverplic~ting_ valt, _die school niet gereg';lld 

4. De verphchtmg om, voor ·zoover aan bezoekt, terw1Jl met bhJkt van eemge geldige 
huisonderwijs de voorkeur gegeven wordt, te reden van tijdelijk sshoolverzuim, noch dat de 
zorgen, dat aan het kind zoodanig onderwijs voor het nakomen der verplichting aansprakP· 
wordt verstrekt, vangt aan uiterlijk, zoodra lijke personen het redelijkerwijs mogelijke de
het kind den leeftijd van zeven jaren heeft den om het schoolverzuim t e voorkomen. 
bereikt. 7. De ingevolge artikel 1 aansprakelijke 

Ten aanzien van een kind, waaraan v69r of personen zijn van de naleving der in artikel 1 
siµds het bereiken van het zesde levensjaar opgelegde verplichting vrijgeste\d, zool,mg : 
huisonderwijs in den zin dezer wet wordt ver- 1°. zij eene vaste woonplaats missen; 
strekt, eindigt deze verplichtiug bij he;, bereiken 2°. zij de kinderen eene school voor buiten-
van den leeft ijd van dertien jaren, indien het · gewoon lager ouderwijs doen bezoeken ; · 
kind alsdan zeven achtereenvolgende jaren 3°. zij de kinderen eene inrichting van onder
onderwijs heeft genoten. , wijs doen bezoeken, die geacht wordt tot het 

Ten aanzien van een kind,. dat op een later hooger, middelbaar, nijverheids- of .handels
tijdstip, dan in het vorige lid bedoefo,aanvangt onderwijs te behooren en waar de kinderen 
huisonderwijs te genieten, eindigt de verplich- buiten de avonduren ten minste zestien uren 
ting bij het bereiken van den leeftijd van veer- per week onderwijs ontvan~en ; 
tien jaren. 4°. zij tegen het onderwiJS op alle, binnen 

De ingevolge artikel 1 aansprakelijke perso- den afstand van vier kilometer van de woning 
nen worden geacht niet aan hunne verplichting gelegen, lagere scholen, waar voor de kinderen 
tot het verstrekken van huisonderwijs te vol- plaats te verkrijgen is, overwegend bezwaar 
doen, zoolang zij niet aan den burgemeester hebben; 
hunner woonplaats bij eene door hen onder- 5°. zij voor de kinderen op geen enkele der 
teekende verklaring opgave hebben geaaan van: binnen den afstand van vier kilometer van de 

1°. de vakken, waarin de kinderen huisonder- woniug gelegen lagere scholen, ondanks aan
wijs genieten, de uren, gedurende Welke dat vrage tot toelating, plaatsing kunnen verkrij
onderwijs wordt gegeven, alsmede de vacantie- gen ; 
tijden ; 6°. een wettelijk voorschrift het bezoeken 

2°. a. de namen der kinderen, met bijvoeging van de !agere scholen verbie'.l.t; 
van de voornamen, da~eekenin$ van geboorte 7°. de kinderen, volgens schriftelijke ver
en plaats van werkehjk verbliJf, alsmede de klaring van een geneeskundige, ongeschikt zijn 
plaats, waar het onderwijs wordt gegeven ; voor het bezoeken eener lagere school of eener 

b. de namen en voornamen van hen, door binnen den afstand van vier kilometer ·van de 
wie het onderwijs wordt gegeven. Is op laatst- woning gelegen lagere school. 
i,enoemden artikel 130 der Lager-Onderwijswet De afstand, bedoeld in 4°., 5°. en 70, van 
1920 van toepassing, zoo wordt zulks mede ver- dit artikel, worclt gemeten tangs den kortsten 
meld. gebruikelijken weg. 

Deze verklaring, welke door hen, die het 8. Zij, die !anger dan acht dagen achtereerr 
onderwijs geven, mede onderteekend moet wor- in eene gemeente verblijf houden, worden, 
den, wordt ieder jaar v66r 1 Februari opnieuw onverschillig of zij daar vertoeven in eene 
ingediend. woning, tent, vaar- of voertuig, voor de toe-

60~ 
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passing dezer wet geacht in die gemeente eene 
vaste woonplaats te hebben tot aan den <lag, I 
dat zij die gemeente weder verlaten, tenzij zij 
elders eene vaste woonplaats hebben; waar de 
kinderen school gaan. 

9. De ingevolge artikel 1 aansprakelijke per
sonen, die eene vaste woon:elaats hebben, 
kunnen zich niet beroepen op eenige vrijstelling 
van de naleving der in artikel 1 opgelegde ver
plichting, zoolang zij niet aan den burgemeester 
hunner woonplaats hebben kennis gegeven, voor 
welk kind en op welken grond zij op vrijstelling 
aanspraak meenen te mogen maken. 

Deze kennisgeving moet, zoolang de aan
spraak op vrijstelling blijft voortduren en de 
kinderen nog m den leerplichtigen leeftijd val
len, ieder jaar v66r 1 Februari opnieuw worden 
ingediend. . 

10. De ingevol1;1e artikel 1 aansprakelijke 
personen kunnen zich op de vrijstelling, ender 
4°. van artikel 7 genoemd, alleen beroepen, 
indien zij aan de kennisgeving, bedoeld in 
artikel 9, de schriftelijke verklaring hebben 
toegevoe~d, dat zij tegen het onderwij~ op de, 
binnen den aistand van vier k:ilometer van de 
woning gelegen scholen, waarop voor de kin
deren plaats te verkrijgen is, zoo overwegend 
bezwaar hebben, dat z1j de kinderen voorloopig 
liever van het door de wet gevorderde onderwijs 
verstoken laten, dan hen aan eene dier scholen 
toe te vertrouwen. 

Deze verklaring moet, om ~eldig te zijn, ook 
de handteekening dragen van den inspecteur. 
Deze ambtenaar is verplicht, binnen acht en 
twintig dagen na aanvrage, door het stellen 
zijner handteekening, zijne medewerking te 
verleenen. 

1 °. wegens vertrek van bet kind naar eene 
andere gemeente ter inwoning, t erwijl aan bet 
hoofd der school blijkt, dat dit vertrek heeft 
plaats gehad of aanstaande is ; 

2°. wegens voorgenomen plaatsing van bet 
kind op eene andere school, terwijl aan bet 
hoofd der school blijkt, dat zoodanige verplaat
sing binnen veertien dagen zal geschieden ; 

3°. wegens het voornemen, om aan het kind 
huisonderwijs te doen verstrekken, terwijl aan 
het hoofd dcr school blijkt, dat aan de voor
schriften van artikel 4 is of zal worden vol
daan; 

4°. wegens eene der vrijstellingen bedoeld 
in artikel 7, terwijl aan het hoofd der school 
blijkt, dat aan de voorschriften der artikelen 
9 en 10 is voldaan. 

In de gevallen, onder 1°. tot en met 3°. in 
het vorige lid van dit artikel bedoeld, is het 
hoofd der school bevoegd voorloopig, voor ten 
hoogste veertien dagen, schriftelijk verlof te 
geven, dat het kind de school niet bezoeke, en 
het afvoeren van het kind van de lijst der Jeer
lingen uit te stellen, tot dat hem zal gebleken 
zijn, dat het kind in eene andere gemeente 
woont, dat het op eene andere school $.eplaatst 
is, d;,t het huisonderwijs geniet, terwiJl aan de ' 
voorschriften van artikel 4 is voldaan. 

Het hoofd eener openbare lagcre school is 
niet bevoegd, een kind gedurende den in artikel 
3 omschreven leerplichtigen leeftijd om andere 
dan eene der in het tweede lid van dit artikel 
onder 1 °. tot en met 4°. genoemde redenen 
van de lijst der leerlingen af te voeren, dan 
met toestemming of op last van den inspecteur. 

Een kind, dat ingevolge artikel 18, § 3, 
ambtshalve is ingeschreven, mag gedurende 
de eerste zes maanden, nadat het op de school 
geplaatst is, zonder toestemming van den in
specteur van de lijst der leerlingen niet worden 
afgevoerd dan in de gevallen, onder 1°., 2°. en 

Wanneer den inspecteur blijkt, dat het kind 
op de school of eene der scholen, waartegen 
bezwaar wordt gemaakt, gedurende het ja.ar, 
voorafgaande aan de dagteekening der verkla
ring; geplaatst is geweest en hij ovenuigd is, 
dat geen ernstig bezwaar tegen het onderwijs, 
maar eenige andere reden tot aanvraag om vrij
stelling heeft geleid, weigert hij zijne mede
werking. 

· 3°. in het tweede lid van dit artikel be
doeld. 

Indien de inspecteur zijne mede-onderteeke
ning eener verklaring weigert, geeft hij daarvan 
omniddellijk met opgave van redenen kennis 
aan den belonghebbende. Deze kan binnen 
veertien dag&.11, nadat de weigering te zijner 
kennis is gebracht, in hooger beroep komen bij 
den hoofdinspecteur, die binnen drie weken 
beslist. Bij gunstige beslissing plaatst deze 
ambtenaar zijne handteekening op de verkla
ring. Hij geeft onverwijld van zijne beslissing 
kennis aan den belanghebbende en aan den 
inspecteur. , 

Tot aan den dag, waarop de eindbeslissing 
te hunner kennis wordt gebracht, zijn de aan
sprakelijke personen van de verplichting, be
doeld in artikel 1, vrijgesteld. 

11. Een kind, dat op eene lagere school 
geplaatst is, mag op aanvrage van den, inge
volg" artikel 1 voor zijn onderricht aansprake
lijken persoon door het hoofd der school van 
de lijst der leerlingen worden afgevoerd, be
houdens de volgende bepalingen. 

Gedurende den in artikel 3 omschreven leer
plichtigen leeftijd is bet hoofd der school 
bevoegd aan eene dergelijke aanvrage geen 
gevolg te geven, wanneer zij gedaan wordt om 
andere dan eene der volgende redenen : 

, 12. Geldige redenen van t ijdelijk school
verzuim zijn : 

1 °. tijdelijke sluiting van de school of schor
sing van het onderwijs ; 

2°. een wettelijk voorschrift, hetwelk het 
bezoeken van de school tijdelijk verbiedt ; 

3°. tijdelijke wegzending van de school a.ls 
tuchtmaatregel; 

4°. vergunning om de school tijdelijk niet 
te bezoeken ten behoeve van werkzaamheden 
in of voor de bedrijven van landbouw, tuin
bouw of veehouderij, verleend door den inspec
teur op grond van artikel 13 ; 

5°. ongesteldheid van het kind, vervulling 
van godsdienstplichten of andere ernstige om
standigheden, die als geldige redenen kunnen 
worden beschouwd. 

13. Ten behoeve van werkzaamheden in 
of voor de bedrijven van landbouw, tuinbouw 
of veehouderij kan door den inspecteur voor 
kinderen, die in de Jaatste zes maanden, voor
afgaande aan de aanvrage, de school geregeld 
hebben bezocht, jaarlijks voor ten hoogste 
twee weken, ongerekend de vacantien, ver
gund worden de school tijdelijk niet te bezoeken. 
Die vergunning wordt door den inspecteur 
ingetrokken wegens niet geregeld schoolbezoek 

I 
na de aanvra1;1e gepleegd. 

Van de beslissing van den inspecteur wordt 
onmiddellijk kennis gegeven aan den ingevolge 
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a.rtikel 1 aansprakelijken persoon, die de ver- en a.an welke autoriteiten zij verstrekt moeten 
gunning heeft gevraagd. B:ij afwijzing wordt worden. 
de beslissing met redenen omkleed. 1 Deze autoriteiten zijn verplicht de hoofden 

De in het vorige lid aansprakelijke persoon I der scholen bij niet inzending of onvol~edige 
kan binnen veertien dagen, nadat de afwijzende inzending der gegevens aan te manen, brnnen 
beschikking te zijner kennis is gebracht. in een door haar gestelden termijn alsnog aan 
hooger beroep komen bij den hoofdinspecteur. hunne verplichting te voldoen. 

Van de verleende vergunningen wordt on- 18. § 1. Bevindt de inspecteur dat kinde-
verwijld mededeeling gedaan aan het hoofd ren, die in den bij do artikelen 3 en 4 aange
der school, waar de kinderen zijn ingeschreven. geven leerplichtingen leeft~jd vallen, niet als 

14. De vergunningen, bedoeld in het vorige Ieerling eener lagere school zijn ingeschreven 
artikel, worden alleen geweigerd : en geen huisonderwijs genieten, zonder dat een 

1°. op grond van niet geregeld schoolbezoek grond van vrijstelling ingevolge artikel 7 
gedurende de laatste zes maanden, voorafgaande I aanwezig is, dan geeft hij daarvan kennis aan 
aan de aanvrage ; I de commissie tot wering van schoolverzuim. 

2°. indien er gegronde reden is om te ver- I Binnen acht dagen na ontvangst dezer ken
moeden, dat van de vergunning geen gebruik nisgeving stelt de commissie een onderzoek 
zal worden ~emaakt voor het doe!, in het eerste in naar de reden, waarom door de ingevolge 
lid van art1kel 13 omschreven ; artikel 1 aansprakelijke personen niet aan hunne 

3°. indien zij gevraagd worden voor werk- in dat artikel genoemde verplichting is vol
zaamheden, omschreven in het eerste lid van daan. Zooveel mogelijk worden de aanspra
artikel 13, en deze werkzaamheden worden keljjke personen door haar gehoord. 
verricht in loondienst ; Van den uitslag van het onderzoek geeft 

4°. indien het kind den leeftijd van elf jaren zij den inspecteur ten spoedigste schriftelijk 
nog niet heeft bereikt. kennis met mededeeling, welken persoon zij 

15. De gemeenteraad wijst bij verordening een voor het verzuim in de eerste plaats aanspra
of meer tijdvakken aan, te zamen uitmakende kelijk houdt en waarom. Z:ij voegt daarbij 
ten hoogste vier weken, binnen welke, met nit- haar advies, op welke school het kind ambts
sluiting van de overige tijden van het jaar, halve is in te schrijven. Bij de keuze dier 
de vergunningen, bedoeld in het eerste lid van school wordt met den wensch van den belang
artikel 13, kunnen worden verleend. Voor de hebbende, indien daarvan bl:ijkt, zooveel mo
versohillende deelen eener gemeente kunnen gelijk rekening gehouden. 
verschillende tijdvakken worden aangewezen. § 2. Blijkt den inspecteur uit het rapport 

Over elk daartoe strekkend voorstel wordt, der commissie, dat de aansprakelijke personen 
voordat het in den raad in behandeling komt, in gebreke zijn gebleven, aan de verplichting 
de inspecteur gehoord. van artikel 1 te voldoen, rlan zegt hij een of 

Zoolang deze verordening niet is vastgesteld meer hunner schriftelijk aan, dat het kind 
worden geene vergunningen verleend. ambtshalve als leerling eener lagere school 

16. Het hoofd der school is bevoegd aan wordt ingeschreven, dat daarmede de admini
de leerlingen schriftelijk verlof te verleenen de stratieve behandeling hunner overtreding is 
school tijdelijk niet te bezoeken. afgesloten, en dat zij bij niet nakoming hunner 

Slechta op grond van ongesteldheid van het verplichting om te zorgen voor geregeld school
kind kan dit verlof voor onbepaalden tijd bezoek te dier zake strafrechtelijk zullen wor-
worden verleend. den vervolgd. 

Het niet op grond van ongesteldheid van het § 3. Zoo spoedig mogelijk draagt de in-
kind verleende verlof behoeft, indien hij ten specteur zorg, dat het kind ambtshalve als 
aanzien van hetzelfde kind voor meer dan tien leerling eener lagere school wordt ingeschreven. 
schooltijden in acht en twintig dagen vcrleend Van de inschrijving geeft hij den aansprake
wordt, de bekrachtiging van den inspecteur. lijken persoon of personen kennis met vermel-

Het hoofd der school is bevoegd, schoolver- ding van de school en van het oijdstip, waarop 
zuimen, waarvoor geen verlof is verleend, als het kind als lenling wordt geplaatst. 
gewettigd of verschoonbaar aan te merken. Ten aanzien van een kind, dat ambtshalve 
Een verzuim, waaromtrent binnen vier dagen ale leerling eener school is ingeschreven, geldt 
bij het hoofd der school geen bericht is inge- de voor die school bestaande regcling omtrent 
komen met opgave van redenen, wordt door de heffing van schoolgeld. 
dezen niet als gewettigd of verschoonbaar aan- Bij algemeenen maatregel van bestuur wor-
gemerkt. den voorschriften gegeven omtrent de w~jze 

De inspecteur is bevoegd een schoolverzuim, van uitreiking der m deze paragraaf bedoelde 
waarvoor geen verlof is verleend of dat door kennisgeving en der in de vorige paragraaf 
het hoofd der school niet als gewettigd of ver- bedoelde aanzegging aan de aansprakelijke 
schoonbaar is aangemerkt, alsnog gewettigd personen. 
of verschoonbaar te verklaren. § 4. Onze voornoemde Minister kan bepalen, 

Hij is bevoegd te beslissen, dat een door het in welke gemeenten het onderzoek en de kennis
hoofd_ der ~chool als verschoo1;1baar aangemerkt geving volgens § 1, eerste lid, door burgemees-
verzUim met verschoonbaar 1s geweest. ter en wethouders geschieden. 

17. De gemeentebesturen en de hoofden 19. § 1. Bevindt de inspecteur, dat ten 
der scholen zijn verplicht de voor de uitvoering aanzien van eenigen leerling geen geregeld 
dezer wet vereischte gegevens te verstrekken. schoolbezoek heeft plaats gevonden, zonder 

Voor zooveel noodig wordt door Onzen Mi- dat verlof is verleend, of eene andere rede!l het 
nister, met de uitvoering der Lager_-onderwijs- verzuim wettigt of verschoonbaar maakt, dan 
w:~t 1920_ belast, vastgesteld, welke die __ geg~vens geeft hij daarvan kennis aan de commissie tot 
ZIJn, en m welken vorm, op welke t1Jdst1ppen I wermg van schoolverzuim. 
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Binnen acht dagen na ontvangst dezer kennis- eene school in eene andere schoolinspectie 
geving stelt de commissie een onderzoek in wordt overgeplaat t, geett de inspecteur van 
naar de redenen en omstandigbeden, die tot I de inspectie, waar het kind eerst school ging, 
het schoolverzuim aanleiding hebben gegeven. ten spoedigste kennis aan den inspecteur van 
Zooveel mogelijk worden de ingevolge artikel de inspectie, waarheen bet kind is verplaatst, 
1 aansprakelijke personen door haar gehoord. van de maatregelen tot bestrijding van bet 

Van den uitslag van bet onderzoek geeft schoolverzuim, welke hij ingevolge artikel 19 
zij den inspecteur ten spoedigste schriftelijk heeft verricbt, met overlegging van de daarop 
kennis, met mededeeling tevens of zij meent, betrekking hebbende bescheiden. 
dat het verzuim alsnog gewettigd .of verschoon- De verdere behandeling geschiedt door den 
baar kan warden verklaard en zoo neen, welken inspecteur van de inspectie, waar het kind dan 
persoon zij voor het verzuim in de eerste plaats als leerling eener school is ingeschreven. 
aansprakelijk houdt en waarom. 21 . De commissien tot wering van school-

§ 2. Indien de inspecteur na kennisneming verzuim, bedoeld in de artikelen 18 en 19, wor
van het rapport der commissie meent, dat den ingesteld door den gemeenteraad. 
geen geldige reden voor bet verzuim aanwezig \ Wordt in eene gemeente meer dan eene 

-is, zegt hij den aansprakelijken persoon of per- commissie ingesteld, dan wordt. elke commissie 
sonen schriftelijk aan, dat de administrat1eve i voor een bepaald dee! der gemeente aangewezen. 
behandeling van de overtreding met betrekking De gemeenteraad bepaalt het aantal leden 
tot het in de aanzegging met name te noemen der comm.issie of commis ien, met dien ver
kind is afgesloten, en dat ter zakE' van de eerst- stande dat het aantal leden van eene commissie 
volgende overtreding welke binnen zes maanden nergens meer mag bedragen dan negen. 
na de dagteekening van de uitreiking dozer De leden warden benoemd nit de meerder
aanzegging gepleegd mocbt warden, en van jarige inwoners der gemeente. Daarbij wordt 
verdere overtredingen na deze prooes-verbaal in de eerste plaats eene keuze gedaan uit de 
zal worden opgemaakt. personen, die ingevolge artikel 1 aansprakelijk 

Bij algemeenen maatregel van bestuur wor- zijn voor het onderwijs der op eene lagere school 
den voorschriften segeven omtrent de wijze in <;le gemeente ingesohreven kinderen, uit 
van uitreiking der m deze paragraaf bedoelde de onderwijzers biJ het openbaar en uit de 
aanzegging aan de aansprakeljjke personen. onderwijzers bij het bijzonder lager onderwijs 

§ 3. Bevindt de inspecteur, dat de in a rtikel in de gemeente. 
1 en artikel 6, onder 2°., omschreven overtre- ! De leden warden benoemd voor den tijd van 
ding opnieuw gepleegd is binnen zes maanden, I drie jaren, met dien verstande, dat een tus
nadat de in de vorige paragraaf bedoelde aan- schentijds benoemde aftreedt op bet tijdstiP. 
zegging den overtreder werd uitgereih't, dan I van attreding van dengene, wiens plaats h1j 
doet hij, met overlegging van het rapport der inneemt. De aftredenden zijn weder benoem
commissie, ten aanzien van deze en volgende I baar. 
overtredingen proces-verbaal van zijne bevin-

1 
Blijft de commissie in gebreke de haar opge

dingen en van de in de vorige paragraaf be- dragen werkzaamheden te vervullen, dan wordt 
doelde aanzegging aan den bevoegden ambte- zij ontbonden en tredcn burgemeester en wet
naar van bet openbaar ministerie toekomen. houders in hare plaats op, naar regelen, bij 

§ 4. Indien sinds de aanzegging, in § 2 algemeenen maatregel van bestuur te stellen. 
becloeld, zes maanclen verstreken zijn, zoncler Indien de gemeenteraad niet binnen drie 
dat door denzelfden persoon eene nieuwe over- maanden na bet tijdstip, waarop eene commissie 
treding is gepleegd, dan wordt bij eene latere is ontbonden, eene nieuwe commissie heeft 
overtreding opnieuw gehandeld overeenkom- ingesteld of indien hij in eene vaoature, welke 
stig § § 1 en 2 van dit artikel. in eene commissie ontstaan is, niet binnen 

Indien sinds bet plegen van eene overtreding, drie maanden beeft voorzien, geschiedt de in
ter zake waarvan eene onherroepelijke veroor- stelling of aanvulling der commissie door On
deeling plaats had of de veroordeelde de boete zen Commis aris in de provincie. 
vrijwillig heeft betaalcl , een jaar verstreken is, De werkkring der commission worclt gere
zonder clat door denzelfden persoon eene nieu- geld bjj algemeenen maatregel van bestuur. 
we overtreding gepleegd is, dan wordt bij eene 22. § 1. Met geldboete van ten hoogste 
Jatere overtreding opnieuw gehandeld als bij dertig gulden warden gestuft de ingevol$e 
het vorige lid dezer paragraaf is bepaald. II artikel 1 a-ansprakeljjke personen, die eene m 

§ 5. De administratieve maatregelen, in de in artikel 1 en artikel 6, onder 2°., omschreven 
§§ 1 en 2 van dit artikel omschreven, zijn niet I overtreding plegen in een van de volgende 
toepasselijk bij eene overtreding, bedoeld in gevallen : 
artikel 1 en artikel 6, onder 20., gepleegd t,en 1 °. indien de overtreding betreft Pen kind, 
aanzien van een kind, dat ambtshalve al~ dat ambtshalve als leerling eener lagere school 
leer!ing eener lagere school is ingeschreven, is ingeschreven, en de overtreding gepleegd 
binnen zes maanden na den dag, waarop bet wordt binnen zes maanden na den dag, waarop 
kind als leerling plaats nam of had kunnen bet kind al leerling plaats nam of had kunnen 
plaats nemen. I plaats nemen ; _ 

Ten aanzien van zoodanige overtreding doet , 2°. indien den overtreder de aanzeggmg, 
de inspecteur aanstonds proces-verbaal zijner bed~eld in ar~ikel 19, § 2, is uitger~ikt, de ov_er
bevindingen aan den bevoegden ambtenaar I tredmg bet kind betrett, waarop W;e aanzeggmg 
van bet openbaar ministerie toekomen, met I betrekking had, en de overtredIDg gepleegd 
bijvoeging van de noodige gegevens· betref- wordt binnen zes maanden, nadat den over-
fende bet aangebrachte geval. treder de aanzegging uitgereikt is ; 

20. Indien een leerplichtig kind, dat zonder . 3°. indien de overtreder te voren ingevolge 
geldige reden de school heeft verzuimd, naar I deze paragraaf onherroepelijk veroordeeld werd 
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of de boete vrijwillig heeft betaald en de over- ' gezcgdcn <lag van verschijning moeten ten 
tredjng gepleegd wordt binnen een jaar na minste tien vrije dagen verloopen. 
die, welke tot de veroordeeling geleid heeft. Blijkt het ~enoten cnderwijs onvoldoende, 

§ 2. Inrli.en tijdens het plegen van de over- dan maant cte inspecteur de aansprakelijke 
treding nog geen zes maanden verloopen zijn personen aan, daarin binnen drie maanden 
sedert eene vroegere veroordeeling van den genoegzame verbetering te brengen, en zijn 
schuldige wegens eene der overtredingen in dezen verplicht aan die aanmaning tc vol-
de eerste paragraaf van dit artikel bedoeld doen. . 
onherroepelijk is geworden of de veroordeelde Wanneer de aansprakelijke personen de ge
de boete vrijwillig heeft betaald, wordt hij vraagde inlicbtingen, bedoeld in het ee:rste lid 
gestraft met geldboete van ten hoogste vijftig van dit artikel, niet verstrekken, of wanneer 
gulden. kinderen door die p ersonen niet aan het door 

Bij tweede of volgende herhaling, telkens bin- den inspecteur voorgeschreven onderzoek wor
nen zes maanden nadat de laatste veroordeeling den onderworpen, alsmede wanneer bij een, 
onherroepelijk is geworden of de veroordeelde na het verstrijken van den in het vierde lid 
de boete vrijwillig heeft beta.i.ld, wordt in plaats bedoelden termijn, voortgezet onderzoek niet 
van de geldboete bechtenis van ten hoogste van genoegzame verbetering blijkt, zendt de 
zeven dagen opgelegd. inspecteur, tenzij de redenen, welke daartoe 

23. Het hoofd der school, dat niet voldoet hebben geleid, door hem gewettigd of verschoon
.aan de aanmaning, bedoeld in artikel 17, baar worden geacht, proces-ver baa! van zijne 
laatste lid, wordt gestraft met geldboete van bevinding aan den bevoegden ambtenaar van 
ten hoogste vijftien gulden. het openbaar ministerie. 

lndien tijdens het plegen van deze overtreding De bepalingen van <lit artikel zijn ook van 
nog geen jaar verloopen is,sedert eene vroegere toepassing op leerlingen van bijzondere scholen, 
veroordeeling van den schuldige wegens eene waar minder dan zeetien uren per week onder
overt-reding, bedoeld in het eerste lid van dit wijs wordt gegeven in de vakken, vermeld 
.artikel, onherroepelijk is geworden of de ver- onder a-h in artikel 2 der Lager-onderwijswet 
oordeelde de boete vrijwillig heeft betaald, 1920. 
word~ bij gestraft meu geldboetc van ten hoogste Omtrent de uitvoering van dit artikel worden 
vijftig gulden. voorschriften gegeven bij algemeenen maatregel 

Bij tweede of volgende herhaling, gepleegd van bestuur. · 
telkens binnen een jaar, nadat de laatste . ver- 26. Op de ingevolge artikel 1 aansprakelijke 
oordeeling onherroepelijk is geworden of de personen, die zich schuldig maken aan over
veroorcleelde de boete vrijwillig heeft betaald, treding van een der voorschriften van artikel 
word, eene geldboete van ten hoogste honderd 25, zijn de strafbepalingen van artikel 22 toe-
gulaen opgelegd. . passelijk. 

24. Onverminderd de voorschriften der 27. De kennisneming van de overtredingen, 
Arbeidswet 1919 is bet verboden tijdens den bedoeld in artikel 22, in verband met de arti
volgens de wet bepa.i.lden leerplichtigeP leeftijd kelen 1 en 6, behoort tot de bevoegdheid van 
diensten of arbeid te doen verrichten door een den kantonrechter, binnen wiens ambtsgebied 
kind gedurende den tijd, waarin oncterwijs is gelee;en de lagere school, tot welker school
wordt gegeven aan de school, waarop het is bevolkmg het kind behoort. 
ingeschreven, of gedur•mde den voor het hl•is- De kennisneming van de. overtredingen, be-
onderwijs van dat kind bestemden tijd. doeld in a.rtikel 26, behoort tot de bevoegdheid 

Overtreding van het bepaalde in het vorige van den kantonrechter, binnen wiens ambts
lid wordt gestraft met eene geldboete van ten gebied is gelegen, 
hoogste vijftig gulden. a. Indien het kind inwoqnt bij of met den 

Onder diensten of arbeid, beaoeld in het aansprakelijken persoon, <l iens woonplaats; 
eerste lid, worden niet begrepen werkzaamhe- b. indien het kind inwoont in eene inrichting 
den, met het genoten onderwijs rechtstreeks onder het beheer van den aansprakelijken per
verband houdende, noch werkzaamheden, ten soon, deze inrichting. 
behoeve waarvan, overeenkomstig artikel 13, 28. De door den inspecteur op zijn ambtseed 
vergunning is verleend de school tijdelijk niet afgelegde verkl .ring, dat uit de ingevolge deze 
te bezoeken. wet aan hem verstrekte gegevens blijkt : 

25. De inspecteur is bevoegd aan de inge- 1°. dat en in welke klasse een kind op eene 
volge artikel 1 aansprak.elijke personen, die lagere school geplaatst is ; 
aan hunne in dat artikel bedoelde verplichting 2°. dat en met welken datum een kind ambts
door het geven van huisonderwijs voldoen, halve als leerling eener lagere school is inge
schriftelijke inlichtingen te vragen omtrent schreven en met welken datum het- als leerling 
den tijd, gedurende welken de kinderen huis- plaats nam of had kunnen plaats nemen ; 
onderwijs ontvangen in de verscbillende vakken. 3°. dat een kind op in die verklaring aange
Deze personen zijn verplicht die inlichtingen wezen dagen en schooltijden, de school niet 
te verschaffen. De inspecteur is bevoegd te heeft bezocht ; 
verzoeken tot de lessen te worden toegelaten. kan, voor zoover die feiten niet worden te-

Hij is bevoegd eenmaal in het jaar de in het gengesproken, een volledig bewijs van elke dezer 
eerste lid bedoelde kinderen op te roepen, ten omstandigheden opleveren. 
einde te onderzoeken, of hun voldoend -onder- De door den inspecteur op zijnambtseedafge-
wijs wordt verstrek't in de vakken, welke dat legde verklaring : 
onderwijs behoort te omvatten. De aansprake- 1 °. uit hoeveel ltlassen eene lagere school 
lijke personen zijn verplicht te zorgen, dat bestaat ; 
aan de oproeping wordt gevolg gegeven. 2°. met welke datums de leercursus begint 

Tusschen de oproeping en den daarbij aan- en eindigt ; 
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kan een volledig bewijs van elke dezer om
standigheden opleveren. 

De door den inspecteur op zijn ambtseed 
afgelegdc verklaring : 

1 °. dat de ingevolge artikel 1 aansprakelijke 
personen hem niet op zijne aanvrage hebben 
verstrekt de inlichtingen, bedoeld in artikel 
25, eerste lid ; 

2°. dat de ingevolge artikel 1 aansprakeliike 
personen een kind niet hebben onderworpen 
aan het volgens artikel 25, tweede, vijfde of 
zesde lid, voorgeschreven onderzoek ; 

3°. dat bij een volgens artikel 25, vijfde lid, 
voortgezet onderzoek niet van genoegzame 
ver betering blijkt ; 

kan een volledig bewijs van elke dezer om
standigheden oplever en. 

29. Waar door deze wet de medewerking 
van den inspecteur wordt gevorderd is de 
schoolopziener bevoegd in zijne plaats op te 
treden t ot uitoefening van zijne werkzaam
heden krachtens algemeene. of bijzondere op
dracht. 

30. De gemeenteraad is bevoe~d bij ver
ordening te bepalen, dat, onder biJ die veror
dening te st ellen voorwaarden, ambtenaren 
der politie gemachtigd zijn, een kind, dat zij 
gedurende de schooltijden op den openbaren 
weg aantrefien, te brengen naar het hoofd der 
school, tot welker leerlingen het kind behoort. 

31. De verklaringen, de mededeelingen en 
de kennisgevingen, bedoeld in de artikelen 4, 
9 en 10 worden ingericht naar door Onzen 
voornoemden Minister vast te stellen modellen. 

32. De formulieren der in de artikelen 4, 
9 en 10 vermelde verklaringen, mededeelin
gen en kennisgevingen, alsmede de formulieren 
voor de in artikel 17 bedoelde gegevens worden 
van Rijkswege kosteloos aan de gemeentebestu
ren verstrekt en zijn, voor zoover zij niet voor 
het gemeentebestuur zelve zijn bestemd, koste
loos ter gemeentesecretarie verkrijgbaar. 

33. De bij deze wet strafbaa.r gestelde feit en 
worden beschouwd als overtredingen. 

34. Alie stukken en verzoekschriften, ten 

de 
0

hoofden der openbare en bijzondere scholen 
het invoeren van schoolboekjes, waarin van het 
schoolbezoek aanteekening gehouden wordt, 
bij plaatselijke verordening worden voorge
schreven. 

36. Ter bevordering van het schoolbezoek 
is de gemeenteraad bevoegd voeding en klee
ding te verstrekken aan schoolgaande kindoren, 
voor wie daaraan behoefte bestaat, of met 
dat doel subsidie te verleenen, een en antler 
volgens regelen bij algemeenen maatregel van 
bestuur te stellen. 

Kinderen, die openbare scholen, en kinderen, 
die bijzondere scholen, a.ls bedoeld in artikel 
2, eerste lid, van deze wet bezoeken, worden 
daarbij op gelijken voet behandeld. 

37. Indien d e gemeenteraad eene of meer 
badgelegenheden voor schoolgaande kinderen 
inricht, worden kinderen, die openbare scholen 
bezoeken, en kinderen, die bijzondere scholen 
als bedoeld in artikel 2, eerste lid, bezoeken, 
welker besturen het verlangen te kennen geven 
voor de kinderen dezer scholen van die geleg_en
heden te willen gebruik maken, daarbij op · 
gel~jken voet behandeld. 

38. Deze wet kan worden aangehaald onder 
den titel van : L eerplichtwet. 

Art. XXXV der wet van 15 October 1921 
(Staatsb lad n°. 1131). 

De gewijzigde tek.•t der Leerplichtwet wordt 
v66r 1 Januari 1922 op Onzen last in het 
Btaatsblad geplaatst in eene doorloopend genum
merde reeks van artikelen, met wijziging dien
overeenkomstig van de aanhalingen daarin van 
artikelen of gedeelten van artikelen. 
Artikel XXXVI der wet van 15 October 1921 

(Staatsblad n°. 1131). 
Deze wet treedt in werk.ing op 1 Jan. 1922. 
Behoort bij Koninklijk besluit, van 3 Decem

ber 1921 (Staatsblad n°. 1341). 
Mij bekend, 

De Minister van Onderwijs, K unsten 
en Weteru1chappen, J . TH. DE VI'>SER. 

gevolge van deze wet opgemaakt, zijn vrij van 1 5 December 1921. BESLUIT tot erkenning van 
het recht van zegel en van de formaliteit van de Japansche bepalingen, betreffende de 
registratie ; de uitreiking van die stukken minimum-uitwatering. S. 1342. 
geschiedt kosteloos. W1J WILHELMINA, ENZ. 

Kennisgevingen, verklaringen, aanvragen en Op de voordracht van Onzen Minister van 
verzoekschriften, bedoeld in de artikelen 4, 9, Landbouw, Nijverheid en H nndel van 2 De-
10 en 13, kunnen door belanghebbenden, met cember 1921. n°. 6612, afdeeling Nijverheid; 
inachtneming der door Ons te stellen voorschrif- Gelet op artikel 67, eerste lid, onder a, van 
ten, kosteloos per post worden verzonden. de "Schepenwet" ; 
Vrijdom van briefport wordt eveneens verleend Hebben goedgevonden en verstaan : 
voor de toezending aan belanghebbenden van de Japansche bepalingen betreffende de 
de mededeeling van verguruiingen en beschik- minimum-uitwatering, neergelegd in:de Laad
kingen, bedoeld in de artikelen 10, 13 en 16 ; lijnwet (wet n°. 2 van den 8sten:;Maart 1921), 
a.lsmede van de stukken, ingevolge de artikelen met ingang van 2 Januari 1922, te erkennen 
18 en 19 van de commissie tot wering van als hebbende in voldoende mate eene overeen· 
schoolverzuim, en ingevolge artikel 25 van den komstige strekking en draagwijdte als de hier 
inspecteur uitgaande. te lande betreffende de minimum-uitwatering 

35. De gemeenteraad kan, voor zooveel geldende wettelijke bepalingen. 
dit niet bij de wet is geschied, verbodsbepalin- Onze Minister "an Landbouw, Nijverheid 
gen omtrent het arbeiden van kinderen beneden en Handel is belast met de uitvoering van dit 
de veertien jaren vaststellen. besluit, hetwelk in het Btaatsblad zal worden 

Door het uitloven van openbare belooningen geplaatst. 
en eereblijken kan het getrouwe schoolbezoek 's-Gravenhage, den 6den· December 1921. 
vanwege het gemeentebest,uur worden aange- 1 WILHELMINA. 
moedigd. De Miuister van Landbouw, Nijverheid 

Ten einde de a-anspraak op die belooningen en Handel, H. A. VAN IJ ssELSTEIJN. 
en eereblijken te kunnen beoordeelen, kan aan ( Uitgeg. 15 Dec. 1921. ) 
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5 December 1921. ARREST van den Hoogen j in het zicb in gesloten jacbttijd in strijd met 
Raad. art. 20 der J agtwet met geladen scbietgeweer 

Bij overtreding van art. 20 lid 2 der I in bet veld bevinden, bet jachttuig ook niet 
Jagtwet heeft de rechter niet de bevoegd- heeft gediend om dit strafbaar feit te plegen 
heid de vernietiging van het niet als ver- en evenmin daartoe is vervaardigd of geschikt 
boden jachttuig aangemerkt schiet geweer gemaakt, zoodat, waarmede niet blijkt van 
te bevelen. Weliswaar verklaart art. 47 eenig verband met een ander strafbaar feit, de 
lid 3 der Jagtwet art. ·219 Sv. van toe- Rechthank ook niet aan voornoemd art. 219 
passing ten aanzien van niet verboden het recht tot vernietiging van bet geweer kon 
jachttuigen, dooh waar het strafbaar feit ontleenen ; 
i. c. enkel best-0nd in het zich in gesloten dat mitsdien door die beslissing de artt . 47 
jachttijdinstrijd metJart.20derJagtwetmet der Jagtwet en 219 Sv., in verband met 
geladen sohietgeweer in het veld bevinden, I art. 20 der eeratgenoemde wet zijn geschonden ; 
heeft het jaohttuig niet gediend om dit Vernietigt het vonnis der A rrondissements
strafbaar feit te plegen en is het evenmin j Rechtbank te Heerenveen, op den 16en Septem
daartoe vervaardigd of geschikt gemaakt. ber 19:H in deze zaak gewezen, doch alleen 

De Reohtbank kan dns in dit geval ook voor zoover daarbij de verni etiging van het 
aan art. 219 Sv. niet het reoht tot vernie- verbeurd verklaard geweer is gelast ; 
tiging van bet geweer ontleenen. Verwerpt overigens het beroep. 

(Jagtwet art. 47.) 

Voorzitter: Mr. A. J. L. Nijpels. 

Raden : Mrs. H. M. A. Savelberg, Jhr. 
Feith, Dr. L. E. Visser en B. Ort. 

Rh.

1 

D. J., requirant van cassatie tegen een vonnis 
van de Arr.-Rechtbank t e Heerenveen van den I 
16 September 1921, waarbij in hooger beroep , 
met vernietiging van een vonnis van bet 
Kantongerecht te Steenwijk op den 16den 
Jnli 1921 in deze zaak gewezen, de requirant 
werd schuldig verklaard aan ,.in gesloten jacht
tijd zonder bet con ent in art. 16 of de buiten
gewone machtiging in art. 26 der Jagtwet 
bedoeld, zich met geladen schietgeweer in bet 
veld bevinden" , en met toepassing van de 
artt. 20, 40, 45 en 59 der Jagt wet, 23 Sr., 
10 der Wet van 15 April 1886 (S. 64), veroor
deeld t ot een geldboete van tien gulden en een 
vervangende hechtenis van tien dagen, met 
verbeurd-verklaring t en behoeve van 's Rijks 
schatkist van bet in beslag genomen geweer en 
la&t tot vernietiging van dat wapen. 

[Gewezen ot1ereenkomstig de conclusie van den 
Adv.-Gen. Mr. L edeboer.J (N. J.) 

7 December 1921. BESLUIT, bepHlende de 
bekendmaking in bet S taatsblad van de op 
30 November 1920 op bet Congres der 
Algemeene Post vereeniging te M-adrid ge
teekende verdragen en overeenkomsten. 
s. 1343. 

WIJ WILHELMINA, E N Z. 
Gezien de op 30 November 1920 op het Con

gres der Algemeene Postvereeniging te Madrid 
geteekende verdragen en overeenkomsten, te 
weten: 

1 o. bet Algemeen Postverdrag ; 
20. de overeenkomst, betreffende de uit

~isseling van brieven en doosjes met aangege
ven waarde ; 

30_ de overeenkomst, betreffende den dienst 
der postwissels ; 

De Hooge Raad, enz ; 
Gehoord het verslag 

Ort. ; 

40_ de overeenkomst, betreffende den dienst 
der invordering van gelden op quitantien en 
handelspapier ; 

5°. de overeenkomst, betreffende de levering 
van den Raadsheer van abonnementen op nieuwsbladen en tijd-

Gehoord, enz. ; 
0., dat noch bij de aanteekening van bet 

beroep, noch later door of vanwege den requi
rant eenige gronden voor dit beroep zijn 
aangevoerd ; 

0 . echter ambtsbehalve: 
dat de Hechtbank bij haar vonnis ten on

rechte de vernietiging van bet door haar ver
beurd verklaard geweer, hetwelk heeft gediend 
als stuk van c>vertuiging, heeft gelast : 

dat immers bij overtreding van art. 20, 
tweede lid der J agtwet, waarvan bier de rede 
is noch bij die wet, noch bij eenige andere 
wettelijke bepaling, aan den rechter de be
voegdheid wordt gegeven de vernietiging van 
het niet als verboden jachttuig aangemerkt 
schietgeweer te bevelen : 

dat nu we! art. 47 der Jagtwet, waarbij in 
de beide eerste leden de vernieling van de 
in beslag genomen of later uitgeleverde niet 
geoorloofde jachttuigen en van de voorwerpen 
bedoeld in art. 46 sub d wordt gelast, in zijn 
derde lid ten aanzien van niet verboden jacht
tuig, art. 219 Sv. van toepassing verklaart, 
maar dat, waar bet strafbaar feit was gelegen 

schriften; 
60. de overeenkomst, betreffende den post

girodienst ; 
70_ bet verdrag, betreffende de Pitwisseling 

van postpakketten, 
van welke verdragen en overeenkomsten. 

alsmede van de daarbij behoorende slotproto: 
collen en uitvoerin~sreglementen, een afdruk 
met vertaling bij dit besluit is gevoegd ; 

Overwegende, dat de bovengenoemde ver
dragen en overeenkomsten door Ons zijn be
kracht igd en dat Onze akte van bekrachtiging 
op 1 December 1921 te Madrid is nedergelegd ; 

Overwegende verder, dat deze verdra,~en 
en overeenkomsten 1 J anuari 1922 in werkmg 
zullen treden ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
BuitenlandRche Zaken 4 . i. van 3 December 
1921, Directie van bet Protocol, n°. 26076 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
de bekendmaking van de meergenoemde 

verdragen en overeenkomst en met de vertalin
gen daarvan, te bevelen door de plaatsing 'loan 
dit besluit in bet Staatsblad. 

Onze Ministers, Hoofden van Departementen 
van Algemeen Bestnur, zijn, ieder voor zooveel 
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hem aangaat, belast met de uitvoering van 
hetgeen ten deze wordt vereischt. 

's-Gravenhage, den 7den December 1921. 
WILHELMINA. 

De .Minister van Buitenlandsche Zaken, a- i ., 
CH. RUYS DE BEERENBROUCK. 

( Uitgeg. 29 Dec. 1921.) 

W ERELD- POSTVEREEN IG ING. 

Vereeniging behoorend land. Zij zijn mede van 
toepaRsing op de uitwisseling per post van de 
hierboven genoemde stukken tusRchen de 
landen der Vereeniging en landen, welke niet 
tot de Vereeniging bebooren, telkens wanneer 
deze uitwisseling geschiedt door t usschenko_mst 
van tenminste twee der toegetreden part1Jen. 
Vervoer van brievenmalen tusschen 
aangrenzende Ianden ; door derden be

ALG EMEEN POSTVERDR AG gesloten tus- wezen diensten. 
schen Duitschland, de Vereenigde Staten 3_ 1. De Postadministratien van aan elkaar 
van Amerika, de Philippijnen, de overige grenzende landen of van landen, welke zonder 
eilanden in lie.t bezit van de Vereenigde tusschenkomst van een derde Postadministratie 
S taten van Amerika, de Argentijnsche Re- rechtstreeksche postgemeenschap met elkander 
publiek, Oostenrijk, Belgie en de kolonie kunnen onderhouden, stellen in gemeen over
Belgisch Congo, Bolivia, Brazilie, Bulgarije, leg de voorwaarden vast betreffende bet ver
Gh-ili, China, de Republiek Columbia, de voer van hunne wederzijdsche brievenmalen, 
Republiek Costa-Rica, de Republiek Guba, over de grenzen of van de eene grens naar de 
Denemarken, de Dominicaamche Repu- andere. 
bliek, Egypte, Ecuador, Spanje en de 2. Tenzij daaromtrent anders mocht zijn 
Spaansche Kolonien, Ethiopie, Finland, overeengekomen, geldt als door derden bewe
Frankrijl,, A lgeri;;, de Fransche Kolonien zen dienst: het vervoer tusschen twee landen, 
en Protectoraten in Indo-China, de overige rechtstreeks over zee, door middel van tot een 
Frans~lie Kolonien, Gro?t-Britannie .e_n dier landen behoorende paketbooten of vaar
verschillende Britsc~e gebiecf:en, Kolonien tuigen ; cit vervoer wordt beheerscht door de 
en Proteclora_f.en, Britsch-In1ie, het Gemeene- , bepalingen van het volgend artikel, dat mede 
best_ Australie, Ganad/:J,? Nie'!"w-Zeeland, de I van t oepassing is op het vervoer, hetzij te water, 
Zuid-Afrilcaan.•che _Unie, Gr_iekenland, Gu_a- hetzij over land, tusschen twee in betzelfde 
ternala, de Republz~~ Haiti, de Rep11:~liek land gelegen kantoren, indien het geschiedt 
Honduras, HongariJe, IJsland, Italie en door middel van een dienst, behoorende tot 
de I taliaansche Kolonien, Japan, Chosen, een antler land. 
de overj,ge J ~pa~che onderhoorigheden, de 3 De hooge contracteerende partijen . ver
Republ~ek Liberia, Luxemburg, Marokko, binden zich, uit boofde van den postdienst, 
(met uitzondering van de Spaansche zo~e), geen bijzondere verplichtingen op te leggen 
Marolcko ( de .Spaansche zone), . Jfexico, aan de tot eenig land der Vereeniging bebooren
Nicaragua, Noorwegen, de Republiek Pana- de paketbooten, welke worden gebezigd voor 
ma, __ Paraguay, Nederland, N~_der?a,ndsch- het geregeld vervoer van brieven en andere 
I!14ie, de Nederlant!schP. Kolonien in Ame- stukken, in ruil tegen voordeelen of voorrech
rika, Peru, P erzie, Polen, Portugal, de ten welke inzonderheid wat betreft de forma
Portugeesche K!_Jl07!'ien if!'_ Afrika, de __ Portu- Jiteiten er:. werkzaambeden bij vertrek uit _de 
geesc_he Kolonien in Azie en [!ceanie, Roe- havens of bij aankomst, ten gunste van eemge 
menie, Salvador, het Saargebied, het Ko- groep van koopvaardijschepen, welke ook, 
ninkrijk der Serviers, Kroaten en Slovenen, mochten bestaan of worden inaesteld. 
het K oninkrijk Siam, Zweden, Zwilserland, " 
T sjecho-Slowakije, Tunis, Turhije, Uruguay Transit - en opslagkosten. 
en de Vereenigde Staten van Venezuela. 4. 1. Binnen het geheele gebied der Veree-

De ondergeteekenden, gevolmachtigden van niging is vrijheid van transit gewaarborgd. 
de Regeeringen der hierboven genoemde landen, De Postadministratiiin hebben het rncht den 
in Congres bijeen te Madrid, hebben, krachtens postdienst te staken met P]k land, dat het b ij 
art. 25 van bet op den 26sten Mei 1906 te Romt het vorig lid bepaalde niet mocht in acht nemen. 
gesloten Verdrag, in gemeen overleg en onder Zij zijn gebouden om zoo~anigen maatregel 
voorbehoud van nadere bekrachtiging, gemeld vooraf telegtafisch ter kenms te brengen van 
Verdrag herzien, overeenkomstig de volgende de betrokken Administratie. 
bepalingen : 2. De verschillende Postadministratiiin der 
Omschrijving van de postvereeniging. 

Art. 1. Dt landen tusschen welke dit Ver
drag is gesloten, alsmede die landen, welke 
later tot. bet Verdrag zu!len toetreden, vormen, 
onder de benaming van Wereldpostver-, niging 
een enkel postgebied voor de wedcrzijdsche 
uitwisseling van brieven en andi>re stukken 
tusschen hunne p0stkantoren. 
Zendingen, op welke het Verdrag van 
toepassing is . 

2. De bepalingen van <lit Verdrag hebben 
betrekking op de brieven, de briefkaarten -
zoowel de enkcle als die met, bctaald antwoord 
-, de gedrukte stukken van allerlei aard, de 
akten, en de monsters van koopwaren, uit 
eenig tot de Vereeniging behoorend land a~
komstig en bestemd voor een antler tot- die 

Vereeniging kunnen, door tusschenkomst van 
een of meer medecontracta.nten, al naar gelang 
van de behoeften van het verkeer en de eischen 
van den postdienst, elkaar wederkee:ig zo?wel 
gesloten brievenmalen, als stuksgew1Jze rut te 
"isselen stukken toezenden. 

3. De stukken, welke in gesloten brieven
malen tusschen twee P , •stadministratiiin der 
Vereeniging, door middel van de diensten van 
een of meer andere Postadministratien der 
Vereeniging worden gewisseld , zijn, ten voor
deele van elk der landen, waarover het vervoer 
plaats heeft, of welks diensten aan hot vervoer 
deelnemen, aan de- navolgende transitkosten 
onderworpen ; te weten : 

1°. wegens het vervoer over land : 
a. 1 frank 50 centiemen per kilo~ram voor 

brieven en briefkaarten en 20 cent1emen per 
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kilogram voor andere stukkei,, indien de door- , 5. De brieven en andere stukken, welke stuks
loopen afstand 3000 kilometer niet te boven gewijze tusschen twee Administratien der Ver
gaat ; eeniging worden uitgewisseld, zijn per stuk 

b. 3 franken per kilogram voor brieven en en onverschillig hun gewicht of bestemming 
briefkaarten en 40 centiemen per kilogram voor onderworpen aan de navolgende kosten van 
a ndere stukken, indien de door!oopen afstand transit, te weten : 
meer dan 3000 kilometer bedraagt, doch 6000 brieven . . . . . 6 centiemen per stuk ; 
kilometer niet te boven gaat ; briefkaarten. . . . 2 ½ ,, ,, ,, 

c. 4 franken 50 centiemen per kilogram overige stukken . . 2 ½ ,, ,, ,. 
voor brieven en briefkaarten en 60 centiemen 6. De in dit artikel vermelde transitkosten 
per kilogram voor andere stukken, indien de zijn niet van toepassing op het vervoer binnen 
doorloopen afstand meer dan 6000 kilometer de Vereeniging, door middel van buitengewone 
bedraagt, doch 9000 kilometer niet te boven diensten l)ijzonderlijk in het !even geroepen of 
gaat ; onderhouden door eene Administratie op het 

d. 6 franken per kilogram voor brieven en verzoek van een of meer andere Administra
briefkaarten en 80 centiemen per kilogram voor tien. De voorwaarden, waaronder zoodanig ver
andere stukken, indien de door!oopen afs+and voer plaats vindt, worden in gemeen over leg tus-
9000 kilometer te boven gaat. schen de betrokken_Administratiiin vastgesteld. 

2°. wegens het vervoer over ze" : Overal, waar het transit, zoowel over land 
a. 1 frank 50 centiemen per kilogram voor als over zee, thans kosteloos of op voordeeliger 

brieven ~n briefkaarten en 20 centiemen per voorwaarden geschiedt, wordt die toestand 
kilogram voor andere stukken, indien de af- bestendigd. 
stand waarover hPt vervoer plaats vindt, niet 7. De transit- en opslagkosten komen ten 
meer bedraagt dan 300 zeemijlen. Het ver- taste van de Administratie van het land van 
voer over zee, over een afstand van niet meer oorsprong. 
dan 300 zeemijlen geschiedt echter kosteloos, 8. De algemeene afrekening van deze kosten 
indien de betrokken Administratie wegens het geschiedt volgens opnamen; welke eenmaal 
vervoer van dezelfde brievenm<1len reedil . de in de drie jaar plaats hebben gedurende een 
vergoedini; voor Mt landtransit ontvangt ; door het- Reglement van uitvoering van <lit 

b. 4 franken per kilogram voor brieven en Verdrag nader te bepalen tijdvak van 28 dagen. 
briefkaarten en 50 centiemen per kilogram voor 9. Van alle kosten wegens transit over land 
andere stukken, wegens vervoer over een af- of over zee zijn vrijgesteld de in de §§ 3 en 4 
stand van meer dan 300 zeemijlen, tusschen van artikel 13 van dit Verdrag vermelde brie
landen van Europa, tusschen Europa en de ven en andere stukken, de antwoord-briefkaar
havens van Afrika en · Azie gelegen aan de ten, welke naar het land van oorsproI)g worden 
Middellandsche Zee en aan de Zwarte Zee teruggezonden, de nagezonden of onjuist ver
of tusschen die havens onderling, en tusschen zonden stukken, de onbestelbare stukken, de 
Europa en Noord-Amerika. Dezelfde prijzen berichten van ontvangst, de postwissels en 
zijn van toepassing op het vervoer, binnen het alle andere op den postdienst betrekking 
geheele gebied der Vereeniging, tusschen twee hebbende bescheiden. 
havens van eenzelfden Staat, alsmede tusschen 10. Wanneer het jaarlijksch saldo van de 
de havens van twee Staten, welke door middel afrekeningen der transit- en opslagkosten tus
van dezelfde scheepvaartlijn postverber on- schen twee Administratien 1000 franken niet 
derhouden, indien de afstand over zee 1500 te boven gaat, is de Administratie, die te beta
zeemjjlen niet te boven gaat ; Jen heeft, van elke betaling uit dien hoofde 

c. 8 franken per kilogram voor brieven en vrijgesteld. 
briefkaarten en 1 frank per kilogram voor an- Luchtvaartdiensten. 
dere stukken, wegens alle vervoer, dat niet 
hehoort tot de hierboven sub a en b genoemdc 5. De luchtvaartdiensten, voor het vervo.ir 
gevallen. van brieven en andere stukken tusschen twee 

Bij vervoer over zee door twee .of meer of meer landen ingesteld, worden gelijkgesteld 
Administratien mogen de kosten van het ge- met de buitengewone diensten genoemd in 
heele vorvoer den prijs van 8 franken per kilo- artikel 4 § 6. De voorwaarden, waaronder 
gram voor brieven en briefkaarten en 1 frank dit vervoer plaats vindt, worden door de betrok
per kilogram voor andere stnkken niet te boven ken Administratien in gemeen overleg vast
gaan ; die kosten worden in voorkomonde ge- gesteld. Echter zijn de transitkosten, vallende 
vallen tusschen de Administratien, die aan het op elken door de lucht afgelegden afstand, 
vervoer deelnemen, verdeeld, naar evenredig- dezelfde voor alle Administratien, die, zonder 
heid van de doorloopen afstanden, behoudens bij te dragen in de bedrijfskosten, van dezen 
andere schikkingen, welke tusschen de betrok- dienst gebruik maken. 
ken partijen kunnen worden getroffen. Porten, aanvullingsporten en -rechten 

4. Voor het in een havenplaats in opslag en algemeene voorwaarden van ver
nemen van door een paketboot aangebrachte zending. 
gesloten· brievenmalen, welke bestemd zijn 6. 1. De porten voor het vervoer pe1· post 
om weder door een andere paketboot te worden binnen het geheele gebied derVereeniging,daar
medegenomen; is ten bate van de Postadmini- onder begrepen de bestelling aan de huizen der 
stratie, tot welker gebied de opslagplaats be- geadresseerden in die landen der Vereeniging, 
hoort, eene vergoeding van 50 centiemen per in welke de dienst der bestelling is of later zal 
zak verschuldigd, mits deze Adrninistratie geen worden geregeld, bedragen, bij vooruitbetaling: 
betaling ontvangt voor een transitdienst over 1°. voor brieven, 50 centiemen voor het eerste 
land of over zee. Het eenvoudig overbrengen gewicht "an 20 gram en 25 centiemen voor elk 
van het eene schip naar het andere geeft even- gewicht van 20 gram of gedeelte van 20 gram 
we! geen recht op eenige betaling. boven het eerste gewicht van 20 gram ; 
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2°. voor briefkaarten, 30 centiemen voor 
een enkele kaart of voor elk der beide deelen 
van een briefkaart met betaald antwoord ; 

3°. voor gedrukte stukken van alleriei aard, 
akten en monsters van koopwaren, 10 centie
men voor elk stuk of pakket, va,n een a!zonder
lijk adres voorzien, en voor ellt gewicht van 
50 gram of gedeelte van liO gram, mits dat stuk 
of pakket geen brief, noch eenige schriftelijke 
bijvoeging bevat, welke het karakter beeft van 
eene briefwisseling over zaken van actueelen 
en persoonlijken aard en het in dier voege inge
pakt zij, dat een onderzoek van den inhot•d 
gemakkelijk kan geschieden. 

Het port voor akten bedraagt ten minste 50 
centiemen en dat voor monsters ten minste 
20 centiemen per zending. 

Bij uitzondering worden stukken met opge
werkte punten of teekens, ten gebruike van 
blinden, toegelaten tegen een tarief van 5 cen
tiemen voor elke zending en voor elk gewicht 
van 500 gram of gedcelte van 500 gram. 

2. Boven de in de voorafgaande paragraaf 
vastgestelde porten kan voor elk stuk, waarvan 
het vervoer geschiedt door middel van diensten 
van Administratien, <lie niet tot de Vereeniging 
behooren, of door middel van buitengewone 
diensten binnen de Vereeniging waarvoor af
zonderiijke kosten verschuldigd zijn, een ver
hoogd port worden geheven na:tr evenredigheid 
van die kosten. 

Wanneer in het tarief van frankeering voor 
enkele briefka.i.rten het bij het voorafgaande 
lid toegestane verhoogde port is begrepen, is 
datzelfd.e tarief van toepassing op elk der beide 
deelen van de briefkaarten met betaald ant
woord. 

Het land van bestemming mag voor de 
poste restan: \\?adresseerde stukken een bijzon
der verhoogd port heffen in overeenstemming 
met zijn binneniandsche bepalingen. Het 
verhoogde port wordt niet ingevorderd ingeval 
van nazending of onbestelbaarheid van het 
stuk. 

3. In geval van ongefrankeerde verzending 
of bij ontoereikende frankeering wordt van de 
geadresseerde der stukken een port van twee• 
maal het ontbrekende of te weinig betaalde 
bedrag geheven, met dien verstande, dat dit 
port niet minder mag bedragen dan 30 cen
tiemen. 

4. Andere stukken dan brieven en briefkaar
ten moeten ten minste gedeeltelijk gefrankeerd 
zijn. 

De bevoegdheid tot het niet- of gedeeltelijk 
frankeeren geldt niet voor brieven en brief
kaarten, noch voor andere stukken, waarvan 
de frankeering klaarblijkelijk met opzet wordt 
nagelaten. 

5. Het gewicht der brieven mag niet hooger 
zijn dan 2 kilogram ; de afmetingen mogen langs 
elk der zijden niet meer bedragen dan 45 cen
timeter, of - voor zendingen in rolvorm -
10 centimeter middellijn en 75 centimeter 
lengte. 

6. In pakketten met monsters van koop
waren mogen zich geen voorwerpen bevinden, 
welke handelswaarde bezitten ; zulk een zen
ding mag niet meer wegen dan 500 gram, ook 
mag hare lengte niet meer dan 30, hare breedte 
niet meer dan 20 en hare hoogte niet meer dan 
10 centimeter bedragen; voor zendingen in 

rolvorm zijn deze maxima afmetingen : 30 
centimeter in de lengte en 15 centimeter mid
dellijn. 

7. Pakketten met akten en pakketten met 
gedrukte stukken mogen niet meer dan 2 kilo
gram wegen, noch langs een hunner zijde.1 een 
grootere afmeting hebben dan 45 centimeter. 
Zij kunnen ecbter voor het vervoer per post 
ju rolvorm worden toegelaten, indien de middel
lijn niet meer dan 10 centime·ter en de lengte 
niet meer dan 75 centimeter bedraagt. 

Pakketten met z.g. Braille-stukken en afzon
deriijk verzonden gedrukte boekdeelen mogen 
tot. 3 kilogram wegen, zij mogen echter de voor 
de overige gedrukte stukken va-stgestelde afme
tingen niet te boven gaan. 

8. Frankeerzegels en stukken met opgedrukt 
frankeerzegel, onverschillig of die zegels al dan 
niet zijn onbruikoaar gemaakt, alsmede alle 
gedrukte stukken, welke eene waarde vertegen
woordigen, zijn van de verzending tegen ver
laagd tarief uitgesloten, behoudens de uit -
zonderingen, welke door het bij dit Verdrag 
behoorende Reglement van uitvoering zijn toe
gestaan. 
Aangeteekende stukken ; berichten van 
ontvangst; navragen. 

7: 1. De in artikel 6 .genoemde stukken 
kunnen aangeteekend worden verzonden. 

Echter kunnen de voor ,,Antwoord" bestemde 
gedeelten van briefkaarten niet worden aan
geteekend door de oorspronkelijke afzenders 
van die zendingen. 

2. Voor elke aangeteekende verzending is 
door den afzender verschuldigd : 

1 °. het gewone port volgens den aard der 
zending; 

2°. een vast aanteekenrecht van ten hoogste 
50 centiemen, daaronder begrepen het aan den 
afzender uit te reiken bewijs van terpostbe
zorging. 

3. De afzender: van een ,.a,ngeteekend stuk 
kan een bericht van ontvangst van dat, stuk 
bekomen, t,egen beta!ing, bij de ter postbezor
ging, van -een vast recli.t van ten hoogste 50 
centiemen. 

Het dubbele van dit recht kan worden ge
vorderd voor berichten van ontvangst, aange
vraagd na de ter postbezorgin~ van het stuk 
en voor verzoeken om inlichtmg betreffende 
gewone of aangeteekende stukken. 

Voor verzoeken om inlichting betreffende 
aangeteekende stukken wordt geen recht ge
vorderd, indien de afzender het bijzondere 
recht voor het verkrijgen van een bericht van 
ontvangst reeds heeft voldaan. 
Verrekenzendingen. 

8. 1. Aanget1>ekende stukken bezwaard met 
een verrekenbedrag, kunnen worden verzonden 
in het verkeer tusschen de landen, welker 
Administratien overeenkomen dezen dienst in 
te voeren. 

Verrekenzendingen zijn onderworpen aan 
de behandeling en de porten en rechten voor 
aangeteekende stukken. 

De afzender betaalt bovendien een vast 
recht wegens verrekening van 10 cent.iemen. 

Het maximum bedrag der verrekening is 
gelijk aan dat geldende voor de postwissels 
naar het land van oorsprong der zending. 

Tenzij tusschen de betrokken Administra-
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tien andel's is overeengekomen, wordt het ver
rekenbedrag uitgedrukt in de munt van het 
land van bestemming. 

2. Onder hetzelfde voorbehoud moet het 
van den geadresseerde ingevorderd bedrag aan 
den afzender worden overgemaakt door middel 
van een postwissel na aftrek van een recht van 
invordering van 15 centiemen en van het ge
wone postwisselrecht, berekend naar het over
schietend bedrag. 

De verrekeningswissels, die om de een of 
andere reden niet aan de belanghebbenden 
zijn uitbetaald, worden niet aan het kantoor 
van afgifte terugbetaald; het bedrag daarvan 
komt, na verloop van den wettelijken gelclig
heidstermijn, ter beschikking van de Admini
stratie van het land van oorsprong der verre
kenzenclingen. 

In alle andere opzichten gelden voor de 
verrekeningspostwissels de bepalingen der Over
eenkomst betrefiende den postwisselclienst_ 

3. Voor het verlies van een verrekenzending 
is de postdienst j egens dtcn afzender verant
woordelijk overeenkomstig de bepalingen bij 
artikel 10 van dit Algemeen Verdrag voor 
aangeteekende zenclingen zonder verrekening 
vastgesteld. 

4. De bedragen, welke op regelmatige wijze 
van den geadresseerde zijn ingevorderd, zijn, 
na aftrek van het postwisselrecht en het recht 
van invordering, aan den afzend,;r gewaar
borgd op de voorwaarden, wclke door de 
Overeenkomst betrefiende den postwisseldienst 
zijn vastgesteld voor de per postwissel over
gemaakte bedragen, behoudens het geval, 
bedoeld bij § 1, 2de lid, van artikel 10 van dit 
Algemeen Verdrag. 

5. Indien d'ol zending zonder invordering van 
het verrekenbedrag aan den geadresseerde is 
uitgereikt, heeft de afzender recht op eene 
schadevergoeding, tenzij de niet-invordering 
aan een fout of nalatigheid zijnerzijds is te 
wijten. De schadevergoeding bedraagt in geen 
geval meer dan het bedrag der verrekening. 

Hetzelfde geldt indien het bedrag, dat van 
den geadresseerde is ingevorderd, minder be
draagt dan het aangegeven verrekenbedrag. 

Door betaling van de schadevergoecling treedt 
de Administratie in de rechten van den afzender 
voor elk mogelijk verhaal op den geadresseerde 
of op derden. 

De verantwoordelijkheid rust op de Admini
stratie van het land van bestemming, tenzij 
dit kan bewijzen, dat de niet-invordering van 
het verrekenbedrag of de invordering van een 
geringer bedrag is toe te schrijven aan het niet 
inachtnemen van een reglementaire bepaling 
door de Administratie van het land van oor
sprong. 

6. De Administratie van het land van af
zending is bevoegd, om voor verrekenzenclingen, 
waarvan het op regelmatige wijze van den gea
dresseerde ingevorderde bedrag niet aan den 
afzender is over~emaakt, dit bedra~ aan den 
rechthebbende rut te betalen uiterhjk binnen 
een jaar, te rekenen van den dag, volgende op 
dien, waarop de navraag is in~ediend. Deze 
betaling geschiedt voor rekening van de Ad
ministratie van bestemming. Schadevergoecling 
voor verrekenzendingen, welke zonder invorde
ring van het opgegeven bedrag of tegen invor
dering van een geringer bedrag aan den geadres-

seerde zijn uitgereikt, alsmede voor zenclingen, 
waarvan het verrekenbedrag op bedriegelijke 
wijze is ingevorderd, moet binnen denzelfden 
termijn door de Administratie van oorspron!( 
aan den rechthebbende worden uitbetaald. 
De betaling voor rekening van de Administratie 
van bestemming geschiedt eveneens indien de 
aansprakelijkheid op die Administratie rust 
ingevolge het bepaalde bij § 5 van dit artikel. 
Hetzelfde geldt indien de Administratie van 
bestemming, na op regelmatige wijze met de 
zaak te zijn in kennis gesteld, zes maanden 
heeft laten verloopen zonder de aangelegenheid 
te hebben afgedaan. Deze termijn wordt 
gesteld op negen maanden in het vcrkeer met 
overzeesche landen. De tijd, benoocligd voor 
de toezencling van de navraag aan de Admini
stratie van bestemming en voor hare terugzen
cling aan de Administratie van oorsprong, is 
in deze termijnen begrepen. 

Bij wijze van 1•itzondering kan de Admini
stratie van het land van afzencling de schade
loosstelling van den afzender tot een later tijd
stip opschorten, indien zij na afloop van den 
bovengenoemden termijn nog geen zekerheid 
heeft nopens het lot van de verrekenzencling 
of de daarvoor te dragen verantwoordelijkhoid. 

De Administratie va_1 be temminv is verpli<'ht 
om aan de Administratie van afzending terug 
te betalen de bedragen, welke ingevolge het 
bepaalde bij § 5 van dit artikel zijn voorgescho
ten. 

Identiteit..kaarten. 
9. 1. Elke Administratie is bevoegd, om 

aan personen, die dit verzoeken, identiteits
kaarten d,f te ge:ven, bestemu om als bewijsstuk
ken te dienen bij alle door de postkantoren 
te verrichten handelingen. Deze kaarten zijn 
geldig in alle landen der Vereeniging, behalve 
in die, welke verklaren niet tot dezen dienst 
toe te treden. 

2. De Administratie, die een identiteitskaart 
afgeeft, is bevoegd, uit dien hoofde een recht 
te hefien, hetwelk door middel van postzegels 
op de kaart moet worden verantwoord ; dit 
recht mag niet meer bedragen dan Mn frank. 

3. De Administratien zijn ontheven van 
elke aansprakelijkheid indien blijkt, dat de 
afgifte van eene postzending of de betaling 
van een wissel is geschied op vertoon van eene 
deugdelijke identiteitskaart. 

4. De houder van een identiteitskaart is 
verantwoordelijk voor de ~evolgen, welke kun
nen voortspruiten uit verlies, ontvreemding of 
of misbruik van de kaart. 

5. De identiteitskaart is geldig gedurende 
twee jaar te rekenen van den dag van afgifte. 
Indien het uiterlijk van den houder tijdens den 
geldigheidsdum van de kaart zoodanig is ge
wijzigd, dat het niet meer overeenkomt met 
het portret of de persoonsbeschrijving, dan 
moet de kaart, zelfs voor het einde van dien 
termijn, worden vernieuwd. 

Verantwoordelijkheid voor aangetee-
kende stukken. 

10. 1. Ingeval van verlies van een aange
teekend stuk, het geval van overmacht uitge
zonderd, heeft de afzender recht op eene 
schadevergoeding van 50 franken. 

De Administratiiin zijn echter ontheven van 
elke verantwoordelijkheid voor het verlies van 



1921 7 DECEMBER. 958 

aangeteekende zendingen, waarvan de inhoud 
valt onder de verbodsbepalingen, bedoeld bij 
artikel 18, § 2, van dit Verdrag. 

2. De landen, die bereid zijn ook in geval 
van overmacht verantwoordelijkbeid te aan
vaarden, zijn bevoegd, om uit dien hoofde 
van den afzender een verhoogd recht te heffen 
van ten hoogste 50 centiemen voor elke aange
teekende zending. 

3. De verplichting tot betaling der schade
vergoeding rust op de Administratie, waaronder 
het kantool' van afzending behoort. Deze 
Administratie heeft verhaal op de verantwoor
delijke Administratie, d. w. z. op die Admini
stratie, op welker gebied of in welker dienst 
het verlies heeft plaats gehad. 

Indien een aangeteekend stuk, afkomstig 
van een ander land, verloren gaat t en gevolge 
van overmacht, op het grondgebied of in den 
dienst van een land, dat bere1d is, ook in het 
bij de voorgaande paragraaf bedoeld geval, 
verantwoordelijkbeid te aanvaarden, dan is 
het land, waar het verlies heeft plaats gehad, 
daarvoor verantwoordelijk t egenover de Ad
ministratie van Afzending indien deze laatste 
ook harerzijds bereid is aan hare afzenders 
in geval van overmacht schadevergoeding te 
betalen. 

4. Tot het tegendeel is bewezen, rust de 
verantwoordelijkbeid op de Administratie, die 
het stuk zonder aanmerking in ontvangst heeft 
genomen en die, na in het bezit t e zijn gesteld 
van alle reglementaire middelen voor het onder
zoek, noch de uitreiking aan den geadresseerde 
noch, indien hiertoe aanleiding bestaat, de regel
matige overgifte aan de volgende Administratie 
kan bewijzen. Voor zooveel betreft de poste
restante zendingen of die zendingen, welke op 
vnzoek ter beschikking van de geadresseerden 
worden bewaard, houdt de verantwobrdelijk
heid op bij de uitreiking aan een persoon , die 
volgens de in het land van bestemrning bestaan
de bepalingen zijne ident iteit heeft bewezen 
en wiens naam en qualiteit overeenstemmen met 
de aanwijzingen van het adres. 

5. De betaling van de schadevergoeding door 
de Administratie van afzending moet zoo 
spoedig mogelijk, en uiterlijk binnen zes maan 
den t e rekenen van den dag waarop de navraag 
is gedaan, geschieden. Deze termijn bedraagt 
negen maanden in het verkeer met overzeesche 
Janden. 

De Adrninistratie van afzending is bevoegd 
om de regeling va.n de schadevergoeding tot 
na afloop van den voren°enoemden termijn 
uit te stellen, indien zij aan het einde van dezen 
oermijn nog geen zekerheid h, eft verkregen 
tmtrent het lot van het vermiste stuk, of wan
neer de vraag, of het verlies van de zending 
het gevolg is van overmacht, nog niet is beslist. 

De Administratie van Afzending is evenwel 
bevoegd den afzender schadeloos te st r llen voor 
rekening van de Administratie van doorzending 
of van bestemming, die, na op regelmatige 
wijze met de zaak te zijn in kennis gesteld, 
zes maanden (in het verkeer met ov rzeesche 
landen negen maanden) heeft laten verloopen 
zonder de aangelegenheid te hebben afgedaan. 

De verantwoordelijke Administratie, of die 
voor welker rekening de betaling, overeenkomstig 
het voorgaande lid heeft plaats gehad, is ge
houden om aan de Administratie van afzending 

het bedrag der schadevergoeding en, zoo noo
dig, de rente t erug te betalen binnen drie maan
den, nadat van dt betaling i~ kennis gegeven. 
Deze terugbetaling geschiedt zonder kosten 
voor de Administratie, welke te vorderen heeft, 
hetzij door middel van e,en postwissPl of aan 
wissel, hetzij in geld, gangbaar in hot land dat 
te vorderen heeft. Na afloop van den termijn 
van drie maanden wordt het bedrag, dat aan 
de Administratie van afzending verschuldigd 
is, rentedragend, naar reden van 7 % 's jaars, 
te rekenen van den dag waarop die termijn 
verloopt. 

Wanneer een Administratie, welker verant
woordelijkheid behoorlijk is vastgesteld gewor
den, aanvankelijk de betaling der schadever
goeding hecft geweigerd, dan moet die Admini
stratie bovendien de bijkomende, uit de niet
gerechtvaardigde vertraging dcr betaling voort
spruitende kosten voor hare rekening nemen. 

6. Navraag is slechts toegelaten binnen een 
jaar, t e rekenen van den dag, volgende op 
dien, waarop het aangeteekende stuk is ter 
post bezorgd ; na afloop van dezen termijn 
heeft de aanvrager geen recht op eenige ver
goeding. · 

7. Indien het verlies heeft plaats gehad 
tijdens het vervoer, zonder dat bet mogelijk 
is t e bepalen op het grondgc bied of in den. dienst 
van welk land het feit is geschied , dan wordt 
de schade door de betrokken Administratien 
in gelijke drelen get!ragen. 

8. De vcrantwoord, lijkh! id der Administra
t ien houdt op, zoodr .• de rechthebbenden de 
aangeteekende stukken t egen ont vangbewijs 
hebben in ontvangst genomen, of indien de 
Administrat ien geen rekenschap van de zen
dingen kunnen geven wegens vernietiging door 
overmacht van de dienstbescheiden. 
Terugvordering van stukken ; wijziging 
van het adres of van de verzendings-
voorwaarden. 

11. L De afzender is bevoegd om een stuk 
t erug t e vorderen of het adres daarvan te doen 
wijzigen , zoolang de uitreiking aan den geadres
seerde nog niet heeft plaats gevonden. 

2. Het hiertoe strekkend verzoek wordt per 
post of per t elegraaf overgebracht , op kost en 
van den afzender, die daarvoor heeft t e betalen: 

1 °. voor elk verzoek per post, het port en 
recht verschuldigd voor een aan5et eekenden 
brief van enkelvoudig gewicht ; 

2°. voor elk verzoek per t elegraaf, de sein
kosten volgens hP,t gewone t arief. 

3. De afzender van een verrekenzending 
kan, op de voorwaarden, vastgest eld voor de 
verzoeken tot adreswijziging, geheele of gedeel
t elijke opheffing van het verrekenbedrag vragen_ 

Vaststelling van de met frankmunt 
overeenkomende bedragen voor de t6 
heffen porten en rechten en voor de af-
rekeningen. 

12. Onder frank, zooals deze is aangenomen 
a.ls grondslag voor de porten en rechten, wordt 
verstaan de g1mden frank overeenkomstig het 
gewicht en het gehalte van de gouden munten 
volgens de wetgeving, geldende in de verschil
lende landen, welke die munteenheid hebben 
aangenomen. 

In alle landen der Vereeniging worden de 
porten en rechten vastgest eld volgens eene 
waarde, welke in de t egenwoordige munt van 
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elk land zoo nauwkeurig mogelijk overeenkomt I uitzondering van verrekenzendingen, zijn even
met de waarde van den gouden frank. eens vrijgesteld van alle heffingen vanwege de 

Voor de onderlinge verevening van de saldi posterijen, zoowel ·in de landen van oorsprong 
der wederzijdsche rekeningen door de postad- en van bestemming als in de tusschenliggende 
ministrat ien van de verschillende landen inge- landen. 
volge de bepalingen van dit Verdrag, wordt de Oorlogvoerenden, die in een onzijdig land 
gouden frank als grondslag genomen. zijn toegelaten en aldaaP geintcrneerd, worden 

Frankeering der zendingen ; an twoord
coupons ; portvrijdom. 

13. 1. D e fra nkeering van elke zenuing k a n 
geschieden, hetzij door middel van postzegels, 
ilie in het land van oorsprong voor de fran
keering van brieven en andere stukken van 
particulieren geldig zijn, hetzij door middel 
van afdrukken van frankeer-machines, welke 
officieel zijn ingevoerd en onder onmiddellijk 
toezicht van de Administratie werken. 

Als vo!doende gefrankeerd wcrden beschouwd, 
antwoordbriefkaarten, voorzien van postzegel 
van bet land, dat die kaarten heeft uitgegeven 
stukken, welke voor hunne oorspronkel ijke 
bestemming voldoende zijn gefrankeerd en 
waarvoor h t aanvullingsport v66r de nazending 
is voldaan, alsmede de nieuwsbladen of pakken 
met nieuwsbladen , waarvan het adres de aan
wijzing ,,Abonnements-poste" of eene hiermede 
overeenkomende aanwijzing draagt en waarvan 
de verzending geschiedt krachtens de bijzondere 
Overeenkornst betreffende de abonnementen OJ> 
nieuwsbladen, bedoeld bij artikel 21 van dit 
Verdrag. 

2. Antwoord-coupons kunnen worden ver
kocht in de landen, wier Administratien zich 
hebben · bereid verklaard dergelijke coupons 
uit t e geven. D.e minimum-verkoopprijs van 
de antwoord-coupons is 50 centiemen per stuk, 
of de daarmede overeenkomende waarde in de 
munt van het land , dat de coupons verkoopt. 

Deze coupon is in elk land der Vereeniging 
inwisselbaar tegen een of meer zegels, welke 
de waarde vertegenwoordigen van het port 
van een brief van enkelvoudig gewicht afkom
stig van dat land en bestemd voor het, buiten 
land. De inwisseling moet nochtans geschie
den v66r het einde van de tweede maand vol
gende op de maand van u.itgifte ; deze t ermijn 
wordt met vier maanden verlengd in het ver
keer met overzeesche landen. 

Het Reglement van uitvoering van het 
Verdrag stelt de overige voorwaarden voor deze 
inwisseling vast en regelt bepaaldelijk de tus
schenkomst van het Internationaal Bureel 
bij den aanmaak, de verstrekking en de ver
antwoording van de bedoelde coupons. 

3. De ambtelijke brieven en andere stukken 
betreffende den postdienst, gewisseld tusschen 
de Postadministratien onderling, tusschen die 
Administratien en bet Internationaal Bureel, 
tusschen de postkantoren van de landen der 
Vereeniging en t usschen deze kantoren en de 
Admfuistrat ien, geniet en vrijst elling van port. 

4. Hetzelfde geldt voor brieven en andere 
stukken krijp:sgevangenen betreffende, ver
zonden of ontvangen, het zij rechtstreeks, hetzij 
bij wijze van bemiddeling, door de inlichtings
bureelen, welke eventueel voor die personen 
worden opgericht in oorlogvoerende landen of 
in onzijdii;,e landen, welke oorlogvoerenden op 
hun grondgebied hebben t oegelaten. 

De brieven en andere stukken, bestemd voor 
krijgsgevangenen of door hen verzonden, met 

voor zooveel betreft de toepassing van de boven
staande bepalingen, met krijgsgevangenen 
gelijk gesteld. 

5 . D e stukken, w elke in v olle zee in d e brie 
venbus van een paketboot worden geworpen 
of welke worden t er hand gest eld aan de zich 
aan boord bevindende postambtenaren of aan 
de scheepsgezagvoerders kunnen, t enzij het 
tegendeel tusschen de betrokken Administra
t ien is overeengekomen, worden gefrankeerd 
met postzegels en vol~ens het tarief van het 
land, waartoe dat schip behoort of in dienst 
waarvan het staat. Indien de bezorging aan 
boord plaat s heeft gedurende het opont houd 
aan een der eindpunten van de lijn of op eene 
tusschenliggende aanlegpl aat s, is de frankeering 
alleen dan geldig, wanneer zij geschiedt door 
middel van postzegels en volgens het tarief 
van het land, in welks wateren het schip zich 
bevindt. 

Toekenning van de porten en rechten. 
14. 1. Iedere Administratie behoudt t en 

voile de bedragen, die zij krachtens de verschil
lende artikelen van dit Verdrag heeft geheven, 
behoudens de vergoeding welke verschuldigd 
is voor de postwissels, bedoeld b ij artikel 8, 
§ 2, en met uitzondering van hetgeen den dienst 
der antwoord-coupons betreft . (art. 13). 

2. Dientengevolge vindt uit dezen hoofde 
geen verrekening tusschen de verschillende 
Administrat.ien der Vereeniging plaat s, behou
dens de uitzonderingen, bedoeld b ij § 1 van 
dit artikel. 

3. Brieven en andere stukken kunnen noch 
in het land van oorsprong, noch in dat van 
bestemming, t en laste van de afzenders of van 
de geadressl'lerden met eenig antler port of 
recht vanwege de post erijen worden bezwaard 
dan bij dit Verdrag is bepaald. 

Expressezendingen. 
15. 1. In de landen der Vereeniging, welke 

zich met dezen dienst wenschen te belasten, 
kunnen brieven en alle andere stukken op 
verzoek van de afzenders, door een bijzonderen 
bode, onmiddellijk na aankomst, ten huize 
van de geadresseerden worden uitgereikt. 

2. Deze zendingen, ,,expresse -zendingen" ge
noemd , zijn onderworpen aan een bijzonder 
recht voor bezorging ten huize van den geadres
seerde ; dit recht is bepaald op een frank boven 
bet gewone port en moet door den afzendet 
t en voile bij vooruitbet aling worden voldaan. 
Het blijft ten voordeele van de Administratie 
van bet land van oorsprong. 

3. Indien de woning van den geadresseerde 
is gelegen buiten den kosteloozen best ellings
kring van het kantoor va,n bestemming, dan 
mag dit kant oor een aanvullingsrecht heffen, 
tot een bedrag, gelijk aan het recht , dat in het 
binnenlandsch verkeer voor expresse-best elling 
is vast gesteld, na aftrek van bet vaste recht, 
dat door den afzender is betaald, of van bet 
daarmede overeenkomend bedrag in de munt 
van bet land, dat bet aanvullingsrecht heft. 
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Het hierboven bedoeld aanvullingsrecht blijft 
invorderbaar in geval van nazending of onbe
stelbaarheid van het stuk; het wordt behouden 
door de Administratie, die het heeft geheven. 

4. Expresse-zendingen, waarvoor het vooruit 
te betalen port en recht niet ten voile is vcl
daan, wordcn als gewone stukken besteld, t enzij 
zij door het kantoor van oorsprong als expresse
zendingen zijn behandeld. 

Nazending ; onbestelbare stukken. 
16. 1. Wegens de verzending van poststuk

ken aan een nader adres binnen het gebied 
der Vereeniging wordt geenerlei aanvullings
port geheven. 

2. De 't erugzending wegens onbestelbaar
heid van stukken gee~ geene aanleiding tot 
teruggave van de t ransitkost en , welke, wegens 
het voorafgegaan vervoer van die stukken, 
aan tusschenliggende Administratien toekomen. 

3. De ongefrankeerde brieven en briefkaar
ten en de onvoldoend gefrankeerde stukken 
van allerlei aard, welke t en gevolge van na
zending of onbestelbaarheid naar het land van 
oorsprong worden teruggezonden , worden aan 
de geadresseerden of de afzenders uitgereikt 
tegen betaling van de bedragen, waarmede zij 
bij de verzending of bij aankomst, of, wegens 
verdere verz_ending dan hunne oorspronkelijke 
bestemming, t ijdens het vervoer, zijn belast. 

Uitwisseling van gesloten brievenma-
len met oorlogsschepen. 

17. 1. Er kunnen gesloten brievenmalen 
worden gewissel<l tusschen de postkantoren 
van een der contracteerende landen en de 
commandanten van eskaders of oorlogsschepen 
van dat land, die zich in den vreemde ophouden 
of tusschen den commandant van een dezer 
eskaders of oorlogsschepen en den commandant 
van een ander eskader of oorlogsschip van het
zelfde land, zulks door middel van tot andere 
landen behoorende dienst en t e land of ter zee. 

2. De stukken van allerlei aard, welke in 
die brievenmalen worden opgenomen, moeten 
uits]uitend zijn gericht aan of afkomstig zijn 
van de offi.cieren en de verdere bemanning der 
schepen, welke de brievenmalen ontvangen of 
verzenden ; de t arieven en de voorwaarden van 
verzending, daarop toepasselijk, worden door 
de Postadministratie van het land, waartoe de 
schepen behooren, volgens hare eigen regle
mentaire bepalingen vastgesteld. 

3. Tenzij daaromtrent tusschen de belangheb
bende Administratien anders mocht zijn over
eengekomen, is de Administratie, die de hierbe
doelde brievenmalen verzendt of ontvangt, aan 
de tusschenkomende Administratien transit
kosten verschuldigd , overeenkomstig de be
palingen van art. 4. 
Yer bods bepalingen. 

18. 1. Behoudens de in dit Verdrag en het 
Reglement van uitvoering genoemde uitzonde
ringen, worden zendingen, welke niet voldoen 
aan de voor elke soort van stukken vastgestelde 
voorwaarden, niet verzonden. 

2. Het is verboden t e verzenden : 
a. monsters en andere stukken, welke, door 

hunnen aard, gevaar voor de postambtena-ren 
kunnen opleveren dan we! de brieven en andere 
stukken zouden kunnen verontreinigen of 
beschadigen ; 

b. ontplofbare, ontvlambare of gevaarlijke 

stoffen, dieren en insecten, levend of dood, 
behoudens de uitzonderingen genoemd in het 
Reglement van uitvoering van dit Verdrag; 

c. monsters, welke in zoodanig aantal door 
een zelfden afzender aan een zelfden geadres
seerde worden verzonden, dat duidelijk de be
doeling blijkt, om de heffi.ng van de aan het land 
van bestemming verschuldigde douanerechten 
te vermijden ; 

d. voorwerpen, welke aan in- of uitvoerrech
ten onderworpen zijn ; 

e. opium, morfine, cocaine en andere be
dwelmende middelen ; 

f. voorwerpen van onzedelijken aard ; 
g. voorwerpen van welken aard ook, waarvan 

de invoer of verspre iding in he t. land van oor
sprong of van bestemming verboden is. 

3. De stukken, vallende onder de verbods
bepalingen van dit artikel, welke ten onrechte 
ter verzending mochten zijn toegelaten, moeten 
aan het kantoor van oorsprong worden terug
gezonden, t enzij de Administratie van het land 
van bestemming, volgens de wetgeving of de 
binnenlandsche bepalingen van haar land, ge
rechtigd ware er anders over t e beschikken. 

Ont plofbare, ontvlambare of gevaarlijke stoffen 
en voorwerpen van onzedelijken aard worden 
evenwel niet aan het kantoor van oorsprong 
t eruggezonden, maar ter plaatse vernietigd, 
door de zorg van de Administrat ie, die dA aan
wezigheid opmerkt. 

4. Overigens blijft onverkort het recht der 
Regeering van elk land der Vereeniging om 
op haar grondgebied geen vervoer of uitreiking 
te doen plaats hebben, zoowel van voorwerpen 
t egen verminderd port toegelaten, waarom
trent niet is voldaan aan de wetten, verordenin
gen of besluiten, die hunne uitgifte of versprei
oing in dat land regelen, als van stukken van 
allerlei aard, welke op in het oog vallende wijze 
zijn voorzien van opschri~en, t eekeningen, enz., 
welke bij de in dat land van kracht zijnde wette
lijke of administratieve bepalingen zijn ver
boden. 

5. De hooge contracteerende partijen ver
binden zich de noodige maatregelen te nemen 
of aan de wetgevende macht van haar land 
voor te stellen, ten einde te beletten en even
tueel te straffen de insluiting van opium, 
morfine, cocame en andere bedwelmende mid
delen in de in artikel 2 van dit Verdrag ge
noemde zendingen. 

Verkeer met niet tot de Vereeniging 
behoorende landen. 

19. 1. De Administratien der Vereeniging, 
welke betrekkingen onderhouden met buiten 
de Vereeniging staande landen moeten aan 
alle andere Administratien der Vereeniging 
hare medewerking verleeiien : 

1°. voor het overbrengen door hare tusschen
komst hetzij stuksgewijze, hetzij in gesloten 
brievenmalen, indien deze wijze van overbren
ging in onderling overleg tusschen de Ad~ni
stratien van oorsprong en van be~temmmg 
van de brievenmalen is overeengekomen, van 
de brieven en andere stukken, bestemd voor 
of afkomstig van. de niet tot de Vereeniging 
behoorende landen ; · 

2°. voor de uitwisseling van brieven en 
andere stukken, hetzij stuksgewijze, h~tzij in 
gesloten brievenmalen, over tot de bedoelde 
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buiten de Vereeniging staande Janden behoo
rende gebieden of door tusschenkomst van tot 
die landen behoorende diensten ; 

3°. opdat de brieven en andere stukken 
buiten bet gebied der Vereeniging, evenals 
binnen dat gebied, worden onderworpen aan 
de bij artikel 4 vastgestelde transitkosten. 

2°. De totalP kosten wegens transit over zee, 
binnen en buiten de Vereeniging, mogen niet I 
hooger zijn dan 15 franken per kilogram voor I 
brieven en briefkaarten en 1 frank per kilo- I 
gram voor andere stukken. In voorkomende I 
_gevallen worden deze kosten t usschen de Ad
ministratien, die aan het vervoer hebben deel
_genomen, verdeeld naar evenredigheid van de I 
afstanden. 

3. De kosten wegens land- of zeetransit, 
zoowel buiten de grenzen der Vereeniging als 
binnen het gebied der Vereeniging, voor de 
brieven en andere stukken, waarop dit artikel 
van toepassing- is, worden op dezelfde wijze 
vastgesteld als de transitkosten voor de brie 0 

ve,1 en andere stukken, die tusschen landen der 
Vereeniging gewisseld worden door middel van 
de diensten van andere landen der Vereeniging. 

4. De transitkosten voor de brieven en andere 
stukken bestemd voor buiten de Postvereeni
ging staande Janden komen voor rekening van 
de Administra.tie van het land van oorsprong, 
welke de porten voor de frankeering van de 
bedoelde brieven en andere stukken in haren 
dienst vaststelt, met dien verstande dat deze 
porten niet lager mogen zjjn dan het gewone 
tarief der Vereeniging. 

het met bedriegelijke oogmerken vervaardigen, 
verkoopen, rondventen of verspreiden van 
vignetten en zegels, bij den postdienst in ge
bruik, welke op zoodanige wijze zijn nage
maakt of nagebootst, clat zij voor door de 
Administratie van een der toegetreden landen 
uitgegeven vignetten en zegels kunnen worden 
aangezien. 

Diensten, wel.ke het onderwerp uitma
ken van bijzondere overeenkomsten. 

21. De diensten der brieven en doosjes 
met aangegeven waarde, der postwissels, der 
postpakketten, der intevorderen \1-aarden, en 
der abonnementen op nieuwsbladen, alsmede 
de post-girodienst maken het onderwerp uit 
van bijzondere overeenkomsten tusschen de 
verschillende landen of groepen van landen 
der Vereeniging. 

Reglement van uitvoering ; bijzondere 
overeenkomsten tusschen Administra
tien. 

22. 1. De Postadministratien van de ver
schillende tot de Vereeniging behoorende landen 
zijn bevoegd om in gemeen overleg ,door middel 
van een Reglement van uitvoering, alle noodige 
maatregelen van orde en van ondergeschikten 
aa1·d vast te stellen. 

2. De verschillende Administratien kunnen 
bovendien onder elkander de noodige regelin
gen treffen omtrent onderwerpen, die niet de 
Vereeniging in haar geheel raken, mits die 
regelingen niet in strijd zijn met dit Verdrag. 

3. Het staat nochtans aan de belanghebbende 
Administratien vrij, zoch onderling te verstaan 
nopens de vaststelling van een verlaagd tarief 
binnen een kring van 30 ki!ometers. 

5. De transitkosten voor de brieven en andere 
stukken, afkomstig uit buiten de Vereeniging 
staande landen, komen niet ten Jaste van de 
Administratie van het land v.tn bestemming. 
Deze Adminstratie reikt kosteloos uit de brie
ven en andere stukken, welke als volledig 
gefrankeerd zijn uitgeleverd; z~ belast de onge
frankeerde of ontoereikend gefrankeerde brie
ven en andere stukken volgens den regel, die 
in haar eigen dienst van toepassing is op de 

gelijksoortige zendingen bestemd voor het 
land van waar de bedoelde brieven en andere 
stukken afkomsti$ zijn. 

Binnenlandsche wetgeving ; beperkte I vereenigingen. 
23. 1. Dit Verdrag brengt geen wijziging 

in de wetgeving in elk land voor zooveel be
treft al datgene, waarin rloor de bepalingen 
van dit Verdrag niet is voorzien. 

6. Met betrekkm,g tot de verantwoordeliik
heid inzake aangeteekende stukken, worden 
de zendingen behandeld : 

voor zooveel het vervoer binnen het gebied
der Vereeniging betrefi, volgens de bepalingen 
van dit Verdrag; 

voor zooveel het vervoer buiten de grenzen 
der Vereeniging betreh, volgens de voorwaar
den, bekend gemaakt door de Administratie 
der Vereeniging, welke haar tusschenkomst 
verleent. 

Nagemaakte postzegels en zegelafdruk-
ken. . 

20. De hooge contracteerende partijen ver
binden zich de noodige maatregelen te nemen 
of aan de wetgevende macht van haar land 
voor te stellen, opdat straffen worden gesteld 
op het voor de frankeering van brieven en an
dere stukken bedriegelijk gebruik maken van 
nd,gemaakte of reeds gebrnikte postzegels en 
afd.rukken van frankeermachines. Zij verbin
den zich mede maatregelen te nemen, of aan 
de wetgevende macht van haar land voorstellen 
te doen, om te verbieden en tegen te gaan 

1921. 

2. Het beperkt niet het recht der contrac
teerende partijen tot het handhaven en sluiten 
van verdragen, en tot het handhaven of in het 
!even roepen van meer beperkte vereenigingen, 
met het doe! om de tarisven te verlagen of 
andere verbeteringen in het postverkeer aan 
te brengen. 

Internationaal Bureel. 
21. 1. Het onder den naam van Internatio

naal Bureel der We1,ild-Postvereeniging inge
steld centraal kan,;oor, hetwelk staat onder 
het hooge toezicht van de Zwitschersche Post
administratie en waarvan de kosten door alle 
Administratien der Vereeniging ~ crden ge
dragen, blijft in stand. 

2. Dit Bureel blijft belast met het verzame
len, ordenen, bekend maken en rondzenden 
van de inlichtingen van allerlPi aard, welke 
voor het internationaal postverkeer van belang 
zijn; met het uit.brengen van advies over 
twistvragen, wanneer de betrokken partijen 
zulks verlangen ; met de voorbereidende be
handeling van voorstellen tot wijziging van de 
Akten van het Congres ; met het bekend maken 
van de .tangenomen wijzigingen, en, in het 
algemeen, met het onderzoeken en in behande
ling nemen van alle onderwerpen, waarmede 
het in het belang der Postvereeniging mocht 
worden gemoeid. 

61 
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Geschillen te beslechten door scheids
rechterlijke uit.spraak. 

25. 1. Ingeval van ges<;hil tusschen twee 
of meer leden der Vereeniging omtrent de uit
legging van dit Verdrag, of omtrent de verant
woordelijkheid, welke voor eene Administratie 
voortspruit uit de toepassing van dit Verclrag, 
wordt nopens het onderwerp van het geschil 
door scheidsrechters beslist. Te dien einde 
kiest ieder der hetrokken Administratien een 
antler lid der Vereeniging, dat bij de zaak 
geen rechtstreeksch belang heeft. 

Voor het geval dat een van de betrokken 
Administratien binnen 12 maanden, te rekenen 
van den dag volgende op dien van de eerste 
aanvraag, geen gevolg geeft aan een voorstel 
tot het uitlokken van scheidsrechterlijke uit
spraak, kan het Internationaal Bureel, op 
daartoe ontv:mgen verzoek, op zijn beurt de 
aanwijzing van een scheidsrechter door de in 
gebreke blijvende Administratie uir,lokken of 
er, ambtshalve, zelf een aanwijzen. 

2. De scheidsrechters beslissen bij volstrekte 
meerderheid van stemmen. 

3. Wanneer de stemmen staken, kiezen de 
scheidsrechters, tot oplossing van het geschil, 
eene andere Administratie, welke evenmin bij 
het geschil is betrokken. 

4. De bepalingen van dit artikel zijn eveneens 
van toepassing op a,lle Overeenkomsten, geslo
ten krachtens art. 21 van dit Verdrag. 

Toetreding tot het Verdrag. 
26. 1. De landen, die nier, aan dit Verdrag 

hebben de~lgenornen, kunnen op hun verzoek 
alsnog toetreden. 

2. Deze toetreding wordt, langs den diplo
mati.ekeP weg, medegedeeld aan de Regeerin~ 
van den Zwitserschen Bond en, door die Re
geerin6, aan alle landen der Vereeniging. 

3. Zij brengt, rechtens, goedke· ring van alle 
bepalingen van dit Verdrag en het genot van 
alle daarbij vastgestelde voordeelen mede. 

4. De Regeering van den Zwitscherschen 
Bond bepaalt, in gemeen overleg met de Re
geering van hct betrokken land, het aandeel 
dat door de Administratie van laat~tbedoeld 
la,nd in de kosten van bet Internationaal 
Bureel moet worden bijgedragen, _en, zoo 
noodig, de porten en rechten door die Admini
stratie te heffen overeenkomstig het bepaalde 
bij 1,rtikel 12 van dit Verdrag. . 
Congressen en Conferentien. 

27. l. Tot het beleggen van een Congres 
van gevolmachtigden der contracteerende bn
den, dan wel van eene eenvoudige administra
tieve Conferentie, naar gelang van het gewicht 
der op te kossen vraagstukken, wordt overge
gaan, wanneer het verzoek daartoe wordt ge
daan of goedgekeurd door ten minste twee 
derden der Regeeringen, resp. der Admini
stratien. 

2. In elk geval wordt een Congres gehouden 
uiterlijk vijf jaar na den dag van inwerking
treding van de door het jongste Congres vast
gestelde Akten. 

3. Elk land kan zich doen vertegenwoordi
gen, hetz~j door een of meer afgevaardigden, het
zij door de delegatie van een antler land. Even
wel kan de d!'legatie van een ]a,nd slechts belast 
worden met de vertegenwoordiging van twee 

landen, dat,, hetwelk zij rechtstreeks vertegen
woordigt, daaronder begrepen. 

4. Bij de beraadslagingen heeft elk land een 
stem. 

5. E lk Congres bE>paalt de plaats van samen
komst van het eerstvolgend Congres. 

6. Voor de Conferentien worden de plaatsen 
van samenkomst aangewezen door de .Admini
stratien, op voorstel van bet Internationaal 
Bureel. 

Voorstellen in den tijd tusschen de 
samenkomsten. 

28. 1. Gedurende den tijd, die tusschen 
de samenkomsten verloopt, heeft elke Postad
ministratie van een land der Vereeniging het 
recht om aan de andere deelnemende Admini
stratien, door tusschenkomst van het Inter
nationaal Bureel, voorstellen te doen betreffende 
de voor de Vereeniging geldende bepalingen. 

Elk voorstel moet, om in behandeling te 
komen, ondersteund worden door ten minste 
2 Administratien, die, wa.arvan het voorstel 
uitgaat, niet medegerekend. Wanneer het 
Internationaal Bureel niet, tegelijk met, het 
voorstel, het vereiscbte aantal verklaringen 
van ondersteuning ontvangt, blijft het voor~tel
zonder eenig gevolg. 

2. Elk voorstel wordt op de volgende wijze 
behandeld: 

Een tijdsverloop van zes maanden wordt aan 
de Administratien der Vereeniging gelaten om 
de voorstellen te onderzoeken en, . zoo noodig, 
aan bet Internationaal Bureel hare opmerkin
gen te doen toekomen. Amendementen worden 
niet toegelaten. Het internationa,al Bureel 
verzamelt de antwoorden en deelt deze aan 
de Administiatien mede, met uitnooo.iging zich 
v66r of tegen te verklaren. Zij, die binnen zes 
maanden, te rekenen van den dBtum van het 
tweede rondschrijven van het Internationaal 
Bureel, waarbij haar de gemaakte opmerkingen 
zijn medegedeeld, hare stem niet hebben doen 
kennen, worden aangemerkt als zich te onthou
den. 

3. Orn te kunnen worden ten nitvoer gelegd, 
moeten de vocn·tellen op zich vereenigen : 

1 °. alle Rtemmen, wanneer zij eene bijvoe6ing 
van nieuwe bepalingen of eene wijziging van 
de bepalingen van dit artikel en van de artikelen 
·2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 20, 
29, 30 en 31 betreffen; 

2°. twee derden der stemmen, wanneer zij 
eene wijziging van andere bepalingen van het 
Verdrag dan die van de vorengenocmde artike
kelen betreffen ; 

3°. de eenvoudige volstrekte meerderheid, 
wanneer zij de uitlegging van de bepalingen 
van het Verdrag betreffen, behoudens het geval 
van geschil, voorzien bij artikel 25. 

4. Aan de geldige besluiten :wGrdt kra,cht 
van uitvoering verzekero, in de eerste twee ge
vallen, door eene uiplomatieke verklaring, door 
de Regeering van den Zwitserschen Bond op 
te malrnn en toe te zenden aan alle Regeerin
gen der Contracteerende landen en in het derde 
geval, <loor eene eenvoudige kennisgeving van 
het Internationaal Rureel aan alle Admini
stratien der Vcreeniging. 

5. De aangenomen wijzigingen of besluiten 
treden niet eerder dan ten minste drie maanden 
na de kennisgeving in werking. 
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Protectoraten en kolonien binnen de 
Vereenig_ing. 

29. Bij de toepassing van de artikelen 24, 
27 en 28 hiervoren worden, als uitmakende een 
enkel land, respectievelijk als eene 9nkele 
Administratie beschouwd : 

1 °. de kolonie Belgisch Congo ; 
20. het Britsch-Indische Rijk ; 
3°. het Gebied (Dominion) Canada; 
40_ het Gemeenebest Australie met Britsch 

Nieuw Guinea; 
50_ de Zuid Afrikaansche Unie; 
60. de overige gebieden (Dominions) en cle ge

zamenlijke Britsche kolonien en protectoraten; 
7°. de Philippijnen ; 
so. -1lle gezamenl ijke overige eilanden in het 

bezit van de Vereenigde Staten van Ameril.a , 
bestaande uit de Haw .1-eilanden, Porto-Rico, 
Guam en de Virginische eilanden v.in de Ver
eenigde Staten van Amerika ; 

90, de gezamenlijke Spaansche kolonien; 
100. Algerie ; 
11°. de Fransche kolonien en protectoraten 

in Indc,-China ; 
. -~2°. de gezamenlijke overige Fransche kclo-

n1en; 
130 de gezamenlijke Italiaansche kolonien ; 
14°. Chosen; 
150, de gezamenlijke overige Japansche ,on-

derhoorigheden ; 
16°. Nederbndsch-Indie; 
110. de Nederlandsche kolonien in Amerika ; 
18°. de Portugeesche kolonien in Afrika; 
19°. de Portugeesche kolonien in Azie en 

Oceania. 

Duur van het Verdrag. 
30. Dit verdrag treedt in werking op den 

lsten Januari 1922 en blijft voor onbepaalden 
tijd van kracht ; elke contracteerende partij 
heeft echter het recht uit de Vereeniging te 
treden, mits van het voornemen daartoe een 
jaar te voren door hare Regeering aan de 
Regeering van den Zwitscherschen Bond wordt 
kennis gegeven. 

Elk land is nochtans bevoegd om de door 
den postdienst te heffen porten en rechten v66r 
bovengenoemd tijdstip in te voeren, mits daar
van tenminste een maand van te voren, zoo 
noodig telegrafisch, mededeeling worde gedaan 
aan het Internationaal Bureel. 

Vervallen van vroeger Verdragen; 
bekrachtiging. 

31. l. Te rekenen van den dag, waarop 
dit Verdrag in werking treedt, vervallen de 
bepalingen van het in 1906 te Rome gesloten 
Verdrag van de Wereld-Postvereeniging. 

2. Dit verarag wordt zoodra mogelijk be
krachtigd. De akten van bekrachtiging zullen 
te Madrid worden uitgewisseld. 

3. In oirkonde hiervan hebben de gevol
machtigden der hierboven genoemde landen dit 
Verdrag te Madrid onderteekend op den dertig
sten November negentienhonderd en twintig. 

( V olgen de onderteekeningen.) 

WERELD-POSTVEREENIGING. 
SLOT-PROTOCOL. 

Overgaande tot de onderteekening van de 
Verdragen, door het Wereld-Postcongres van 
Madrid vastgesteld, zijn de ondergeteekende 

gevolmachtigden alsnog het navolgende over
eengekomen : 

i . De bepal ingen van artikel 11 van het 
Verdrag zijn niet van toepassin11, op Groot
Britannie en op de Britsche gebieden (domi
nions), kolonien en protectoraten, al waar. de 
binnenlandsche wetgeving de terugvordermg 
door den afzender van brieven en andere stuk
ken niet. 

II. Elk land van de Vereeniging, onverschillig 
of hct al dan niet den frank als munteenheid 
heeft, is bevoegd om in overleg met de Zwit
schersche postadmiristratie, de )?Orlen en 
rechten vast te stellen, welke in z1jn binnen
landsche munt overeenkomen met de bij dit 
Verdrag vastgestelde porten en rechten. Deze 
overeenkomstige waarden moge~ ~et hooger 
zijn dan het bedrag van de b1J d1t Verdrag 
vastgestelde porten en rechten, noch lager 
dan het bedrag der porten en rechten, welke 
op 1 October 1920 van kracht waren. Zij zul
len echter kunnen worden gewijzigd in over
eenstemming met de stijging of daling van de 
waarde van de wettelijke munt van het betr~k
ken land, met <lien verstande, dat ze met 
lager mogen worden, dan de bij bet inwerking
treden van het Verdrag van Rome vastgestelde 
porten en rechten. 

III. Wanneer de in een land van kracht 
zijnde porten in vergelijking met -de waarde 
van den gouden frank, zoo veel lagllr zijn da11 
die van een ander land, dat het voordeelig wordt 
de stukken bestemd voor eerstgenoemd land 
ongefrallkeerd of ontoereikend gefrallkeerd 
te verzenden, dan kan de Administratie van 
het andere land volledige frankeering van die 
stukken verplicht stellen. 

De Administratie van het land, te wiens 
opzichti, deze maatregel is genomen, is bevoegd 
deze wederkeerig en voor het zelfde tijdvak 
toe te passen op de voor het andere land be
stemde stukken. 

Elk land houdt de bevoegdheid om geen 
briefkaarten met betaald antwoord toe te laten 
in het verkeer met andere landen, wanneer 
het verschil t usschen de porten der twee landen 
van <lien aard is, dat het gebruik van die 
kaarten aanleiding kan geven tot misbruiken 
van de zijde van het publiek. 

IV. De landen van de Vereeniging hebben 
de bevoegdheid een aanvullingsport te heffen, 
dat 30 centiemen per 20 gram of gedeelte van 
20 gram niet mag te boven gaan, voor elke 
zending, welke, op verzoek van den afzender, 
wordt vervoerc. in een drijvende brandkast aan 
boord van een met postvervoer belaste paket
boot Het aanvullingsport wordt behouden 
door het land van afzending van het stuk. 

Het gebruik van drijvende brandkasten 
wordt in gemeen overleg geregeld door de Ad
ministratien, welke overeenkomen om deze 
dienst in hunne wederzijdsche betrekkingen 
te onderhouden. 

V. Er wordt akte genomen van de verklaring, 
door de Britsche delegatie namens hare Reg_ee
ring afgelegd, houdende, dat deze Regeermg 
aan Nieuw-Zeel.,nd met de Cooks- en andere 
onderhoorige eilanden de stem heeft afgestaan, 
welke artikel 29, sub 6°., van het Verdrag 
toekent aan de andere gebieden (dominions} 
en aan de gezamenlijke Britsche kolonien en 
protectoraten. 
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VI. Het protocol blijft open ten behoeve 
van de landen, wier vertegenwoordigers heden 
alleen het Hoofd verdrag of slechts een zeker 
aantal van de door het Congres vastgestelde 
Verdragen hebben onderteekend, ten einde 
hun !le gelegenheid te geven tot de andere 
heden onderteekende Verdragen, dan we! tot 
een of meer daarvan, toe te treden. 

VIL Ingeval eene of meer der contracteeren
de partijen van de heden te Madrid onder
teekende Verdragen het eene of andere Verdrag 
niet mochten bekrachtigen, zal dat Verdrag 
n iettemin geldig zijn voor de Staten, die het 
we! hebben bekrachtigd. 

In oirkonde hiervan hebben de onder
~t aande gevolmachtigden dit Slot-Protocol op
gemaakt, dat dezelfde kracht en dezelfde 
waarde zal hebben, alsof de bepalingen da.ir
van in den tekst der Verdragen zelf, waarop 
het betrekking heeft, waren opgenomen, en 
hebben zjj het in enkelvoud onderteekend, 
zullende dit stuk in de archieven van de 
Spaansche Regeering worden bewaard en in 
afschrift aan iedere partij worden uitgereikt. 

Gedaan t e Madrid den dertigstl)n November 
negentienhonderd en twintig. 

( Volgen de onderteekeningen.) 

W ERE LD-POSTVEREENIGING. 

REGLEMENT VAN UITVOERING van het 
Algemeen Postverdrag, gesloten tusschen 
Duitsch/,and, de V ereenigde Staten van 
Amerika, de Philippijnen, de overige eiwn
den in het bezit van de V ereenigde Staten 
van Am~rika, de Argentijnsche Republiek, 
Oostenrijk, Belgie en de Kolonie Belgisch 
Congo, Bolivia, Brazilie, Bul{Jarije, Chili, 
China. de Republiek Columbia, de Repu
bliek Costa-Rica, de Republiek Cuba, Dene
marken, de Dominicaansche Repub/.iek, 
Egypte, Ecuador, Spanie en de Spaansche 
Kolonien, Ethiopie, Finwnd, Frankrij!c, 
Algerie, de Fransche Kolonien en Protec
toraten in Indo-China, de overige Fransche 
Kolonien, Groot-Brittanie en verschillende 
Bri!sche Onderhoorigheden, Kolonien en 
Protectoraten, Britsch-Indie, de Common
wealth van Australie, Canada, Nieuw-Zee-
7,and, de Zuid Afrikaansche Unie, Grieken
land, Guatemaw, de Republiek Haiti, de 
Republiek Honduras, Hongarije, IJsland, 
Italie, en dP- Italiaansche Kolonien, Japan, 
Chosen, de overige Japansche Onderhoorig
heden, de Republiek Liberia, Luxemburg, 
M arokko ( met uitzondering van de Spaansche 
zone), Marokko (de Spaansche zone), Mexico, 
Nicaragua, Noorwegen, de Republiek Pana
ma, Paraguay, Nederland, Nederlandsch
Indie, de Neder/,andsche Kolonien in Ameri
ka, Peru, Perzie, Polen, Portugal, de Portu
geesche Kolonien in Afrika, de Portugeesche 
Kolonien in Azie en Oceanie, Roemenie, 
Salvador, het Saargebied, het Koninkrijk 
der Servi,rs, Kroaten en Slovenen, het 
Koninkrijk Siam, Zweden, Zwitserland, 
Tsiecho-Slowakije, Tunis, Turkije, Uruguay 
en de V ereenigde Staten van Venezuela. 

De ondergeteekenden, gelet op art. 22 van 
het den 30sten November 1920, te Madrid 
g.;sloten Algemeen Postv<>rdrag, h2bben na
mens hunne respectievelijke Administratien, 

1 in gemeen overleg, ter uitvoering van bedoeld I Vtrdrag, de navolgende regelen vastgesteld: 

Vervoer van brieven en andere stuk
ken. 

I. 1. Iedere Administratie is verplicht om 
de gesloten brievenmalen en de stuksgewijze 
verzonden brieven en andere stukken, die 
haar door eene andere Administratie worden 
uitgeleverd, te verzenden met de snelste gele
genheid, welke zij voor haar eigen zendingen 
bezigt. De Administratie van het land van 
oorsprong is echter bevoegd voor de door haa1 
verzonden gesloten brievenmalen den te volgen 
weg aan te wijzen, mits het bezigen van <lien 
weg voor eene Administratie, die hare tusschen
komst verleent, geen overmatige bijzondere 
kosten veroorzaakt. 

Als 6ene Administratie, door buitengewone 
omstandigheden, zich verplicht ziet de verzen
ding van gesloten brievenmalen en van losse 
stukken, welke haar door eene andere Admini
stratie worden uitgeleverd, tijdelijk te staken, 
dan is zij gehouden daarvan onmiddellijk, zoo 
noodig per telegraaf, kennis te geven aan de 
betrokken Administratie of Administratien. 

2. Aan de Administratien, die gebruik maken 
van de bevoegdheid om, wegens de buitenge
wone kosten a.in het vervoer langs zekere 
wegen verbonden, aanvullingsporten te heffen, 
staat het vrij om ontoereikend gefrankeerde 
brieven en andere stukken niet langs die wegen 
te verzenden. 

Uitwisseling in gesloten brievenmalen. 
II. I. De -uitwisseling van brieven en andere 

stukken in gesloten brievenmalen, tusschen 
de Administratien der Vereeniging, wordt , 
in gemeen overleg en naar de behoeften van 
den dienst, tusschen de betrokken Administra
tien geregeid. 

2. Indien hes eene uitwisseling betreft, welke 
door bemiddeling van een of meer andere Ian
den moet plaats hebben, moeten de Admini
stratien dezer landen daarvan bijtijds worden 
verwittigd. 

3. Het is overigens verplicht, gesloten brie
venmalen te maken, telkens wanneer een der 
tusschenliggende Administratien zulks ver
zoekt op grond van het foit, dat het .aantal 
stuksgewijze uitgeleverde stukken zoodanig is, 
dat daardoor hare dienstuitvoering wordt be
lemmerd. 

4. Indien een bestaande uitwisseling in 
ges]oten brievenmalen tusschen twee Admini
stratien, door bemiddeling van een of meer 
andere landen, verandering onderg3,'lt, geeft 
de Administratie, die de verandering heeft 
uitgelokt, daarvan kennis aan de Administratien 
der landen, door wier bemiddeling de uitwisse
ling geschiedt. 

Buitengewone diensten. 
III. 1. De buitengewone diensten der Ver

eeniging, welke aanleiding geven tot bijzondere 
kosten, waarvan de vaststelling, bij artikel 
4, § 6 van het Verdrag, aan overeenkomsten 
tusschen de betrokken Administratien is over
gelaten, zijn uitsluitend die, welke voor het 
bespoedigd vervoer over land van de zooge
naamde Indische Mail worden onderhouden. 

2. Het vervoer door de lucht wordt gelijk 
gesteld met de buitengewone d..iensten (artikel 
5 van het Hoofdverdrag). 
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Vaststdling der porten en rechten. 
IV. 1. De Administratien van de landen 

der Vereeniging heffen hare porten en rechten 
volgens de ter uitvoering van artikel 12 van 
het Hoofdverdrag vastgestelde aequivalenten. 
Elke Administratie mo~t zich verstaan met 
de Zwitsersche Postadministratie, welke zorgt 
voor bekendmaking van de aequivalenten 
door tusschenkomst van het Internationaal 
Bureel. 

Het internationaal Bureel verstrekt aan 
de Administratien een door genoemd Bureel 
samengestelde ta.be!, welke voor elk land aan 
gecft de aequivalenten van het port voor : 
een brief van enkelvoudig gewicht, elke volgen
de 20 gram van een brief, een briefkaart en 
de andere stukken per eenheid van 50 gram. 

I moet eene aanwijzin~ voorkomen van hunne 
waarde overeenkomstig de ta.be! van de vast
gestelde aequivalenten. 

De aanwijzing van bet aantal munteenheden 
in geheelen of breuken, dienende om deze waar
de uit te drukken, geschiedt in arabische cijfers. 

3. De postzegels mogen door middel van 
een doorslag-werktuig worden voorzien van 
een onderscheidend perforatiemerk (initia.Jen 
of andere teekens), op de voorwaarden, welke 
worden gesteld door de Administratie, die de 
zegels heeft uitgegeven. 

4. De Adrninistratien moetcn het publiek 
aanbevelen om de postzegels vast te hechten 

I 
in den recbterbovenhoek van de adreszijde. 

De afdrukken van frankeermachines moeten 
eveneens op deze plaats worden aangebracht . 

2. Wanneer wijziging van de aequivalenten 
noodzakelijk wordt geacht, moet de Admiru- Antwoord-coupons. 
stratie van het betrokken land handelen op VII. 1. De antwoord-coupons, waarvan het 
de wijzc als in de vorige paragraaf is aange, facultatief gebruik is geregeld bij artikel 13 
geven. van het Verdrag, zijn gelijk aan het als bijlage 

3. De breuken, welke ontstaan door aanvul- van dit Reglement opgenomen model A, en 
ling van het port der ontoereikend gefrankeer- worden gedrukt door de zorgen van het Inter
de stukken, door vaststelling der porten van nationaal Bureel, op papier, dat in watermerk 
de stukken met de landPn buiten de Vereeni- voorzien is van de woorden: 
ging uit$ewisseld, of door samenvoeging der 50 c. Union postale universelle. 50 c. 
Vereenigmgsporten met de bij art. 6 van het Iedere Administratie is bevoegd : 
Verdrag bedoelde verhoogde porten, kunnen a. de coupons van ecn onderscheidend per-
door de Administratien, die de porten innen, foratiemerk te voorzien, dat het lezen van den 
tot ronde getallen worden aangevuld. Het tekst niet bemoeilijkt en niet van zoodanigen 
uit dien hoofde bij te voegen bedrag mag echter aard i~, dat het onderzoek van deze waarden 
in geen geval de waarde van een twintigste wordt belemmerd ; 
dee! van dC'Il frank (vijf centiemen) te boven b. met de hand of langs werktuigelijken weg 
gaan. wijziging te brengen in den op de coupons 
Uitzonderingen ten opzichte van bet aangegeven verkoopprijs. 
gewicht. 2. Het Internationaal Bureel verschaft de 

V. Bij wjjze van uitzondering wordt a.an coupons tegen den kostenden prijs aan de 
de Staten , die wegens bun binnenlandscb stelsel Administratien, die er om verzoeken. 
den decimalen metrieken grondslag voor bet 3. Elke Administratie verkoopt de coupons 
gewicht niet kunnen aannemen, de bevoegdheid tegen den door baar te bepalen prijs, welke 
toegekend. daarvoor bet ons avoirdupoi (28, s,R& echter niet minder mag bedragen dan het 
gram) in de plaats te stellen, een ons gelijk- minimum van 50 centiemen (goud), vastgesteld 
stellende met 20 gram voor de brieven en 2 I bij artikel 13 van het Verdrag. 
ons met 50 gram voor de andere stukken, en 4. De _door ~et publiek aangeboden coupons 
voorts, om zoo noodig de grens van het enkel- , worden mgewisseld tegen een of me~r post
voudige port voor de nieuwsbladen tot 4 ons zegels ter w'.1arde van het ~nkelvoud1ge port 
uit te breiden, doch onder de uitdrukkelijke voor een brief naar bet buitenland. 
voorwaarde, dat in dit Jaatste geval voor elk 5. Ten b,e,hoeve van eenzelfden persoon 

kunnen op een dag met meer dan 10 coupons 
worden verkocht of ingewisseld. 

nummer van een nieuwsblad een geheel port 
worde gebeven, ook dan wanneer meer dan 
oon nieuwsblad in oone zending zijn samen
gevoegd. 

6. Tenzij daaromtrent tusschen de betrokken 
Administratien anders is overeengekomen, 
worden de ingewisselde coupons eenmaal per 

Postzegels en zegela.fdrukken. halfjaar toegezonden aan de Administratien, 
VI. 1. De postzegels, welke de porteenheden die ze hebben uitgegeven; de coupons gaan 

der Vereenigin$ of de in de munt van elk land telkens vergezeld van een opgaaf van het 
daarmede gehjkgestelde bedragen vertegen- totale aantal. 
woordigen, worden in de volgende kleuren ver- / 7. Zoodra twee Administration ten opzicbte 
vaardigd : van het aanta.l in hunne wederzijdsche betrek-

de zegels, welke het enkelvoudige briefport kingen ingewisselde coupons tot overeenstem-
vertegenwoordigen, in donkerblauw ; ming zijn gekomen, wordt door elke dier twee 

de zegels, welke het port _voor een briefkaart Administratien een lijst (model U), welke het 
vertegenwoordigen, in rood ; verscbuldigde of te vorderen saldo aanwij t , 

de zegels, welke het eerste pot t voor de overige opgemaakt en toegezonden aan het Interna-
stukken vertegenwoordigen, in groen. tionaal Bureel. Voor het opmaken van deze 

De door de frankeermachines aangebrachte lijst wordt de waarde van de coupon herekend 
afdrukken moeten de aanwijzing van bet land op 50 centiemen per stuk. 
van oorsprong bevatten. Het Internationaal Bureel neemt bet saldo 

Zij moeten van belroode kleur zijn, onver- op in eene halfjaarlijksche afrekening. 
schilli_g welke waarde zij vertegenwoordigen. 8. Indien in de betrekkingen tusschen twee 

2. Up de postzegels en de zegelafdrukken Admini tratien bet h.ilfjaarlijksche saldo niet 
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meer bedraagt, dan 25 franken, dan is de Ad
ministratie, die te betalen heeft, vrijgesteld 
van elke betaling uit dien hoofde, en wordt 
de lijst niet opgemaakt. 

9. In geval twee Administratien zijn over
eengekomen eene bijzondere regeling te treffen, 
dan zenden zij geen lijst aan het Internationaal 
Bureel. 

10. De Administratien zijn gemachtigd, om, 
bij uitzondering en wegens b ijzondere omstan
digheden, de bij § 5 van dit artikel bedoelde 
be per king en betreffende den ver koop en de 
inwisseling van de coupons, binnen de door 
haar vast te stellen grenzen buiten werking 
te stellen. 

In dit geval brengen zij haar bes[ui., ter kennis 
van het Internationaal Bureel, dat het mede
deelt aan de Administratien der Vereeniging. 
Verkeer met landen, die niet tot de 
Vereeniging behooren. 

VIII. De Administratien der Vereeniging, 
die betrekkingen onderhouden met landen , 
welke niet tot de Vereeniging behooren, doen 
aan de andere Administratien der Vereeniging 
eene opgave dier landen toekomen, met de na
volgende aanw~jzingen : 

1 °. kosten van doorvoer over zee of over 
land, van toepassing op het vervoer buiten de 
grenzen der Vereeniging ; 

2°. opgave van de stukken, welke ter ver
zending zijn toegelaten ; 

30_ verplichte of vrijwillige frankeering ; 
4°. voor elke soort van stukken, de grens 

van de geldigheid der frankeering (tot de plaats 
van best emming, tot de haven van ontsche
ping, enz.) ; 

5°. de mate der geldelijke aansprakelijkheid 
voor aangeteekende stukken ; 

6°. de mogelijkheid om berichten van ont
vangst toe te laten, en 

7°. zooveel mogelijk, het tarief van fran
keering, dat in het land buiten de Vereeniging 
van kracht is met betreklring tot de landen der 
Vereeniging. 
Stempeling. 

IX. 1. De uit de landen der Vereeniging 
afkomstige brieven en andere stukken worden 
op de adreszijde voorzien van eenen stempel
afdruk, welke-, zooveel mogelijk in Latijnsche 
letters, de plaats van oorsprong en de dagtee
kening der t erpostbezorging aanwijst. 

Alie geldige postzegels moeten onbruikbaar 
worden gemaakt. 

In plaatsen met meer dan een postkantoor 
moeten de stempels bestemd voor het ont
bruikbaar maken der ' postzegels, eene aan
wijzing bevatten, waaruit blijkt, op welk kan
toor de stukken zijn terpostbezorgd. 

2. De verkeerd gezonden stukken moet en 
op het kantoor, waar zij ten gevolge van een 
misvatting zijn ontvangen, worden voorzien 
van een afdruk van den dagteekeningsstempel. 
Deze verplichting rust niet alleen op de vaste 
kantoren, maar ook, voor zooveel mogelijk, 
op de diensten uitgevoerd in de middelen van 
vervoer. 

3. De st empeling van de brieven en andere 
stukken, welke op de paketbooten in de !osse 
bussen worden gestoken , of aan de zich aan 
boord bevindende postambtenaren, dan we! 
aan de gezagvoerders worden ter hand gesteld, 

geschiedt in de gevallen, bedoeld bij art. 13, 
§ 5, van het Verdrag, door den zich aan boord 
bevindenden postagent of, indien er geen 
postagent aanwezig is, vanwege het postkan
toor, waar d;e stukken worden afgegeven. In 
voorkomende gevallen voorziet dat kantoor 
de stukken van een afdruk van zijn gewonen 
dagteekeningsstempel, benevens, hetzij in hand
schrift, h<>tzij door middel van een stempel, 
van het woord ,,Paquebot". 

4. De stukken, afkomstig uit niet tot de 
Vereeniging behoorende landen, worden door 
de eerste Administratie der Vereeniging, die 
ze ontvangt, op de adreszijde voorzien van een 
stempelafdruk, aanwijzende de plaats en de 
dagteekening dier ontvangst. 

5. De brieven en andere stukken , waarvoor 
na de terpostbezorging port moet worden 
geheven, hetzij van den geadresseerde, hetzij, 
bij onbestelbaarheid, van den afzender, worden 
voorzien van den stempelafdruk T (te betalen 
port) . Deze stempelafdruk wordt aangebracht 
door de Administratie van oorsprong, of, indien 
het stukken betreft, waarvan de frankeering 
ontoereikend is gew01den tengevolge van na
zending of onbestelbaarheid, door de nazen
dende Administratie. Stukken, afkomstig uit 
niet tot de Vereeniging behoorende landen, 
worden van den stempelafdruk T voorzien door 
de Administratie van het land, waar zij binnen
komen. 

6. De per expresse te bestellen zendingen 
worden voorzien van een met het woord 
,,ExpreE" in vette letters bedrukte, doorschij-

1 

nende strook van donkeJToode kleur. De Admi
nistratien zijn echter bevoegd, om deze strook 
te vervangen d ·or een stempelafdruk. 

Zendingen, welke door het kantoor van oor-
sprong zijn voorzien van de aanwijzing ,,Ex
pres", worden door een bijzonderen bode be
steld, zelfs bij verzuimde of ontoereikende 
frankeering. In voorkomende gevallen is het 
uitwisselingskantoor van het land van bestem
ming gehouden de onregelmatigheid door middel 
van een bericht van bevinding ter kennis te 
brengen van het Hoofdbestuur van het land 
waartoe het kantoor van oors:prong behoort. 
Dit bericht moet zeer nauwkeur1g de herkomst 
en den datum van de terpostbezorging van 
de zending aangeven. 

7. Alie stukken, welke niet van den stempel
afdruk T z~jn voorzien, worden, behoudens het 
geval van blijkbare vergissing, beschouwd als 
te zijn gefrankeerd, en dienovereenkomstig 
behandeld. 

8. De postzegels, welke ten gevo]gp, van een 
misvatting of van een verzuim iri den dienst 
van het land van oorsprong niet zijn onbruik
baar -gemaakt, moeten op de gebruikelijke 
wijze worden geRtempeld door het kantoor, 
dat de onregelmatigheid opmerkt. 

Niet- of ontoereikende frankeering. 
X. 1. Op de niet- of ontoereikend gefran • 

keerde stukken wordt door de Administratie 
van afzending door middel van een stempel 
of op andere wijze, in goed leesbare, in den 
rechterbovenhoek van de adreszijde te stellen 
cijfers, het van den geadresseerde te heffen 
bedrag in franken en cent iemen vermeld. 

2. Volgens deze aanwijzing word.en de s;,uk
ken door de Administratie van bestemming 
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belast met het bedrag van bet aangegeven 
port, overeenkomstig bet bepaalde bij artikel 
6, § 3. van bet Verdrag. 

3. Wanneer postzegels zijn gebezigd, die 
voor de frankeering niet geldig zijn, bl,jft de 
waarde dezer zegels gebeel buiten rekening. 
Deze omstandigbeid wordt aangeduid door 
het naast de po9tzegels te plaatsen cijfer nul (0). 

Verpa.kking cnz., van gewone en aan
geteekende stukken. 

XI. 1. Brieven of andere stukken , voorzien 
van een uit enkele letters bestaande of van een 
met potlood gescbreven adres, inktpotlood uit 

adrPPzijde. De nazendende· Administration 
ziJn verplicbt om de zending aan te duiden 
door bet oorspronkelijke nummer. 

5. Ongefrankeerde of ontoereikend gefran
keerde aangeteekende stukken worden, voor 
zooveel de ontbrekende frankeering betreft, 
behandeld als gewone stukken. De in beide 
gevallen verscbuldigde porten worden gebeven 
en behouden door het land, dat de stukken 
uitreikt. 

6. Weldadigheidszegels mogen worden ge
hecht op de keerzijde van alle bij artikel 2 
van het Verdrag bedoelde stukken. 

gezonderd, worden niet ter aanteekening toe- Berichten van ontvangst wegens aange-
gelaten. geteekende stukken. 

Het adres van paste restante verzonden stuk- XII. 1. De zendingen, waarvoor de afzen-
ken moet den naam aangeven van dengene, der een bericht van ontvangst verlangt, woeten 
voor wien bet stuk is bestemd ; het gebruik op in het oog springende wijze zijn voor.tien 
van enkele letters, cijfers, alleen voornamen, van het opschrift ,,Avis de reception" of van 
gefingeerde namen of overeengekomen t eekens, den afdruk van een stempel met de letters : 
onverschillig va,n welken aard, is voor deze A. R. 
stukken niPt toegelaten . 2. Zij gaan vergezeld vau een formu lier ter 

2. Zendingen onder geheel doorschijnenden grootte en van de stevigheid eener briefkaart, 
_omsla~ of onder omslag met operl venster I gelijk aan of overeenkomende met bet hicrbij
ziin met toegelaten. ,_ . gevoegd model C ; dit formulier wordt opge

·De vdgende bepalingen zijn van toepassing maakt door het kantoor van oorsprong of door 
op de zendingen onder omslag met.doorschij- een antler, door de afzendende Administratie 
nend adresvlak; aan te wijzen kantoor en, op degelijke wijze be-

a. het doorschijnend adresvlak moet een vestigd buiten op het stuk, waarop het bPtrek
wezenlijk dee! van den omslag uitmaken en king heeft. !,i-dien het formulier het kantoor 
e venwijdig zijn aan de zijde welke de grootste van bestemming niet bereikt, maakt dit ambts
afmeting heeft, in aier voege, dat het adres halve een nieuw bericbt van ontvangst op. 
van den geadresseerde in dezelfde richting De berichten van ontvangst moeten in het 
komt ; het moet zoodanig zijn geplaatst , dat Fransch zijn gesteld, dan wel zijn voorzien van 
het afdrukken van den dagteekeningstempel eene onder de regels gestelde Fransche verta!ing. 
niet wordt belemmerd ; 3. Het kantoor van bestemming zendt het 

b. het vlak moet zoo doorschijnend zijn, formulier C, na het behoorlijk ingevuld te 
dat de leesbaarheid van het adres, zelfs bij hebben, zonder omslag en portvrij aan bet 
kunstlicht. volkomen is verzeknd ; er moet adres van den afzender van bet stuk. 
op kunnen worden geschreven. 4. Wanneer de afzender een bericht van ont-

De onder omslag met doorschijnend adr~s- vangst voor een aangeteekend stuk vraagt na 
vlak verzonden stukken zijn toegelaten ter de terpostbezorging van dat stuk, vult het kan
aanteekening. · toor van oorsprong op een formulier C eene 

3. Behoudens de in de voorgaande paragrafen zeer nauwkeurige omschrijving in van het 
bedoelde uitzonderingen worden.met betrekkinjl'. aangeteekende stuk (aard van het stuk, kantoor 
tot aangeteekende stukken geene bijzondeu van oorsprong, dag van terpostbezorging, 
voorwaarden omtrent de wijze van inpakkint nummer, volledig adres van den geadresseerde). 
en sluiting gesteld. Elke Administratie heeft. Dit formulier wordt gehecht aan een navraag
de bevoegdbeid om op deze zendingen de voor- formulier, model I, hetwelk is voorzien van 
schriften toe te passen welke in haren binnen- een postzegel, dat het recht voor een bericht 
landschen dienst van kracht zijn. van ontvangst vertegenwoordigt, en behandeld 

4. De aangeteekende stukken moeten in den als is voorgeschreven bij artikel XXIX van 
linkerbovenboek van de adreszijde zijn voorzien dit R eglement, op deze uitzonrlering na, dat, 
van een etiket , gelijk aan de overeenkomende ingeval van regelmatige uitreiking van de 
met het bij dit Reglement gevoegd model B, zending, waarop het bericht van ontvangst 
vermeldende, in Latijnscbe letters, den naam betrekking heeft, het formulier I door het kan
van het kantoor van oorsprong en het volg- toor van best emming wordt acbtergehouden 
nummer, waaronder de zending in het register en bet formulier C, waarvan de keerzijde be
van .dat kantoor is ingeschreven. hoorlijk is ingevuld, door dat kantoor op de 

Aan de Administration, welker voorschriften bij § 3 van dit artikel voorgeschreven wijze 
voor het binnenlandsch verkeer zich voorals- naar de plaats van afzending wordt terugge
nog tegen het gebruik van etiketten verzetten, zonden. 
wordt evenwel toegestaan om de toepaEsing 5. Indien een bericht van ontvangst, da-t 
van dezen maatregel uit te stellen en voort te op regelmatige wijze door den afzender bij de 
gaan met het gebruik van stempels voor de terpostbezorging is gevraagd, niet binnen °den 
aanwijzing van aangeteekende stukken. gestelden tijd is terugontvangen, dan wordt 

De Administration, welke het etiket model B voor het opvragen van het ontbrekende be
niet hebben ingevoerd, zijn echter verplicht, richt, gehandeld overeenkomstig de in § 4 
om elke aangeteekende zendin1:; aan te wj,izen hiervoren aangegeven regelen. In dit laatste 
door een volgnu=er. Dit nu mmer moet wor- geval wordt niet opnieuw recht geheven en 
den vermeld in den linkerbovenhoek van de plaatst bet kantoor van oorsprong in het hoofd 
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van het formulillr C. de aanwijzing ,,Duplicata 
de l'avis de reception, etc.". 

6. De bijzondere voorschriften welke door 
de Administratien worden gegeven ter uit
voering van artikel XXIX, §5, van dit Regle
ment, voor de overbrenging van navragen 
betreffende aangeteekende stukken, zijn van 
toepassing op de verzoeken om berichten van 
ontvangst, welke worden ingediend na de 
t erpostbezorging van de aangeteekende stukken. 

Verrekenzend in gen. 
XIII. 1. Aangeteekende zendingen m•,t ver

rekening moeten op de adreszijde, op in het 
oog vallende wijze geschreven of gedrukt, 
de aanwijzing ,,Remboursement" dragen, ge
volgd door de vermelding van bet bedrag der 
verrekening. Het bedrag wordt Pitgedrukt in 
Latijnsche letters, voluit en in cijfers, zonder 
schriftdelging of overschrijving, ook al zijn 
die goedgekeurd. 

De afzender moet op de voor- of achterzijde 
zijn naam en adres eveneens in Latijnsche 
letters, vermelden. 

2. De aangeteekende zendingen met verreke
ning moeten aan de adreszijde zijn voorzien 
van een oranjekleurig etiket, gclijk aan het als 
bijlage bij dit Reglement 1:,evoegd model D. 

naar een antler dier landen worden verzonden. 
Ingeval van nazending laat de Administratie 
het bedrag der verrekening, zooals dit door
den afzender zelf is opgegeven, onveranderd. 
De Administratie van het laatste land van be
stemming herleidt het bedrag der verrekening 
in hare munt naar den voor de postwissels 
geldenden koers ; zij is voorts verplicht om voor 
het verrekenbedrag een postwissel naar het 
land van oorsprong op te maken. 

7. De verrekeningspostwissels, waarvan uit
reiking aan de rechthebbenden niet mogelijk 
is, worden na af!oop van den geldigheidstermiin 
door de Administratie, die ze in het bezit heeft, 
voor voldaan geteekend en in rekening gebracht 
aan de Administratie, welke ze heeft uitge
geven. 

8. De verrekeningspostwissels, welke aan de 
r echthebbenden zijn uitgereikt, doch niet zijn 
ingevorderd, worden vervangen door machti
gingen tot uitbetaling. Deze machtigingen 
worden opgemaakt door de Administratie, welke 
de postwissels heeft uitgegeven, zoodra zij 
heeft kunnen vaststellen, dat de oorspronkelijke 
wissels niet binnen den geldigheidstermijn zijn_ 
uitbetaald. Zij worden door de Administratie 
van bestemming voor voldaan geteekend en 
door deze, administratie gebracht op de na de 
verzending eerstvolgende rekening. 3. De Postadmimstratien kunnen zich be

lasten met de storting van het bedrag der in1:,e
vorderde gelden op eene postrekening van het Briefkaarten. 
land, waarvoor de zending is oestemd. De XIV. 1. De briefkaarten moeten, op de 
voorwaarden, de te heffen rechten en de andere voorzijde bovenaan, zijn voorzien van het 
onderdeelen van dezen dienst worden tusschen opschrift ,,Briefkaart", in de Fransche taal 
de betrokken Administratien in gemeen overleg of van een in eene andere taal daarmede over
geregeld. · eenkomend opschrift. Evenwel is dit op-

4. Indien de geadresseerde hr.t bedrag der I schrift niet verp!icht voor de enkele briefkaar
verrekening niet betaalt binnen 7 dagen in ten, welke doer de particuliere nijverheid wor
het verkeer tusschen Janden van Europa, en den in omloop gebracht. 
binrien twee weken in het verkeer tusschen de I De afmetingen der kaarten mogen 14 centi
landen van Europ~ met de landen buiten Euro- I meter in de lengte en 9 centimeter in de breedte 
pa en tusschen deze la.i,tste landen onderling, ni'et te boven gaan, noch minder bedragen 
te rekenen van den dag volgende op <lien van dan 10 centimeter in de lengte en 7 centimeter 
aankomst op het kantoor van bestemming, in de ·breedte. De briefkaarten moeten open 
wordt de zending naar het kantoor van oor- worden verzonden, d. w. z. 7.Dnder band of 
sprong teruggezonden. omslag. . 

Deze termijnen kunnen door de Admini~tra- De briefkaarten moeten zijn vei:vaardigd 
tien, wier wetgeving haar daartoe verplicht, van karton of van papier van voldoende ste
tot ten hoogste 28 dagen worden uitgebreid. vigheid om de behandeling niet te belemmeren. 
De afzenaer kan echter, door een aanteekening, 2. De voor frankeering gebezigde zegels 
gesteld in een in het land van bestemming moeten, zooveel mogelijk, in den rechterboven
bekende taal, de onmiddellijke terugzending hoek van de adreszijde worden gehecbt. Het 
van het stuk aan zijn adres verzoeken, ingeval adres van den geadresseerde, alsmede de aan
de geadresseerde bij de eerste aanbieding wei- wiizingen, welke op den postdienst betrekking 
gert het verrekenbedrag te betalen. hebben (aangeteekend, bericht van ontvangst, 

5. Tenzij anders is overeengekomen, wordt enz.) moeten voorkomen op de voorzijde, 
voor het ingevorderde bedrag, na aftrek van waarvan ten minste de rechterhelft bestemd 
het in artikel 8, § 2, van het Verdrag bedoelde is voor die aanwijzingen. 
recht van invordering en van het gewone De afzender beschikt over de keerzijde en 
recht voor postwissels, een postwissel opge- over de linkerhelft der voorzijde, behoudens 
maakt, welke aan de voorzijde bovenaan de het bepaalde bii de volgende paragraaf. 
aanwijzing ,,Remb." draagt, <loch overigens 3. Het is aan het publiek verboden monsters 
is in$ericht overeenkomstig het Reglement van koopwaren of dorgelijke voorwerpen bij 
van mtvoering op de Overeenkomst betreffende de briefkaa1ten te voegen of daaraan vast te 
den postwisseldienst. Op de strook van den hechi;en. 
wissel moeten worden vermeld de naam en Vignetten, photografieen, zegels van allerlei 
het adres van den geadresseerde van de verre- aard, adresstrooken of om te vouwen strooken, 
kenzending, alsmede de plaats en de dag van etiketten en uitknipsels van allerlei aard mogen 
terpostbezorging van de zending. op de kaarten worden geplakt, mits deze voo1·
,. 6. Tenzij anders is overeengekomeri, kunnen werpen niet van zoodanigen aard zijn, dat zij 
verrekenzendingen van een der aan dezen het karakter van de briefkaarten wijzigen, 
dienst deelnemende landen met nader adres van papier of een andere zeer dunne stof zijn 
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vervaardigd en volkomen aan de kaart zijn 
vastgeplakt. 

Met uitzondering van de adresstrooken mogen 
deze voorwerpen alleen zijn g<'hecht aan de 
keerzijde of op het linkergedeelte van de 
adreszijde der briefkaarten. 

4. De briefkaarten met beta.aid antwoord 
moeten aan de adreszijde, in de Fransche taal, 
a.ls opschrift dragm. op het eerste gedeelte: 
,,Carte postale avec reponse payee", op het 
tweede gede.,Jte: ,,Carte postalc-reponse". Bei
de gedeelten moeten overigens, elk op zich zelf 
voldoen aan de andere voorwaarden, welke 
voor enkele briefkaarten zijn vastgesteld ; zij 
worden tegen elkander gevouwen en mogen 
op geenerlei wijze gesloten zijn. 

Het adres op de antwoord-briefkaart moet 
zich aan de binnenzijde van de tegen elkander 
gevouwen kaarten bevinden. 

Het is den afzender van eene briefkaart met 
beta.aid antwoord geoorloofd om, het"zij in 
schrift, hetzij door opplakking van eene strook, 
zijn naam en zijn adres op de voorzijde van 
het voor antwoord bestemde gedeelte te ver
m<!lden. 

De frankeering van het voor antwoord be
stemde gedeelte door middt l van het postzegel 
van het land, dat de kaart heeft uitgegeven, 
is a.Ileen dan geldig, wanneer de beide deelen 
van de briefkaart met beta.aid antwoord aan
eengehecht uit bet land van oorsprong zijn 
ontvangen en wanneer het voor antwoord be
stemde gedeelte wordt verzonden uit het land, 
waar de briefkaart per post is ontvangen, naar 
het vorenbedoelde land van oorsprong. Is aan 
deze voorwaarden niet voldaan, dan wordt 
de antwoordkaart behandeld a,ls eene onge
frankeerde briefkaart. 

5. Briefkaarten, welke, wat de voorgeschre
ven opschriften, de afmetingen, of den uit
wendigen vorm betreft, niet aan de bij dit 
artikel voor deze soort stukken gestelde 
voorwaarden voldoen, worden behandeld als 
brieven. 

Monsters. 
XVI. 1. Monsters van koopwaren worden 

alleen op de navolgende voorwaarden tegen 
het bij art. 6 van het Verdrag vastgestelde, 
lagere port ter verzending toegelaten : 

Zij moeten zoodanig zijn verpakt in zakjes, 
doosjes of losse omslagen, dat de inhoud ge
makkelijk kan worden onderzocht. 

Verpakking is niet vereischt bij voorwerpen i uit Mn stuk, zGoals stukken hout, metaal, enz., 
welke volgens handelsgebruik niet worden 
verpakt, mits fo voorkomende gevaUen, voor 
de vermelding van het adres en de aanhechting 
van de postzegels van een etiket wordt ge
bruik gemaakt. 

Het iF geoorloofd aan de buitenzijde van de 
zending of in de zending zelve met de hand of 
langs werktuigelijken weg naam, kwaliteit, be

, roep, en adres van afzender en geadresseerde 

I te vermelden, alsmede den dog van afzending, 
de handteekening, het telefoonnummer, bet 

I 
telegramadres en de telegraaf-code, de post- of 
bankrekening van den afzender, een fabrieks
of handelsmerk, volgnummers, prijzen en aan
wijzingen betreffende het "ewicht, de maat, 
de afmetingen. en de beschikbare hoeveelheid, 
voorts de aanwijzingen, welke noodig zijn om 
de herkomst en den aard van de koopwaar 
aan te geven. 

2. Glazen voorwerpen, vloeistoffen, oEe::;, 
vette stoffen, droog poeder, al dan niet gekleurd, 
alsmede levende bijen worden op den voet 
van monsters van koopwaren ter verzending 
toegelaten, mits zij op de volgende wijze zijn 
verpakt: . .. 

1°. Glazen voorwerpen moeten stev,g Z\Jn 
ingepakt (doozen van metaal, bout of gegolfd 
karton van stevige hoedanigheid), z66, dat 
alle gevaar voor de brieven en andere stukken 
en de ambtenaren wordt voorkomen. 

20. Vloeistoffen, olien en licht smeltbare 
stoffen moeten zijn verpakt in luchtdicht 
gesloten flesschen. Elke flesch moet zijn ge
plaatst in een afzonderlijke doos van hout of 
van gegolfd karton van ste,ige hoedanigheid, 

Akten. die van zaagsel, katoen of sponsach•ige stof 
XV. 1. Onder akten worden verstaan en, ' is voorzien in voldoende hceveelheid, om, in

als zoodanig, t egen het bij art. 6 van het Ver- geval de flesch mocht breken, het vocht te 
drag vastgestelde Iagere port ter verzending kunnen opnemen. Eindelijk moet de doos 
toegdaten, alle geheel of gedeeltelijk met de zeU, indien ze van bout is. worden gesloten 
hand geschreven of geteekende stukken en in een tweede koker van metaal. van bout met 
bescheiden, die niet het karakter dragen van opgeschroefd deksel, van gegolfd karton van 
ee.ie briefwisseling over zaken van actueelen I stevige hoedanigheid, of van sterk dik leder. 
en persoonlijken aard, zooals: open brieven en Wanneer echter een uit een uitgehold blok • 
briefkaarten van ouden datum , welke voor I bout bestaande doos wordt, gebezigd, die op 
hun oorspronkelijk doe! reeds hebben irndiend; de dunste plaats ten minste 2½ m1limeter dik 
processtukken ; alle ten overstaan van openbare is en voorzien van een deksel, dan behoeft 
ambtenaren opgemaakte akten ; vrachtlijsten dit blok niet in een tweeden koker te zijn 
of cognossementen ; rekeningen ; sommige stuk- gesloten. 
ken van verzekering-maatschappijen; op geze- 3°. Niet lioht smeltbare vette stoffen, zooals 
geld of ongezegeld pa.pier geschreven afschriften zaU, zachte zeep, hars, enz., waarvan het ver
of uittreksels van onderhandscbe akten ; ge- voer minder bezwaar oplevert, moeten, na van 
schreven partituren of muziekbladen ; afzon- een eerste omhulsel (doos, linnen zak, perka
derlijk verzonden handschriften van boek- ment, enz.) te zijn voorzien, in een doos van 
werken of nieuwsbladen; oorspronkelijk 'en hout, metaal of sterk dik leder zijn gesloten. 
verbeterd schoolwerk met uitslu1ting van elke 4°. Kleurstoffen als aniline, enz., worden 
aanwijzing, welke niet rechtstreeks op de uit- slechts toegelaten in doozen van stevig blik, 
voering van het werk betrekk.ing heeft. welke zelve in houten doozen zijn gevat, ter-

2. De akten zijn, wat vorm en verpakking wijl de ruimte tusschen de twee verpakkingen 
betreft, onderworpen aan de voor de gedrukte is opgevuld met zaagsel ; dro0g, ongekleurd 
stukken vastgestelde bepalingen, (art. XVII poeder moet in meta.Jen, houten of kartonnen 
van dit Reglement.) doozen zijn gepakt. Deze zakken of doozen 
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worden weder in een linnen of perkamenten worden aangeboden en wel b~j ten minstc twint ig 
zak gesloten. volkomen gelijkluidende met e!kander over-

50 Monsters van vloeistoffen, vette stoffen, eenstemmende exemplaren. 
a,lsmede die, welke in minder stevige linnen of 2. Tegen het lagere port kunilfln niet worden 
papieren omsl.,.gen zijn gesloten, moeten wor- verzonden de gedrukte stukken, die zijn voor
den voorzien van een bij voorkeur perkamen- zien van eenigerlei t eekens, welke eene over
ten strook, waarop bet adres van den geadres- eengekomen taal zouden kunnen vormen, noch, 
seerde, de frankeerzegels en de afdrukken van behalve de uitzonderingen, bepaaldelijk bij 
de dagteekeningstempels worden aangebracht. I dit artikel toegestaan, die, waarvan de tekst 
Het adres moet op het voorwerp zelf worden na den druk is gewijzigd. 
berhaald. J 3. Hflt is geoorloofd : 
. 6°. Levende bijen moeten zijn verpakt in a. buiten op of binnen in de zending of op 
doozen, welke zoodanig zijn ingericht, dat alle het stuk zelf den naam, de kwaliteit, het beroep 
gevaar is uitgesloten en nochtans de inhoud en het adres van den afzender en van den 
gema].kelijk kan worden onderzocht. ~eadresseerde met de hand of langs werktuige-

70. Voorwerpen van welken aard ook, die lijken weg te vermelden, alsmede den dag van 
zouden bederven indien ze op de in § l voorge- afzending, de handteekening, bet telefoonnum
schreven wijze zouden zijn verpakt, kunnen mer, het telegramadres, de telegraaf-code, en 
bij uitzondering onder luchtdicht gesloten de post- of bankrekening van den afaender ; 
verpakking ter verzen:1ing worden toeg-•laten . b. op gedrukte visitekaartjes, zoowel als op 
In dit geval kunnen de betrokken Administra- Kersti:nis- en nieuwjaarskaarten, het adres 
tiiin eischen, dat de afzender of de geadresseerde van den afzender, zijn titel, alsmede wenschen, 
br t onduzoek naar den inhoud vergemakke- gelukwenschen, betuigingen van dank of van 
lijkt, hetzij door opening van een of meer door rouwbeklag of andere beleefdheidstermen, uit
die Administratien aan te wijzen zendingen, gedrukt in ten hoogste vijf woorden of door 
hetzij op andere afdoende wijzc. I middel van algemeen gebruikelijke letters 

3. Eveneens worden tegen het tarief der (p. f., enz.), met de hand bij te voegen; 
monsters toegeLten cliche's voor drukwerken, c. bij verbeterde drukproeven het handschrift 
afzonderl~ik te verzenden sleutels, afgcsneden te voegen en in die drukproeven veranderingen 
l evende bloemen, de voorwerpen van natuur- en bijvoegingen aan t~ brengen, welke op de 
ljjke historie (gedroogde of voor bederf be- correctie, den vorm en het drukken betrekking 
waarde dicren en planten, monsters van delf- hebben. Bij gebrek aan ruimte, mogen deze 
stoffen, enz. ), buisjes met serum en patholo- bijvoegingen op afzonderlijke bladen worden 
gische voorwerpen, welke onschadelijk zijn aangebracht ; 
gemaakt door hunne wijz~ van bereiding en ver- d. drukfouten te verbeteren, ook in andere 
pakking. Deze voorwerpen , met uitzondering I drukwerken dan drukproeven; 
van de door do officieel erkende laboratoria of e. sommige gedeelten van een gedrukten 
instellingen in het algemeen bdang verzonden I tekst door te halen ; 
wordende buisjes met serum, mogen niet wcr- /. door middel van streepen of onderstree-
den verzonden met handelsoogmerken. pingen die woorden of gedeelten van den 

De verpakking moet in overeenstemming tekst te doen uitkomen, waarop men de aan
zijn met de algemeene voorschrift,en betref- 1

1 

dacht wenscht te vestigen ; 
fende de monsters van koopwaren. g. in prijscouranten, aanbiedingen v~n ad-

vertentien, beursberichten, marktbencht.,n, 
handelscirculaires en prospectussen, de cijfers, 
alsmede op berichten van aanstaand bezoek, 
den naam van den reiziger, den datum, het 
uur en den naam van de plaats welke hij denkt 
te bezoeken, alsmede de plaats waar hij te 
sp~eken is, met de pen of langs werktuigelijken 
weg te vermelden of te verbeteren ; 

Gedrukte stukken van allerlei aard. 
XVII. 1. Onder gedrukte stukken worden 

verstaan en, als zoodanig, tegen het bij art. 6 
van het Verdrag vastgestelde lagere port ter 
V"rzending toegelaten : nieuwsbladen en tijd
schriften , ingenaaide of ingebonden boeken, 
vlugschrinen, muziekstukken, visitekaartjes, 
adreskaarten, drukproeven met of zonder de 
daarbij behoorende handschriften, -plaatwerken, 

1 fotografieen en albums met fotografieen, pren
ten, teekeningen, plattegronden, Jandkaarten , 
catalogussen, prospectussen, aankonctigingen en 
berichten van verschillenden aard, welke 
gedrukt, gegraveerd. gesteendrukt of geauto
grafeerd zijn, en, in het algemeen, alle op pa-
1lier, perkament of karton, door middel van 
boekdruk, pla<1tdruk, steendruk of autogmfie, 
dan we! langs eenigen anderen, gemakkelijk 
te herkennen werktuigelijken weg vermenig
vuldigde stukken , met uitzondering echter 
van de gecalqueerde en van die, welke met de 
schrijfmachine zijn vervaardigd. 

Met gedrukte stukken worden gelijkgesteld 
de afdrukken van een met de pen of met de 
schrijfmachine vervaardigd origineel, wanneer 
zij door werktuiglijke vermenigvi.,Jdiging (kleur
druk, enz.) zijn verkregen ; doch om tegen het 
lagere port te kunnen worden toegelaten, moe
ten die afdrukken ten kantore der poster ijen 

1 h. op de aankondigingen betreffende het ver-
trek en de aankomstvan schepen, den datumen 
het uur van dat vertrek en van die aankomst, 
alsmede de namen der schepen en der havens 
van vertrek en aankomst met de hand te ver
melden; 

i. op boeken, vlugschrilien, nieuwsbladen, 
fotografieen, plaatwerken, muziekbladen en 
in het algemeen op alle voortbrengselen van 
letterlrunde of kunst, die gedrukt, gegraveerd, 
gesteendrukt of geautografeerd zijn een geschre
ven opdracht te stellen, bestaande uit een 
eenvoudige beleefdheidsuitdrukking, alsmede 
de factuur, die op het toegezonden voorwerp 
betrekking heeft, er bij te voegen.; 

f. modeplaten, Jandkaarten, enz., te kleuren; 
k. bij uitknips<Jls van nieuwsb!aden en tij•.

schrilien, den titel, den datum, het nummer 
en het adres van de uitgave, waan,it zij ·geno
men zijn, met de h;i,nd of Jangs werktuigelijken 
weg aan te geven ; 

l . op bestel- en inteekenbiljetten, betrekking 
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hebbende op uitgaven van den boekhandel, 
boeken, nieuwsbladen, plaatwerken, muziek
stukken, met dP hand de gevraagde of aange
boden werken te vermelden, en de gedrukte 
mededeelingen geheel of gedeeltclijk door te 
halen of te onderstrepen. 

4. De gedrukte stukken moeten zoodanig 
zijn ingepakt, dat ze gemakkelijk kunnen wor
den onderzocht. Zij moeten worden verzon
den hetzij onder k.ruisband, op rollen, tusschen 
bordpapier, in kokers, welke aan beide uitein
den open zjjn, of onder open omslag, hetzij met 
een gemakkelijk los te maken bindtouw om
wonden, dan we! slecbts toegevouwen, mits 
zoodanig, dat geen gevaeir bestaat , oor insch:i
ving van andere stukken. 

5. Adreskaarten en alle gedrukte stukken 
in den vorm en van de stevigheid van eene 
niet gevouwen kaart zonder kruisband of 
omslag of zonder samenbinden of toevouwen, 
worden verzonden. 

6. Kaarten, voorzien van bet opschrift 
,,Carte postale", of van de vertaling daarv<1n 
in eenige andere taal, zjjn toegC'!aten tegen 
het tarief der gedrukte stukken, mits zij vol
doen aan de algemeene voorwaarden in <lit 
artikel voor deze soort zendingen vastgesteld. 
Die, welke niet voldoen aan deze voorwaarden, 
worden beschouwd als briefkaarten en als zoo
danig behandeld, behoudens eventueele toe
p"'ssing van bet bepaalde bij § 5 van artikel 
XIV van clit Reglement. 

Gemengde zendingen. 
XVIII. Het is geoorloofd in een zending 

monsters van koopwaren, gedrukte stukken, en 
akten samen te voegen, doch onder voorbehoud: 

1 °. dat elk stuk op zich zelf de daar voor va-st
gestelde grenzen, wat . gewicht en afmetingen 
betreft, niet overschrijde ; 

2°. dat het gezamenlijk gewicht der zending 
2 kilogram niet te boven ga. (Deze beperking 
geldt niet voor stukken in blindenscbrift); 

3°. dat bet port ten minste 50 centiemen 
bedraagt, indien de zending akten bevat en 
ten minste 20 centiemen, indien zij uit gedrukte 
stukken en monsters bestaat. 

waarbij wordt gebruik gemaakt van denzelfden 
verzendingsweg, dezelfde paketboot of hetzelfde 
vaartuig als voor de gewone brievenmaal. 

Bij de eerste verzending van elk jaar moet 
het advies, behalve van het volgnu=er van 
de brievenmaal ook zijn voorzien van dat van 
de !aatste brievenmaal van het vorige jaar. 

3. In het hoofd van het advies moet vermeld 
worden het gezamenlijk aantal der aangetee
kende stukken en der pakketten of zakken, 
waarin die stukken zijn vervat. Door middel 
van een stempel, een etiket of een geschreven
aan wijzing, moet voorts de aanwezigheid 
worden aangeduid van zendinben, "" elke per 
expresse zijn te bestellen. 

4. De aangeteekende stukken worden in de 
rubriek I van het advies stuksgewijs ingescbre
ven met de navolgende bijzonderheden: den 
naam van het kantoor van oorsprong en het 
nummer, waaronder het stuk op dat kantoor 
is ingeschreven, of : den naam van het kantoor 
van oorsprong, den naam van den geadresseerde 
en de plaats van bestemming. 

5. Er kan gebruik worden gemaakt van een 
of meer bijzondere, afzonderl ijke lijsten, hetzij 
ter vervanging van rubriek I van het advies, 
hetzij als vervolg-advies. 

Indien men meer dan een lijst gebruikt, 
dan moeten deze lijsten van volgnummers 
worden voorzien. Het aantal aangeteekende 
stukken, dat op een lijst mag worden ingeschre
ven, is beperkt tot 30. 

Het aantal der op de lijsten ingescbreven aan
geteekende stukken, het aantal lijsten en het 
aantal pakketten of zakken, waarin deze stuk
ken zijn vervat, moeten worden ingevuld op 
bet advies. 

6. In rubriek II worden, volg:ens de aanwij
zingen van bet formulier, de gesloten btieven
malen vermeld, welke in de recbtstreeksche 
zemling, wa<1rop bet advies betrekking hecft, 
zijn opgenomen. 

7. Onder het hoofd ,,Indications de service" 
worden de open dienstbrieven en de mededee
lingen of aanbevelingen van het kantoor van 
afzending, welke op den dienst der uitwisseling 
betrekking hebben, zoomede het aantal der 

Adviezen. t eruggezonden ledige zakken vermeld. 
XIX. 1. De v,dviezen, welke worden ge- 8. Jndien het in eenig verkeer wordt noodig 

voegd bij tusschen twee kantoren der Vereeni- geoordeeld om andere tabellen of rubrieken op 
ging gewisselde brievenmalen, zijn ingericht bet advies aan te brengen, dan kan dit in ge
overeenkomst ig bet bij <lit Reglement gevoegd meen overleg tusscben de betrokken Admini
model E. Zij worden verzonden in blauwe stratien geschieden. 
omslagen met het opscbrift ,.Feuille d'avis" 9. Wanneer een uitwisselingskantoor geen 
in vette lettPrs. enkel stuk aan een kantoor, waarmede bet in 

2. In den recbterbovenhoek wordt bet aantal betrekking staa•, beeft uit te leveren, zendt 
zakken of pakketten vermeld, waaruit de zen bet niettemin een br'evenmaal in den gewonen 
ding, waarop bet advies betrekking beeft, vorm, welke alleen bet advies bevat, voorzien 
bestaat. , an eene aanwijzing dat niets te verzenden is. 

Tenzij anders is overeengekomen, moeten de 10. Wanneer gesloten brievenmalen door 
kantoren va,n afzending de adviezen in den eene Administratie aan eene andere worden 
linkerbovenhoek voorzien van een volgnummer, uitgeleverd, om door midclel van kcopvaardij
waarbij men voor elk kantoor van afzending I scbepen te worden vervoerd, dan moet zij bet 
en voor elk kantoor van bestemming jaarlijks aantal of het gewicbt der brieven en andere 
eene door!oopende reeks vormt ; onder bet stu!&.en op bet advies en op bet adres van die 
nummer wordt de verzendingsweg aangegeven brievenmalen vermelden, indien de met de 
en in geval van vervoer over zee de naam van I inscheping belaste Administratie zulk~ ve1 -zoekt. 
de paketboot of van bet vaartuig waarmede de 
brievenmaa] wordt vervoerd. Vervoer van aangeteekende stukken. 

Elke brievenmaal moet een afzonderlijk I XX. 1 De aangeteekende stukken, 
volgnummer dragen, zelfs dan wanneer bet voorkomende gevallen, de bijzondere 
een aanvullingsbrievenma:i,l mocht betreffen, bedoeld bij artikel XIX, § 5, worden 

en, in 
lijsten, 
bijeen-
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gevoegd in een of meer afzonderlijke pakket~.en 
of zakken, welke zoodanig zijn ingepakt 
of gesloten en verzegeld da,n we! geplombeerd, 
dat ue inhoud goed verzekerd zij. 

De aangeteekende stukken worden in elk 
pakket aerangschikt in de volgorde hunner 
inschrijving. Bezigt men meer dan een afzon
derlijke lijst, dan moet elke lijst z;jn samen
gebonden met de aangeteekende stukken, 
waarop zij betrekkini,, heeft. 

In geen geval mogen de aangeteekenae stuk
ken door elkander met de gewone stukken 
worrlen verzonden. 

2. De afzonderlijke oms1ag, welke bet, advies 
bevitt, wordt, .door middel van een krnisiings I 
gebonden touw bevestigd op de buitenzijde 
v . n hot pakkel, mc-t aitngetePkende $tukken. 
Zijn de aangeteekende stukken in een zak 
gesloten, dan bevestigt men genoemden om
slag aan den ha]s van den zak. 

Is er meer dan een pakket of zak met aange
teekende stukken aanwezig, dan wordt elk 
volgende pakket of zak van een etiket voorzien 
dat den aard van den inhoud aanduidt. 

De pakketten of zakken met aangeteekende 
stukken worden in het midden van de brieven
maal geplitatst en we! zoodanig, dat, daar
op de aandacht valt van den ambtenaar die 
haar opent. 

3. De boven omschreven wijze van inpakking 
en verzending der aangeteekende stukken is 
alleen van toepassing op bet gewone verkeer. 
Voor het meer belangrijke verkeer worden 
door de betrokken Administratien, in gemeen 
overleg, bijzondere voorschriften gegeven. In 
beide gevallen evenwel blijft het aan de 
hoo'den der kantoren van uitwisseling voorbe
houden om bufoengewone maatregelen te 
nemen, indien de te verzenden aangeteekende 
stukken, door hunnen aard, vorm of omvang, 
zich niet leenen voor insJuiting in de brieven
maal. 
Overbrenging van expressestukken. 

XXI. 1. De gewone expresse-stukken wor
den in een afzonderlijken bundel bijeengevoegd 
en door het uitwisselingskant,oor gesloten in 
den omsla~ met bet advies van de brievenmaal: 

Indien m de brievenmaal stukken, als de 
hierbedoelde, aanwezig zijn, welke wegens hun 
aantal, hunnen vorm of hunne afmetingen, 
niet bij het advies konden worden gevoegd, 
dan geeft men dit aan door een in den bundel 
op te nemen strook. Deze stukken worden 
bijeengevoegd in een of meer afzonderlijke 
bundels, voorzien van een etiket, waarop met 
vette letters de aanwijzing ,,Expres" voorkomt; 
zij worden opgenomei1 in den zak, welke het 
advies bevat. 

2. De aangeteekende expresse-stukken wor
den in de gewone volgorde opgenomen onder 
de overige aangeteekende stukken met de aan
wijzing ,,Expres" in de kolom ,,Observations", 
achter elke inschrij, ing. 
Samenstelling der brievenmalen. 

XXIl. 1. Als algemeene regel geldt, dat 
de stukken, wadruit de brievenmaa.J bestaat, 
naar hunnen aard moeten worden gerangschikt 
en bij elkander gebonden, terw~jl de gefran-
keerde stukken van de ongefrankeerde of ontoe
reikend gefrankeerde worden gescheiden. 

Brieven, welk~ sporen dragen van geopend 

of beschadigd te zijn, moeten worden voorzien 
van een vermelding van dat feit en van een af
druk van den dagteekeningstempel van het 
kantoor, dat de omstandigheid heeft opge
merkt. 

De zonder omslag verzonden postwissels 
worden tot een afzonderlijk pakket vereenigd, 
na onderverdeeling, indien daartoe aanleiding 
bestaat, in zooveel bundels als er Ianden van 
bestemming zijn. Het uitwisselingskantoor 
neemt dit pakket op in den omslag met het 
advies der brievenmaal of, indien dit niet 
mogelijk is, in den zak, welke dat advies bevat. 

2. Bij verzending over land worden de brie
venmalen, na met touw te zijn opgebonden, 
ingepakt in stevig papier van voldoende hoe
veelheid om beschadiging van den inhoud te 
voorkomen, vervolgens uitwendig met touw 
opgebonden en gesloten door middel van een 
in lak afgedrukt zegel van het kantoor of ge
plombeerd. Voorts worden zij voorzien van 
een gedrukt opschrift, hetwelk in kleine letters 
den naam van het kantoor van afzending, en 
in grootere den naam van het kantoor van 
bestemming vermeldt: ,,de .. . . pour .... ". 

Bij verzending over zee worden de brieven
malen gesloten in zakken, welke behoorlijk 
dichtgemaakt, verzegeld of geplombeerd en 
van een opschrift voorzien worden. Op gelijke 
wijze wordt gehandeld met over land verzonden 
brievenmalen indien haar omvang dit noodig 
maakt. In het verkeer tusschen !anden, we!ke 
zulks overeenkomen, mogen brievenmalen, 
welke alleen een advies bevatten, uit een in 
papier verpakt pakket bestaar. 

3. Voor brievenmalen in zakken moeten de 
etiketten van linnen, Leder of perkament zijn 
of van papier, geplakt op een plankje. 

Het opschrift moet op leesbare wijze he t 
kantoor van oorsprong en dat van bestemming 
aangeven en in het verkeer met overzeesche 
landen, den datum van afzending en het num
mer van de zending. In het verkeer tusschen 
aan elkander grenzende landen kan van eti
ketten van stevig papier worden gebruik ge
maakt. 

4. Wanneer het aantal of de omvang der 
zendingen het gebruik van meer dan een zak 
eischt, dan moeten zooveel mogelijk afzonder
lijke zakken worden gebezigd: 

a. voor brieven en briefkaarten ; 
b. voor de overige stukken. 
Ongeacht het aantal of den omvang der 

zendingen moeten eveneens zooveel mogelijk 
afzonderlijke zakken worden gebezigd, wanneer 
de Adrp.inistratie van een land, dat zijn tus- , 
schenkomst verleent of van bet land van 
beste=ing zulks verzoekt. 

Wanneer afzonderlijke zakken worden gebe
zigd moet elke zak eene aanwijzing van den 
inhoud dragen. 

Het pakket of de zak met aangeteekende 
stukken wordt in een der zakken met brieven 
geplaatst. 

De zak, welke het advies bevat, wordt aan
geduid door de op in het oog vallende wijze 
op het etiket aangebrachte letter F. 

5. Het gewicht van elken zak mag 30 kilo
gram niet te boven gaan. 

6. De zakken moeten per keerende post ledig 
aan het land van oorsprong worden terugge
zonden, tenzij daaromtrent tusschen de met 
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e lkander in verbinding staande Administratien aangeteekende stukken, het advies of de bij
anders is overeengekomen. zondere lijst ontbreekt, dan wordt dit feit 

De terugzending van de ledige zakken be- onmiddellijk in den vereischten vorm door 
hoort te geschieden tusschen de uitwisselings- twee ambtenaren van het kantoor van bestem
kantoren der met elkander in verbinding staan- ming gestaafd en, door middel van een ambts
de landen, welke te dien einde, na voorafgaand halve aangeteekend te verzenden bericht v~n 
overleg, door de betrokken Administratien bevinding, ter kennis van het afzendend mt-
worden aangewezen. wisselingskantoor gebracht. 

De ledige zakken moeten opgerold en in Wanneer echter het ontbreken van eene 
behoorlijke pakken worden samengebonden; 1 brievenmaal het gevolg is van eene gemiste 
in voorkomende gevalien moeten de voor aansluiting van de posten, behoeft het bericht 
de adresstrooken bestemde plankjes in de zak- van bevinding niet aangeteekend te worden 
ken worden gedaan. verzonden. 

Indien de pakketten worden teruggezonden , Indien het geval daartoe aanleiding geeft, 
door tusschenkomst van een antler uitwisselings- kan aan bet uitwisselingskantoor van afzending 
kantoor, dan dat, waarvan de zakken zijn bovendien per telegram worden kennis gegeven, 
ontvangen, behooren de pakketten te word.en I op kosten van de Administratie, welke het 
voorzien van een opschrift, aanwijzende den telegram verzendt. Tegelijkertijd wordt door 
naam van laatstbedoeld kantoor. het kantoor van bestemming, met inachtne-

Indien de terug te zenden ledige zakken niet ming van dezelfde bepalingen als voor het 
te talrijk zijn, kunnen zij worden opgenomen oorspronkelijke, een duplicaat van het bericht 
in de zakken met brieven en andere stukken; van bevinding gezonden aan de Administratie, 
in het tegenovergestelde geval moeten zij afzon- waaronder het kantoor van afzending behoort ; 
derlijk worden opgenomen in verzegelde zak- betreft bet de niet-bevindillg van een of meer 
ken, welke zijn te adresseeren aan de betrokken aangeteekende stukken, van bet advies of van 
uitwisselingskantoren. De adresstrooken moe- de bijzondere lijst der aangeteekende stukken, 
ten de aanwijzing ,,Sacs vides" dragen. dan moet dit duplicaat vergezeld gaan van den 

zak of van den omslag en van het zegel of 
Onderzoek van de brievenmalen. loodje van het pakket der genoemde stukken 

XXIII. 1. Het uitwisselingskantoor, dat een of, indien dit pakket zelf niet is aangetroffen, 
brievenmaal ontvangt, verzekert zich of de van den zak, van het touw, van het etiket en 
inschrijvingen op het advies en, in voorkomende van het zegel of loodje van de brievenmaal. 
~evallen, op de lijst der aangeteekende stukken Zoodra eene brievenmaal welke aan het 
Juist zijn. De brievenmalen moeten in goe- kantoor van oorsprong of aan een tus chenkan
den staat worden uitgeleverd. toor als vermist was gemeld, terecht komt, be-

Nochtans mag de aanneming van een brie- hoort aan datzelfde kantoor een tweede bericht 
venmaal niet wegens haar slechten staat wor- van bevinding te worden gezonden, waarbij 
den gewcigerd. Betreft het eene brievenmaal de ontvangst van die brievenmaal wordt mede
bestemd voor een antler kantoor dan dat, het- gedeeld. 
welk haar in ontvangst nam, clan moet zij Wanneer het ontbreken van een bnevenmaal 
opnieuw worden ingepakt, waarbij de oorspron- op den geleide-brief (pas) voldoende is toegelicht 
kelijke verpakking zooveE>l mogelijk moet be- en indien deze brievenmaal met de eerstvolgen
houden blijven. Deze nieuwe inpakking wordt de post ten kantore van bestemming aankomt, 
voorafgegaan door een onderzoek van den in- dan is het opmaken van een bericht van be
houd, indien kan worden vermoed, dat deze vinding niet noodig. 
niet ongeschonden is gebleven. 7. lndien eene gesloten brievenmaal verloren 

2. Ind.ien het uitwisselingskantoor misvat- gaat, dan zijn de bij het vervoer betrokken 
tingen of verzuimen opmerkt, bren~ het on- Administratien, binnen de grenzen der bepalin
middellijk op de adviezen of lijsten de noodige gen van art. 10 van het Verd.rag, verantwoor
verbeteringen aan, daarbij zorg dragende, dat delijk voor de aangeteekende stukken, welke 
de onjuiste aanwijzingen in dier voege met de brievenmaal bevatte, mits de niet-ontvangst 
de pen worden doorgehaald, dat de oorspron- hun zoo spoedig mogelijk is medegedeeld. 
kelijke inschrijvingen kunnen worden onder- 8. Wanneer het kantoor van bestemming, 
kend. met de eerstvolgende post na het onderzoek, 

3. Deze verbeteringen geschieden door twee aan het kantoor van afzending geen bericht 
ambtenaren. Het geval van blijkbare vergissing heeft doen toekomen, waarbij van het bevinden 
uitgezonderd, is aan die veranderingen meer van eenige fout of onregelmatigheid werd kennis 
waarde te hechten dan aan de oorspronkelijke gegeven, dan geldt het ontbreken van datstuk, 
inschrijvingen. zoolang het bewijs van het tegendeel • niet is 

4. Het kantoor van bestemming maakt een geleverd, als bericht van ontvangst van de 
bericht van bevinding op, overeenkomstig het brievenmaal en haren inhoud. 
bij dit Reglement gevoegd model G, dat on- , 
verwijld, ambtshalve aangeteekend. , aan het Uitwisseling van brievenmalen met 
kantoor van afzendmg wordt gezonden. oorlogsschepen. 

In het geval, bedoeld bij § 1 van dit artikel, XXIV. 1. Van de uitwisseling van geeloten 
wordt een afschrift- van het bericht van bevill- brievenmalen tusschen eene Postadmini~tratie 
dillg in de opnieuw ingepakte brievenmaal der Vereeniging en eskaders of oorlogsschepen 
gesloten. van dezelfde nationaliteit of tusschen eskaders 

/\. Het kantoor van afzending zendt bet of oorlogsschepen van dezPlfde nationaliteit 
bericht, na onderzoek, en in voorkomende ge- onderling moet, zoo mogelijk vooraf, worden 
vallen van zijne opmerlcingen voorzien, terug. kennis gegeven aan de Administratien, welke 

6. Wanneer eene brievenmaal, een of meer voor het vervoer hare tusschenkomst verleenen. 
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2 . ..,Ret adres van deze brievenma-len wordt 
ingericht als volgt (in de Fransche taal): 

Van het kantoor te . . . . . . . . . .. 

A
•n : het (nationaliteit) eskader van (aanwij
Q zing van het eskader) te . . . . . . 

het (nationaliteit) oorlogsschip de (naam 
van het schip) te . . . . . . . . . . 

(Land) 
of 

I 
het (nationaliteit) eskader van (aanwij-

V zing van het eskader) te . . ... . 
an het (nationaliteit) oorlogsschip de (naam 

van het scrup) te . . . . 
Aan bet kantoor te . 

(Land) 
of 

Va.n het (na.tionaliteit) eska.der van (aa.nwij 
zing van het eskader) te . . . . . . . .. 

Van het (nationaliteit) oorlogsschip de (naam 
van het schip) te . . . . . . . . . . ..... · 

het /nationaliteit) eskader van (aanw1J-
A \ zing· van het eskader) te . . . . . . 

an j het (nationaliteit) oorlogsscrup de (naam 
van het oorlogsschip) te. . . . . .. 

(Land) 
3. De brievenmalen, welke zijn bestemd voor 

of afkomstig van eskaders of oorlogsschepen, 
worden, behoudens aanwijzing op het adres 
van een bijzonderen verzendingsweg, verzon
den langs den snelsten weg en op denzelfden 
voet als de tusschen postkantoren gewisselde 
brievenmalen. 

Wanneer de voor een eskader of voor een 
oorlogsscrup bestemde brievenmalen los worden 
verzonden, houdt de kapitein van de met het 
vervoer daarvan bela-ste paketboot ze ter be
schikking van den commandant va~ het eska
der of van het scrup, waarvoor ze ZIJn bestemd, 
voor het geval deze onderweg aan de paket
boot aflevering van die brievenmalen mocht 
komen vragen. 

4. Indien de schepen zich niet op de plaats 
van bestemming bevinden op het oogenbhk 
van aankomst van de aan hen gerichte brieven
malen, worden deze op het postkantoor be
waard, in afwachting dat zij door den geadres
seerde afgehaald of naar een ander punt opge
zonden worden. De opzending kan worden 
verzocht, hetzij door de Postadministratie van 
oorsprong, hetzij door den commandant van 
het eskader of het schip, waarvoor de brieven
maal bestemd is, dan wel door een Consul van 
dezelfde nationaliteit. 

5. Indien brievenmalen, als de bedoelde, 
zijn voorzien van het opschrift : ,,Aux soins 
du Consul de ...... ", dan worden zij afge-
geven aan het Consulaat van het land van oor
sprong. Op verzoek van ~en Consul kunnen 
zij later weder in den postdienst worden opge
nomen en verzonden naar de plaats van afzen
ding of naar eene andere bestemming. 

6. De voor een oorlogsschip bestemde brie
venmalen worden, tot op het oogenblik der 
uitreiking aan den commandant v_an da~ oor
logsschip, beschouwd als trans1tzendmgen, 
ook al zouden zij oorspronkelijk zijn geadres
seerd aan een postkantoor of aan een C~msll:1, 
wien de zorg voor de verdere verzendmg 1s 
opgedragen. Zij worden dus niet beschouwd 
als aan haar adres te zijn bezorgd, zoolang _zij 
niet zijn afgeleverd aan het oorlogsschip, 
waarvoor zij bestemd zijn. 

Identiteitskaarten. 
XXV. l. De Administratien van de contrac

teerende landen wijzen, ieder voor zooveel haar
betreft, de postkantoren of de takken van post
dienst aan, welke worden belast met de uitgifte 
van identiteitskaarten. 

2. Deze kaarten worden opgemaakt op een 
formuiier, overeenkomende met bet bij dit 
reglem'ent gevoeg<le model F. De fo rmulieren 
voor de identiteitskaarten worden tegen beta
ling verstrekt door het Internationaal Bureel. 
Zij worden gesteld in de taal van bet land, 
dat de kaart uitgeeft ; zij zijn, in voorkomende 
gevallen, onder de regels voorzien van eene 
Fransche vertaling. 

3. Bij de aanvraag moet de aanvrager zijn 
l)Ortret overleggen en zijne· identiteit bewijzen. 
De ambtenaar, die de aanvraag in ontvangst 
neemt, houdt hiervan aanteekening in een regis
ter; hij plakt daarna het door den belangheb
bende verstrekte portret op de tweede blad
zijde van de kaart, hecht vervolgens, half op 
dit portret en half op de kaart, het postzegel 
dienende ter verantwoording van het recht, en 
maakt het zegel onbruikbaar door een zeer 
duidelijken afdruk van den dagteekening
stempel. 

Vervolgens brengt hij een afdruk van dien 
stempel of van zijn ambtszegel aan op de voor
zijde van de kaart en stelt daarop in Latjjnsche 
letters alle andere aanwijzingen, die het formu
lier aangeeft, (volgnummer van het register, 
datum van beeindiging van den geldigheids
duur, voornaam en naam, beroep en woon
plaats van den houder, benevens zijn signale
ment, met, in voorkomende gevallen, eene 
Fransche vertaling onder de regels). 

Daarna verzoekt hij den persoon, te wiens 
name de kaart is gesteld, om op de daarvoor 
aangegeven plaat.s zijne handteekening t,e zet
ten, waarna hijzelf de kaart teekent. Hij reikt 
deze vervolgens aan den belanghebbende uit 
tegen betaling van bet verschuldigde recht. 
Alie aanwijzingen behooren met inkt te worden 
geschreven. · 

Elk land behoudt echter de bevoegdheid om 
de op den internationalen dienst betrekking 
hebbende identiteitskaarten, volgens het model 
F, uit te a-even in overeenstemming met de 
regelen, welke worden toegepast op de in zijn 
binnenlandschen dienst in ge bruik zijnde kaarten. 

Verzending aan een antler adres. 
XXVI. 1. Ter uitvoering van art. 16 van 

het Verdrag, en behoudens de in de hierna 
volgende paragraaf 2 bedoelde uitzonderingen, 
worden de brieven en andere stukken van allerlei 
aard, welke binnen de Vereeniging zijn geadr~~
seerd aan personen, die van woonplaats ZIJn 
veranderd, door de Administratie, <lie ze uit
reikt, behandeld also£ zij rechtstreeks van de 
plaats van oorsprong naar de plaats der rueuwe 
bestemming $eadresseerd waren. 

2. Ten opzrnhte van zendingen uit den bin
nenlandschen dienst van een der landen der 
Vereeniging, welke, ten gevolge van verzending 
aan een nader adres, in den dienst van een 
ander land der Vereeniging overgaan of van 
zendingen, welke worden verzonden tusschen 
twee landen der Vereeniging, die voor hun 
onderling verkeer een lager port dan het gewone 
Vereenigingsport hebben aangenomen, maa 
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welke, ten gevolge van verzen<ling aan een 
nader adres, overgaan in den dienst van een 
derde land der Vereeniging, ten opzichte waar
van het gewone Vereeningingsport ~eldt of 
eindelijk van zendingen, oorspronkelijk ver
voerd tusschen plaatsen van twee aan elkaar 
grenzende diensten, waarvoor een verlaagd 
port bestaat, maar die met nader adres naar 
andere plaatsen van die landen der Vereeniging 
of naar een ander land der Vereeniging worden 
verzonden, gelden de navolgende regelen : 

-1°. Ongefrankeerde zendingen en die, welke 
voor hare oorspronkelijke bestemming ontoe
reikend waren gefrankeerd, worden door de 
Administratie die ze uitreikt, belast met het 
port, dat verschuldigd is voor rechtstreeks van 
het punt van oorsprong naar de plaats der 
nieuwe bestemming verzonden zendingen van 
denzelfden aard. 

20. Zen<lingen, welke voor hare oorspronke
lijke beste=ing behoorlijk waren gefrankeerd 
en waarvoor, alvorens zij met nader adres wer
den verzonden, het voor het verdere vervoer 
verschuldigde aanvullingsport v66r de nadere 
verzending niet is gekweten, worden door de 
Administratie, welke ze uitreikt, naar haren 
aard belast met een port, gelijkstaande met het 
verschil tusschen het reeds betaalde frankeer
geld, en dat, hetwelk zou zijn geheven, indien 
de zendingen oorspronkelijk naar de nieuwe 
bestemmingsplaats waren geadresseerd. 

3°. Zendingen, welke oorspronkelijk van een 
binnenlandsch adres in een land der Vereeni
ging waren voorzien en volgens de binnenland
sche regeling voldoende waren gefrankeerd, 
worden beschouwd als stukken, welke toerei
kend waren gefrankeerd voor hunne oorspron
kelijke bestemming. 

4°. Zendingen, welke oorspronkelijk binnens
lands zijn verzonden onder genot van vrijstelling 
van port, worden door de Administratie, die 
ze uitreikt, belast met het port, dat van . toe
passing is ,op gefrankeerde zendingen van den
zelfden aard, welke rechtstreeks van het punt 
van oorsprong worden verzonden naar de plaats 
van de nieuwe bestemming. 

3. Indien, in de bovengenoemde gevallen, 
de zendinsen v66r de ontvangst door de met 
de uitreikmg belaste Administratie een ander 
land hebben doorloopen, voor hetwelk de Ad
ministratie van oorsprong een hooger port heft 
dan dat, geldende in het verkeer met het land, 
dat de stukken uitreikt, dan zijn de zendingen 
onderworpen aan het hoogere port. 

4. Het bedrag van de van den geadresseerde 
te heffen porten moet door de Administratie 
welke nazendt, in franken en centiemen naast 
de postzegels worden aangegeven, of indien deze 
ontbreken, naast den stempelafdruk van het 
kantoor van oorsprong. Het aanvullingsport, 
waarmede expressestukken, ingevolge de bepa
lingen van art. 15, § 3 van het Hoofdverdrag, 
kunnen zijn belast, moet in elk geval door de 
Administratie, welke nazendt, in franken en 
centiemen op de vorengenoemde plaats worden 
aangegeven. 

5. Verkeerd gezonden stukken van allerlei 
aard worden onverwijld, langs den snelsten weg, 
naar hunne bestemming verzonden. 

6. Gewone of aangeteekende stukken van 
allerlei aard, welke wegens onvolledige of on
juiste adresseering ter aanvulling of verbetering 

van .het adres aan de afzenders zijn terugge
zonden, worden, indien zij met aangevuld of 
verbeterd adres opnieuw ter post worden be
zorgd, niet als zendingen aan een nader adres, 
maar als geheel nieuwe zendingen beschouwd ; 
voor deze zendingen is dientengevolge opnieuw 
port verschuldigd. 

Onbestelbare stukken. 
XXVII. 1. De om welke reden ook onbe

stelbare brieven en andere stukken moeten 
onmiddellijk, hetzij afzonderlijk, hetzij in een 
bijzonderen bundel met st,rook ,,Rebuts", naar 
het land van oorsprong worden teruggezonden. 
De term~jn, gedurende welken ter beschikking 
van de geadresseerden gehouden of ,,post<• 
restante" geadresseerde stukken bewaarcl bl(j
ven, wC'r<lt geregeld rlc,or de bepalingen van bet 
land van besteniming. Die termijn mag echter 
zes maa.nden in het verkeer met overzeesche 
landen en twee maanden in het verkeer met 
andere landen niet te boven gaan; de terug
zending naar het land van oorsprong moet 
binnen korteren termijn geschieden indien de 
afzender zulks op den omslag heeft verzocht 
bij een in het land van bestemming bekende 
taal geschreven aanteekening. 

2. De onbestelbare aangeteekende stukken 
worden evenwel teruggezonden aan het kantoor 
van uitwisseling van het land van oorsprong 
also£ het betrof aangeteekende stukken bestemd 
voor dat land. 

3. Bij wijze van uitzondering, kunnen twee 
met elkander in betrekking staande Admini
stratien, in gemeen overleg, eene andere wijze 
van terugzending der onbestelbare stukken 
toepassen. Zij -kunnen ook overeenkomen om 
elkander wederkeerig vrij te stellen van de 
terugzending van de ontoereikend gefrankeerde 
,,chain-letters" (zoogenaamde ,,sneeuwbal-brie
ven"), welke door den geadresseerde geweigerd 
zijn, als de Administratie van bestemming, 
na raadpleging van den geadresseerde, heeft 
vastgesteld, dat de betrekkelij ke zendingen. 
werkelijk ,.chain-letters" zijn. 

Waardelooze onbestelbare gedrukte stukken, 
worden nimmer naar de plaats van oorsprong 
t eruggezonden, tenzij de afzender, door eene 
buiten op het stuk gestelde aanteekening, de 
terugzending daarvan heeft verzocht. 

4. Alv:orens de stukken, welke om eenigerlei 
reden niet zijn uitgereikt, aan de Administratie 
van oorsprong terug te zenden, moet het kan
toor van bestemming de reden van de niet
uitreiking op de adreszijde van die stukken, 
in den volgenden vorm, duidelijk en beknopt 
in de Fransche taal vermelden : inconnu 
(onbekend), refuse (geweigerd), en voyage (op 
reis), parti (vertrokken), non reclame (niet 
opgevraagd), decede (overleden), of een der
gelijk woord. Deze vermelding geschiedt door 
middel van een stempel of door het opplakken 
van een etiket. Elke Administratie is bevoegd, 
om hieraan toe te voegen de vertaling van de 
reden der niet-uitreiking in haar eigen taal, 
alsmede alle andere aanwijzingen, •he zij 
wenschelijk mocht achten. 

Het kantoor van bestemming moet vervol
gens de plaats van de eerste bestemming door
halen en naast den afdruk van den dagteeke
ningstempel van het kantoor van afzending 
de aanwijzing ,,retour" stellen. 
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5. Indien stukken, welke in een land der 
Vereeniging met bestemming naar eene plaats 
m dat land zijn ter post bezorgd, zijn verzonden 
door inwoners van een ander land, en ten gevol
ge van niet-uitreiking en onbestelbaarheid, 
naar het buitenland moeten worden verzonden 
om aan de afzenders te worden teruggegeven, 
dan worden zij als internationale zendingen 
beschouwd. 

De Admirustratie, welke die stukken terug
zendt, en de Administratie, welke ze uitreikt, 
passen op die stukken de bepalingen toe der 
§§ 2, 3 en 4 van art. XXVI van dit Reglement. 

6. titukken voor zeelieden en andere perso
nen, welke zijn gezonden aan het adres van 
een Consul en door dezen aan het postkantoor 
ter plaatse als niet opgevraagd worden terug
gegeven, moeten worden behandeld op de wijze 
als in § 1 of in § 3 voor onbestelbare stukken 
in het algemeen is voorgeschreven. Het bedrag 
der porten, welke voor die stukken van den 
Consul zijn ingevorderd, moet hem dan tege
lijkertijd door dat postkantoor worden terug
betaald. 

Navragen betreffende gewone stukken, 
welke hunne bestemming niet hebben 
bereikt. 

·xxVIII. I. Aan elke navraag, betreffende 
een gewoon stuk, dat zijne bestemming niet 
heeft bereikt, wordt op de volgende wijze ge
volg gegeven : 

1 °. Een formulier, ingericht overeenkomstig 
het hierbij gevoegd model H, wordt uitgereikt 
aan den persoon die de navraag doet, met ver
zoek om, zoo nauwkeurig mogelijk, het gedeelte, 
dat hem aangaat, in te vullen. 

2°. Het kantoor, waar de navraag is gedaan, 
zendt het formulier recbtstreeks naar bet andere 
betrokken kantoor. Die toezending geschiedt 
ambtshalve en zonder begeleidend schrijven. 

3°. Laatstbedoelcl kantoor doet het formulier 
aan den geadresseerde of aan den afzender, 
naar omstandigheden, voorleggen, met verzoek 
om omtrent een en antler inlichtingen te ver
schaffen. 

4°. Nadat het met die inlichtingen is aange
vuld, wordt het formulier ambtshalve terug
gezonden aan bet kantoor, dat bet beeft opge
maakt. 

5°. Wordt de klacht gegrond bev'onden, dan 
wordt zij toegezonden aan het Hoofdbestuur, 
om te dienen als grondslag voor het, verdere 
onderzoek. 

6°. Het formulier wordt, tenzij daaromtrent 
anders is overeengekomen, in de Fransche 
taal gesteld, of is voorzien van eene vertaling 
in het Fransch. 

2. Elke Administratie kan, bij eene daartoe 
aan het Internationaal Bureel gerichte kennis
geving, vorderen, dat de navragen, welke op 
baren dienst betrekking hebben, worden toe
gezonden aan haar Hoofdbestuur of aan een 
daartoe bepaaldelijk door baar aangewezen 
kantoor. 

Navragen betreffende aangeteekende 
stukken. 

XXIX. I. Voor navragen betreffende aan
geteekende stukken wordt ge bruik gemaakt 
van een formulier ingericht als of overeenkom
stig het bij dit Reglement gevoegde model I. 
De Administratie van het land van oorsprong 

zendt dit formulier rechtstreeks aan de Admi
nistratie van bestemming. 

2. De Administratien van oorsprong en van 
bestemming kunnen evenwel in gemeen overleg 
de navraag van kantoor tot kantoor doen ver
zenden langs denzelfden weg, als die, welke 
is gebezigd voor de zending, waarop de navra.ag 
betrekking heeft. 

:3. Indien, in het hierboven bij § l bedoelde 
geval, de Administratie van bestemming af
doende inlichtingen kan verschaffen omtrent 
het lot van de zending, waarop de navraag 
betrekking beeft, zendt zij het formulier, na 
dit van de vereischte inlichtingen te hebben 
voorzien, terug aan de Administratie van 
oorsprong. 

Wanneer bet lot van eene zending, welke 
stuksgewijze door verschillende diensten is 
behandeld, in het land van beste=ing niet 
onmiddellijk kan worden vastgesteld, zendt 
de Administratie van bestemming het formulier 
terug aan de Administratie van oorsprong. 
Deze vult het formulier aan met de gegevens 
betreffende de verzending aan de eerste Admi
nistratie van doorvoer. Zij zendt het formulier 
vervolgens aan laatstgenoemde Administratie, 
welke het voorziet van hare bemerkingen en 
het, zoo noodig, doorzendt, aan de volgende 
Administratie. De navraag gaat aldus van 
Administratie tot Administra,t1e, totdat is 
gebleken wat van het stuk, waarop de navr~a_g 
betrekking heeft, geworden 1s. De Admnn
stratie, welke het stuk aan den geadresseerde 
heeft doen uitreiken, of die in voorkomende 
gevallen, noch de uitreiking, noch de rege~
matige doorzend.ing aan eene andere Admnn
stratie kan aantoonen, vermeldt deze omstan
digheid op het formnlier en zendt dit terug 
aan de Administratie van oorsprong. 

4. In het geval, bedoeld bij § 2 van dit artikel, . 
worden de nasporingen voortgezet van af de 
Administratie van oorsprong tot aan die van 
bestemming. Elke Administratie vermeldt op 
het formulier de gegevens betreffende de door
zending aan de volgende Administratie, en 
zendt het vervolgens aan deze t oe. 

De Administratie, welke het Atuk aan den 
geadresseerde heeft uitgereikt of die eventueel 
noch de uitreiking, nocb de regelmatige door
zending aan eene andere Administratie kan 
aantoonen, maakt van deze omstandigheid 
eveneens melding op bet formulier en zendt 
dit terug aan de Administratie van oor
sprong. 

5. De formulieren I zijn gesteld in de Fran
sche taal of zijn voorzien van eene onder de 
regels gestelde Fransche vertaling van den 
tekst. Zij moeten het volledig adres van den 
geadresseerde weergeven en, zooveel mogelijk, 
vergezeld gaan van een fac-simile van den om
slag of van het adres van de zending. Zij wor
den zonder begeleidend schrijven onder geslo
ten omslag verzonden. Het staat aan iedere 
Administratie vrij om, bij eene aan het Inter
nationaal Bureel gerichte kennisgeving, te ver
langen, dat de op haren dienst betrekking 
hebbende navragen worden toegezonden, hetzij 
aan haar Hoofdoestuur, hetzij aan een bepaalde
lijk daartoe aangewezen kantoor, hetzij ein
delijk rechtstreeks aan het kantoor van bestem
ming of, indien men alleen als land van door
voer bij de zaak is betrokken, aan het kantoor 
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van uitwisseling, waaraan de zending ·is uit- , (zonder wijziging van naam of hoedanigheid 
geleverd. De formulieren I met de bijlagen van den geadresseerde) kan ook rechtstreeks 
moeten in elk geval door de Administrat1e van door den afzender ao.n bet kantoor van bestem
'Oorsprong van bet vermiste stuk worden terug ming worden gevraagd, d. w. z. zonder toe
ontvangen binnen een termiJn, welke, te re- I passing van de voor eigenlijke adresw~jziging 
kenen van de dagteekening der navraag, zes voorge~chreven maatregelen. 
maanden niet mag te boven gaan. Deze termijn 5 .. Elke Administratie kan, bij eene daartoe 
wordt in het verkeer met overzeesche landen aan het Internationaal Bureel gerichte kennis
,gesteld op negen maanden. geving, vorderen, dat, voor zooveel zij daarbij 

6. De bovenstaande bepalingen zijn niet / is betrokken, de toezending van de verzoeken 
van toepassing op gevallen van berooving, gescruede door tusschenkomst van haar Hoofd
vermissing, enz. van een brievenmaal, welke , bestuur of van een bepaaldelijk daartoe aange
gebeurtemssen eene meer uitvoerige briefwisse- wezen kantoor. 
ling tusschen de Administratien vereischen. W anneer de verzending van de verzoeken 
Terugvordering vat> stukken, en wijzi- geschiedt door tusschenkomst van de Hoofd-
ging van adressen of verzendingsvoor- besturen, dan wordt met de aanvragen, welke 
-waarden. recbtstreeks door de kantoren van oorsprong 

XXX. 1. Voor verzoeken om terugzending aan die van bestemming worden gericht in 
of verzending aan een nader adres van stukken, zoover rekening gehouden, dat de betrekkelijke 
alsmede voor verzoeken om verbetering van stukken tot de ontvangst van het verzoek van 
adressen moet de afzender gebruik maken het Hoofdbestuur ten kantore bewaard 
van een formulier, overeenkomstig het bij dit blijven. 
Reglement gevoegde model J. Bij de indiening De Administratien, die van de, bij het eerste 
van dit verzoek aan bet postkantoor moet de lid van deze paragraaf bedoelde bevoegdheid 
afzender zijne identiteit bewijzen en, wanneer gebruik maken, nemen voor hare rekening 
dit te pas komt, het bewijs van terpostbezor- de kosten, welke kunnen voortvloeien uit de 
ging vertoonen. Nadat bet identiteitsbewijs overbrenging in haren dienst, per post of per 
is geleverd, waarvoor de Administratie van t elegraaf, van de met het kantoor van bestem
het land van oorsprong de aansprakelijkheid ming te wisselen berichten . 
.aanvaardt, handelt men als volgt : · Het gebruik van de telegraaf is verplicht, 

1°. Indien het verzoek per post moet worden indien de afzender zelf daarvan heeft ~ebruik 
overgebracht, dan wordt het formulier, verge- gemaakt en het kantoor van bestemmmg per 
zeld van een fac-simile van den omslag of van post niet tijdig kan worden gewaarschuwd. 
bet adres van de zending, rechtstreeks, per Gebruik van vermoedelijk valsche of 
aangeteekenden brief, aan het kantoor van vervalschte postzegcls of van nage-
bestemming gezonden. maakte afdrukken vao frankeermachi-

20. Indien bet verzoek langs telegrafischen nes. 
weg moet geschieden, dan wordt het formulier XXXI. Onder voorbehoud van toepassing 
-overgebracht bij den telegraafdienst, welke is van de bepalingen, welke de wetgeving in elk 
belast met overbrenging van d~n inhoud naar land vordert, ook waar <lit voorbehoud niet 
bet postkantoor van bestemming. uitdrukkelijk in de bepalingen van cl.it artikel 

Betreft het een adres-verbetering, dan moet I is opgenomen, wordt voor de va-ststellin~ van 
bet telegrafisch verzoek per eerstvolgende gele- het voor frankeering gebruik maken van val
_genheid worden bevestigd door een per post sche of vervalschte postzegels of van nage
overgebracbt verzoek, dat moet zijn vergezeld maakte afdrukken van frankeermachines op 
van het bovenbedoelde fac-simile. de volgende wijze te werk gegaan : 

2. Bij ontvangst van het formulier J of van a. vVanneer op eene zending de aanwezig-
het telegram, dat daarvoor in de plaats treedt, heid van een valsch of vervalscht (nagemaakt 
wordt het aangeduide stuk door het kantoor of reeds voor frankeering gediend hebbend) post
van bestemming opgezocht en geeft dat kan- zegel of van nagemaaktc afdrukken van fran
toor aan het verzoek het noodige gevolg. keermachines bij de afzending wordt opgemerkt 

Indien het echter eene verandering van adres , door eene Administratie, bij wier wetgeving 
betreft, welke langs telegrafischen weg is ver- onmiddellijke inbeRlagneming van de zending 
-zocht, dan bepaalt het kantoor van bestemming niet is voorgesch1even, dan wordt aan het 
-zich er toe, den brief op te houden, en wacht bedoelde zegel op geenerlei wijze iets veranderd 
met aan het verzoek te voldoen tot de ontvangst en wordt de zending, onder een aan bet kantoor 
van het vereischte fac-simile. van bestemminp; geadresseerden omslag, ambts-

Indien het stuk niet wordt gevonden, indien halve aangeteekend, doorgezonden. 
het reeds aan den geadresseerde is uitgereikt, 

1

. b. Van deze handeling wordt oiwerwijld 
of indien het telegrafisch verzoek niet duidelijk aan de Administratien van de landen van oor
genoeg is om met zekerheid het aangewezen I sprang en van bestemming kennis gegeven 
stuk te kunnen onderscheiden, dan wordt zulks door middel van een bericht, ingericht ov!'r
dadelijk medegedeeld aan het kantoor van eenkomstig het bij dit Re6lement gevoegde 
oorsprong, dat den belanghebbende hiermede model K. Een exemplaar van dit buicht wordt 
in kennis stelt. bovendien toegezonden aan het kantoor van 

3. Tenzij anders is overeengekomen, wordt bestemmin~, in den omslag, welke het van het 
bet formulier ,J in het Fransch gesteld of voor- vermoedeliJk valsche of vervalscbte postzegel 
-zien van eene onder de regels gestelde Fransche voorziene stuk bevat. 
vertaling en wor-1.t, ingev~l van Je tclegra11f c. De gcadresseerde wordt opgeroepen om 
wordt gebruik gem:iakt, het telegram gesteld de overtreding vast te stellen. 
in de Fransche taal. Uitreiking van de zending geschiedt alleen 

4. Eene eenvoudige verbetering van het adres dan, wanneer de geadresseerde of zijn gemach-

19:ll , 62 
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tigde. het verschuldigde port betaalt, bereid is 
den naam en bet. adres van den afzender mede 
te deelen en, na van den inhoud t e hebben 
kennis genomen, het stuk in zijn geheel, zoo 
het niet van het corpus delicti is t e scheiden, 
dan we] dat gedeelte van het stuk (omslag. 
strook, gedeelte van den brief enz.) , waarop 
het Mires en de afdruk c:f het zegel, waarmede 
rnisbruik vermoed wordt t e zijn begaan, voor
komen, t er beschikking van de posterijen t e 
stellen. 

d. Van den uitslag van de oproeping van den 
geadresseerde wordt een proces-verbaal opge
maakt, ingericb.t overeenkomstig het bij dit 
Reglement gevoegd model L, en waa1 in het 
voorgev11.llene, zooals niet-verschijrung, weige
ring om het stuk in ontvangst te nemen, het 
te openen of den naam van den afzender mede 
te deelen, enz., wordt ver meld. Dit verba;il 
wordt door den post am btenaar en den gea<..ues
seerde van de zending of <liens gemachtigde 
onderteekend ; indien door laatstgenoemde de 
onderteekening wordt geweigerd, dan wordt 
van deze weigering melding gemaakt ter plaatse 
voor de onderteekening bestemd. 

Het proces-verbaal wordt met de bewijsstuk
ken, ambtsbalve aangeteekend, toegezonden 
aan de Postadrninistratie van het land van 
oorsprong, welke aan de band van deze stuk
ken, indien daartoe aan!eiding bestaat, de zaak 
verde1 doet vervolgen overeenkomstig de· bepa
lingen van hare binnenlandsche wetgeving. 

Statitstiek dcr transitkosten. 
XXXII. 1. De statistische opnamen, tot 

uitvoering van de artikelen 4 en 19 van h.,t 
Verdrag. voor de afrekening der voor doorver
voer binnen de Vereeniging en buiten de gren
zen der Vereeniging verschuldigde kosten, 
gescbieden eenmaal in de drie jaar overeen 
komstig het bepaalde bij de volgende artikelen, 
beurt1Jlings gedurende de eerste acht en t wintig 
dagen van de maand Mei of gedurende de 28 
dagen , welke volgen op 14 October. 

De stauistiek van Mei 1921 zal bij uitzonde
ring van toepassing zijn op de jaren 1920 t ot 
en met 1923 ; de statistiek van October -Novem
ber 1924 zal van toepassing zijn op de jaren 
1924 tot en met 1926 en zoo ve1 volgens. 

2. Voor het geval dat een land, hetwelk 
een belangr ijk verkeer heeft, tot de Verceniging 
toetreedt , kullilen de landen der Vereeniging, 
waarvan de belangen, wat de betaling van de 
transitkosten betreft, tengevolge van die om
st andigheid eene wijziging mochten ondergaan, 
eene bi.:;zondere statistische opname ver!angen, 
welke uitsluitend op bet nieuw toegetreden 
land betrekking beeft. 

3. Indien de loop der stukken een belang- . 
rijke wijziging ondergaat en voor zooveel deze 
wijziging een of meer t ijdvakken van te zamen 
ten minste t waa!f maanden omvat, verstaan 
de daarbij betrokken Administratien zicb _met 
tlkander inzake berzierung van de daarmee 
verband houdende rekeningen wegens transit
kost en. In dat geval worden de door de Ad
ministratien van afzending te betalen bedragen 
vermeerderd, verminderd ot verdeeld in over
eenstemrrung met de in werkelijkheid voor 
den doorvoer gebezigde diensten, met <lien 
verst ande dat de totale gewichten, wdke de..i. 
grondslag voor de nieuwe rekeningen vormen , 

over bet algem1Jen dezelfde moeten zijn als die 
van de brievenmalen , welke gedurende het in 
§ 1 van dit artikel genoemde tijdvak voor 
statistische opnamen zijn verzonden. Zoo 
noodig kan eene bijzondere statistiek worden 
gebouden om de verdeeling van die gewicbten 
t usscben de verschil!ende diensten, welke hun
ne tusschenkomst ver!eenden. te regelen. Een 
wijziging in den loop der stukken wordt niet 
als belangrijk aangemerkt dan wanneer zij 
eene wijziging van de t ransitkosten voor het 
daarmee verb.and houdende vervoer van meer 
dan 10,000 franken 's jaars ten gevolge heeft. 

Ook kan bij uit zondering eene bijzondere 
statistische opname worden geeischt voor het 
vaststellen van rueuwe totaalge" ichten, welke 
als grondslag voor de nieuwe rekeningen moe
t en dienen , wanneer de t otaalgewichten van 
bet betrokken vervoer .tenminste met 100 % 
vermeerderd of met 50 % zijn verminderd en 
nieuwe rekeningen daardnor eene wjjziging van 
meer dan 10,000 franken per jaar zouden onder 
gaan . 

Gesloten brievenmalen. 
XXXIIL 1. Van de in gesloten brievenmalen 

t usschen t wee Administratien der Vereeniging 
of tusschen een Administ ratie der Vereeniging 
en een niot daartoe beboorende Administratie, 
over het grondgebied of door rniddel van de 
diensten van een of meer andere admirustratien 
gewisselde stukken, wordt een staat opgemaakt, 
overeenkomstig het bij dit Reglement gevoegd 
model M, met inachtneming van de navolgende 
bepalingen : 

Gedurende elk tijdvak der statistiek moeten 
voor de ,,brieven en briefkaarten" en de ,,overige 
stukke.1" afzonder!ijke zakken of pakket ten 
worden gebezigd. · Deze zakken of pakketten 
zijn respectievelijk t e voorzien van een etikel 
,,L. C." en ,,A. D.". Wanneer de omvang der 
brievenmalen dit toela.a.t, kunnen de afzonder 
lijke zakken of pakketten worden samenge
voegd in een enkelen verzamelzak, welke moet 
zijn voorzien van een etiket S. C.". 

Met afwijking van het bepaalde bij de art ike
len XXI en XXII van dit Reglement, is elke 
Adrninistratie be"'.oegd om gedurende het tijd
vak der statistiek, andere aangeteekende 
en expresse-stukken dan brieven en briefkaar 
ten op te nemen in een der voor de overige 
stukken bestemde zakken of pakketten met 
vermelding van deze omstandigheid op bet ad
vies ; indien echter in overeenstemming met 
evengenoemde artikelen XXI en XXII deze 
stukken zijn opgenomen in een zak of pakket 
met brieven, dan worden zij voor de gewichts
statist,iek beschouwd dee! uit te maken van de 
zending brieven. 

2. Wanneer de te volgen verzendingsweg en 
de te bezigen vervoerdiensten voor de gedurende 
het, tijdvak van de statistiek te vnzenden 
brievenmalen onbekend of onzeker zijn, moet 
de Adrninistratie van oorsprong op verzoek 
van de Administratie van bestemming voor 
elke brievenmaal een staat opmaken overeen
komstig het bij dit Reglement giivoegd model T _ 
Deze staat moet acbtereenvolgens onmiddellijk 
worden doorgezonden aan de verschillende 
diensten, die aan het vervoer van de brieven
malen deelnemen; deze diensten vermelden 
achtereenvolgens de op den doorvoer betrek-
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king hebbende inlichtingen op dezen staat, 
welke daarna als bijlage van den staat, model 
M, wordt te:ruggezonden aan de Administratie 
van oorsprong. 

3. Voorzooveel de brievenmalen van een land 
der Vereeniging voor een ander land der Ver
eeniging betreft, vermeldt het afzendend uit
wisselingskantoor op het advies voor hct uit
wisselingskantoor, waarvoor de brievenmaal 
is bestemd, het bruto gewicht der brieven en 
briefka,a,rten, alsmede dat der overige stukken, 
onverschillig vanwaar zij afkomstig of waarheen 
zij bestemd zijn. Met gewichtsgedeelten tot 
en met 500 gram wordt geen rekening gehouden; 
gewichtsgedeelten van meer dan 500 gram 
worden afgerond t ot een kilogram. In het 
brutogewicht is begrepen het gewicht der ver
pakking, maar niet dat der ledige zakken, 
welke in afzonderlijke zakken zijn verpakt, 
dat der zakken, welke alleen bevatten stukken 
vrij van alle transitkosten (artikel 4, § 9, van 
het Verdrag), dat der brievenmalen, welke 
alleen een blanco advies bevatten (artikel XIX, 
§ 9, van het Reglement), of dat der verzamel
zakken, bedoeld bij § l van dit artikel. 

Ingeval noch het bruto gewicht der brieven 
en briefkaarten, noch dat der overige stukken 
500 €,ram te boven gaat, is aan het hoofd 
van het advies de aanwijzing ,,Poids brut ne 
depasse pas 500 grammes" te stellen. Deze 
aanwijzingen wmden geverifieerd door het uit
wisselingskantoor van bestemming. Indien 
dit kantoor vast stelt, dat het werkeliJke $e• 
wicht der brieven en briefkaa.rten of der ovenge 
stukken meer dan 50 gram hooger resp. meer 
dan 50 gram lager is dan het maximum- of 
het minimum gewicht (welke zouden kunnen 
leiden tot het op het advies ingeschreven afge
ronde gewicht), dan verbetert dat kantoor 
deze aanwijzingen en meldt het de vergissing 
onmiddellijk aan het uitwisselingskantoor van 
afzending door middel van een bericht van be
vinding. Indien de bevonden gewichtsverschil
len binnen de evengenoemde grenzen blijven, 
dan word en de aanwijzingen van het kantoor van 
afzending niet gewijzigd P-n wordt er uit dezen 
hoofde geen bericht van bevinding gezonden. 

4. Zoodra mogelijk na afloop van de stat,is
tische opnamen worden ten kantore van bestem
ming staten (model M) opgemaakt in evenveel 
exemplaren a.ls het getal der betrokken Admi
nistratien, die van cl e plaats van afzending 
daaronder begrepen. Deze staten worden door 
de uitwisselingskantoren, waar ze zijn opge
maakt, gezonden aan de uitwisselingskantoren 
van de Administratie, welke bet vervoor moet 
betalen, teneinde te worden voorzien van bet 
bewijs van goedkeuring. Nadat de staten zijn 
goedgekeurd, worden ze door laa.stbedoelde 
kantoren overgebracht bij bet Hoofdbestuur, 
waa.ronder deze kantoren behooren, betwelk is 
bela,st met de verdeeling van de staten over de 
betrekken Adminietr atien. 

Indien deze staten door de uitwisselings
kantoren van de Administratie, welke t e bet alen 
beeft, niet zijn ontvangen binnen een t ijds
verloop van vier maanden (zes maanden in 
het verkeer met overzeesche landen), te rekenen 
van den <lag van ,fzending van de laatst e in 
de statistiek op te nemen brievenmaal, dan 
worden zij vervangen door de gegevens van de 
kantoren van afzending. • 

Deze kantoren maken de staten (model M) 
in bet benoodigde aantal op, stellen daarop 
de aanwijzing : ,,Les releves M du bureau desti
nataire ne sont pas parvenus dans le delai regle
mentaire", en zenden ze aan het Hoofdbestuur, 
waaronder zij behooren, hetwelk is belast met 
de verdeeling van deze staten over de be•rokken 
Administratien. 

5. Wat betreft de gesloten brievenmalen, 
welke tusscben een land der Vereeniging en 
een daartoe niet behoorend land door tusscben
komst van een of meer Administratien der Ver
eenii,ing worden gew'sseld, maken de u;t~sse
lingskantoren van bet land der Vereeniging, 
voor de verzonden of ontvangen brievenmalen, 
een staat (model M) op, welken zij toezenden 
aan de Administratie, waar de brievenmalen 
de Vereenigipg verlaten cf binnenkomen. 

Deze Administratie stelt hiervan, na afloop 
van het tijdvak der statistische opnamen een 
a!gemeenen staat samen en wel in zooveel 
exemplaren, als er Administratien bij betrok
ken zijn, zicb zelve en de Administratie, welke 
heeft te betalen, inbegrepen. 

Een exemplaar van dezen verzamelstaat 
wordt toegezonden aan laatstgenoemde Admi
nistratie alsmede aan elk . der Administratien, 
welke hebben deelgenomen aan het vervoer 
der brievenmalen. 

6. Zoo spoedig · mogelijk na elk statistiek 
tijdvak zenden de Administratien, welke door 
tusschenkomst van andere landen brieven
malen hebben verzonden, de lijst hiervan aan 
de verschillende Administratien van welker 
tusscbenkomst zij hebben gebruik gemaakt. 

Indien die lijst transit-brievenmalen bevat, 
welke volgens bet bepaald~ in § 3 van dit artikel 
geen aanleiding geven tot bet opmaken van 
een staat (model M), wordt dit toegelicht door 
eene aanwijzing, als b.v. ,,Sacs vides", ,,Depe, 
cbes se composant uniquement d'une feuille 
d'avis negative", ,,Rebuts" of ,,Poids ne depas
se pas 500 grammes". 

De geslotlm brievenmalen, afkomstig van 
verder gelegen landen, welke in de t ransit
brievenmalen worden doorgezonden en inge
schreven in rubriek II van bet advies, vermeldt 
men in eene afzonderlijke rubriek van de lijst. 

Voor d6 brievenmalen, wegens de bewaring 
waarvan in een bavenplaats volgens het be
paalde bij artikel 4, § 4 van bet Verdrag aan 
de daarmee belaste Administratie betaling 
is verscbuldigd, maakt deze Administratie 
voor elk land van oorsprong afzonderlijk, een 
dagstaat op overeenkomstig het bij dit Regle
ment gevoegde model Pbis, bevattende de 
aanwijzingen betreffende de brievenmalen , 
welke van bet betrokken land gedurende bet 
tijdvak van 28 dagen van de st atistiek der 
transitkosten zijn ontvangen ; de data van 
afzending of doorzending van de bedoelde 
brievenmalen blijven hierbij buiten bescbou
wing. 

De op de dagstaten vermelde gegevens wor
den voor elk land van oorsprong verzameld 
op een staat, overeenkomstig bet bij dit Regle
ment gevoegde model Pter, welke, vergezeld 
van de daarbij behoorende stat en model Pbis, 
wordt gezonden aan het Hoofdbestuur van 
het betrokken land. 

De verzamelstaat Pter wordt, na te zijn 
goedgekeurd door het Hoofd van de Admini-

62* 



1921 7 DECEMBER. 980 

stratie V8,n het land, dat heeft te betalen, met 
de staten model Pbis toegezonden aan het 
Hoofdbestuur van de Administratie, waar
onder de p!aats van bewaring behoort. 

7. Op de Administratien van de landen, 
waartoe oorlogsschepen behooren, rust de 
verplichting om staten (model M) op te maken 
betreffende de brievenmalen welke door die 
schepen zijn verzonden of ontvangen. De brie
venmalen, welke gedurende het tijdvak der 
atatistiek aan het adres van oorlogsschepen 
worden verzonden, moeten zijn voorzien van 
ctiketten met den datum van afzending. 

Wanneer deze brievenmalen worden nage
zonden geeft de Administratie, welke nazendt, 
hiervan kennis aan de Administratie van het 
land, waartoe het schip behoort. 

Stuksgewijs verzonden stukken. 
XXXIV. 1. De gewone en aangeteekende 

stukken, a!smede de brieven met aangegeven 
waarde, afkomstig van het land zelf of van 
verder gelegen landen, welke gedurende een 
statistiektijdvak stu.ksgewijs worden verzonden, 
worden door het afzendende uitwisselingskan
toor op de hieronder aangegeven wijze op het 
advies vermeld : 

Stuksgewijs uit11:eleverde 
stukken. 

Brieven .. 

Briefkaarten 

Overige stukken. . . . . . 

Aantal 

De stukken, welke volgens het bepaa lde bij 
artikel 4, § 9, van het Verdrag van alle kosten 
wegens transit zijn vrijgesteld, worden niet in 
deze cijfers begrepen. 

2. B1j gebreke van stuksgewijs te verzenden 
stukken vermeldt het afzendende kantoor in 
het hoofd van het advies : 

,,Pas de correspondances a decouvert". 
3. De inschrijvingen op de ad viezen worden 

door het uitwisselingskantoor van bestemmin!;, 
onderzocht. Indien dit kantoor verschillen 
van meer dan vijf brieven, briefkaarten of 
andere stukken opmerkt, · verbetert het de 
inschrijvingen op het advies en meldt bet de 
vergissing onmiddellijk aan het kantoor van 
afzending door middel van een bericht van 
bevinding. Indien het bevonden verschil 
binnen de genoemde grens blij£t, worden de 
aanwijzingen van het kantoor van afzending 
niet gewijzigd en wordt er geen bericht van 
bevinding gezonden. Na afloop van de statis
tische opnamen, maakt het uitwisselingskan
toor van bestemmfog staten (model 0) in 
enkelvoud op en zendt deze onverwijld aan het 
Hoofdbestm r, waaronder het behoort. · 

Rekening wegens transitkosten. 
XXXV. 1. De ge"'ichten der ~esloten hrie

venmalen, het aanLl stuksgewiJS verzondcn 
stukken en, in voorkomende gevallen, de aan
tallen in een havenplaats bewaarde zakken 
dienen, na vermenigvuldiging met 13, tot 
grondslag van bijzondere rekcningen, in fran
ken en centiemen de jaarlijksche transitkosten 
aangevende, welke aan elke Administratie 

toekomen. Voor he!, geval, dat dit vermenig
vuldigingscijfer niet- mu overeenkomen met 
de periodieke uitvoering van den dienst of 
indien gedurende het tijdvak der statistische 
opnamen buitengewone verzendingen hebpen 
plaats gevonden, wordt door de betrokk,m 
Administratien in gemeen overleg een antler 
vermenigvuldigingscijfer vastgesteld. De reke
ningen worden door de zorg van de Admini
stratie welke heeft to voderen opgemaakt ; 
deze doet ze toekomAn aan de Administratie, 
welke moet betalen. Het aangenomen vermenig
vuldigingscijfer ~eldt tclkens voor het geheele 
tijdvak der stat1stiek. 

2. Ten einde rekening te houden met het 
gewicht der zakken en der verpakking en met 
de soorten van stukken, welke overeenkomstig 
het bepaalde bij artikel 4, § 9 van het Verdrag 
zijn vrijgesteld van alle kosten wegens transit, 
wordt van het totaalbedrag van de rekening 
der gesloten brievenmalen 10 % afgetrokken. 

3. De bijzondere rekeningen worden uit de 
gegevens van de st.aten (modeJlen M. 0 . en 
Pbis), in tweevoud opgemaakt overeenkom~tig 
de modellen N, P en Pter, welke bij dit Regle
ment zijn gevoegd, en zoo spoedig mogel~jk, 
uiterlijk binnen 12 maanden na afloop van 
het tijdvak der Statistiek, gezonden aan de 
Administratie, welko heeft te betalen. 

4. Indien de Administratie, welke de rekening 
heeft toegezonden, binnen het tijdsvorloop 
van 6 maande..1 na de verzending geene opmer
king tot verbetering heoft ontvangen, wordt 
de rekening beschouwd als rechtens te zijn 
aangenomen. 

5. Tenzij daaromtrent tusschen de betrokken 
Administratien anders is overeengekomen, 
wordt de algemeene afrekening van de koaten 
wegens lanp. - en zeetransit opgemaakt door het 

' Internationaal Bureel. 
6. Zoodra de bijzondere rekeningen tusschen 

twee Administratien zijn goedgekeurd of be
schouwd als rechtens te zijn aangenomen/§4van 
dit artikel}, zendt elke der beide Administratien 
onverwijld aan het Internationa.al Bureel een 
staao (model Q), aangevende de totale bedragen 
dier rekeningen. Bij ontvangst van dezen 
staat '.model Q) van eene Administratie, geeft 
het Internationaal Bureel hiervan kennis aan 
de andere betrokken Administratie. 

Ingeval van verschil tusschen met elkander 
verband houdende opgaven van twee Admini
stratien, noodigt het Internationaal Bureel deze 
uit, zich met elkander te verstaan en de ten 
slotte va.stgestelde bedragen aan het Bureel 
mede te deelen. 

Ingeval slechts Mn van de Administratien 
den staat (model Q) mocht hebben verstrekt, 
worden de gegevens van deze Administratie 
als juist aangenomen, tenzij de daarmedA ver
band houdende staat van de Administratie, 
welke dezen te laat inzond, nog tijdig voor het 
opmaken van de eerstvolgende jaRrlijksche 
afrekening door het Intcrnationaal Buree\ zij 
ontvangen. 

In het geval, bedoeld bij § 4 van dit artikal , 
moeten de staten zijn voorzi,m van de aan
wijzing : ,,Au!June observation de l'Office debi
teur n'eRt parvenue dans le delai reglementaire". 

Ingeval twee AdministraW\n mochten zijn 
overeengekomen eene bijzondere regeling te 
treffen, wordt de staat voorzien van de aan-
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WlJZlllg: ,,Compte regle a part- a titre d'in
formation"; deze staat wordt niet opgenomen 
in de .1lgemeene afrekening. De genoemde 
aanwijzin~ wordt weggelaten in het geval 
bedoeld b1j artikel 4, § l O van het Hoofdverdrag. 

7. Het Internationaa] Bureel geeft uitvoering 
aan de vrijstellingen bedoeld bij artikel 4, 
§ 10 van het Hoofdverdrag en geeft daarv.tn 
kennis aan de betrokken Administratiiin. 

8 . .Aan bet einde van elk jaar maakt het 
Internationaal Rureel uit staten, welke het tot 
op dat oogenblik heeft ontvangen en die, welke 
worden beschouwd als rechtens te zijn aange
nomen, een jaarlijksche afrekening op van de 
transitkosten. Deze afrekening wijst aan : 

a. het totaal van het debet en credit van 
elke Adm:inistratie ; 

b. het door elke Administratie te betalen 
of te ontvangen saldo, uitlnakende het verschil 
tusschen het totaal van het debet en dat van 
het credit; 

c. de bedragen, verscht,Jdigd door de Admini
stratien, die moeten betalen ; 

d. de bedragen te ontvangen door ne Admi
nistratien, die hebben te vorderen. 

De totalen van de tweeerlei saldo's, bedoeld 
onder de letters a tot d, moeten noodwendig 
gelijk zijn. 

Het Internationaal Bureel verricht het 
noodige om het getal der betalingen, welke 
door de betrokken Administratien moeten 
worden gedaan, zooveel mogelijk te beperken. 

.9 De jaarlijksche afrekeningen moeten zoo 
spoedig mogelijk en uiterlijk v<?or het einde 
van het eerste kwartaal van het iaar, volgend 
op dat, wa!trin de afrekeningen werden opge
maakt, door het Internationaal Bureel worden 
toegezonden aan de Administratien van de 
Vereeniging. 

Afrekening wegens transitkosten. 
XXXVI 1 Het jaarlijksch s.i,ldo van de 

afrekening van het Internationaal Bu:reel of 
van de bijzondere regelingen is een saldo, 
uitgedrukt in gouden franken. Het wordt door 
de Administratie, welke heeft te betalen, aan 
de Administratie. welke heeft te vorderen, 
uitbetaald in goud of door middel van wissels 
op zicht op de hoofdstad of op eenehandelsstad 
van bet land, dat heeft te vorderen. 

Indien de betaling geschiedt door middel van 
wissels dan worden deze getrokken in de munt 
van het land, dat te vorderen heeft, tot een 
zoodan.ig bedrag als volgens den wisse!koers 
op den dag van aankoop oven,enkomt met de 
hoeveelheid gouden franken, welke het te 
betalen saldo uitmaakt. 

Deze wissels kunnen ook op een ander land 
worden getrokken mits zij dezelfde overeen
komstige waarde vertegenwoordigen en de 
disconto-kosten worden gedragen door de 
Administratie welke_ heeft te betalen. _ 

2. De betaling van het jaarlijlrnch saldo moet 
binnen den kortst mogelijken tijd plaats vinden 
en uiterlijk v66r het einde van een termijn van 
4 maanden, te rekenen van den dag van ver
zending van de afrekening door het Internatio
naal Bured, voor de landen in Europa en van 
5 · maanden voor d1;1 overige land en. 

Na het verstrijken van dien t ermijn is wegens 
de sommen, ,.welke een Adn:iinistratie aan_ een 
andere heeft te betalen, een rente verschuldigd 1 

van 7 ten honderd per jaar, te rekenen van 
den dag waarop de bedoelde termijn is ver
streken. 

Verdceling van de kosten van bet ln
ternationaal Bureel. 

XXXVII. 1. De gemeenschappelijke kosten 
van het Internationaal Bureel mpgen, per jaar, 
de som van 300,000 Zwitsersche franken niet 
te boven gaan, daaronder niet begrepen de 
bijzondere kosten, voortspruitende uit de bij
eenkomst van een Congres, van een Conferentie 
of van een commissie. 

2. De Zwitsersche Postadministratie houdt 
toezicht op d~ uitgaven van het Internationaal 
Bureel, doet de noodige voorschotten, en stelt 
de jaarlijksche rekening vast ; deze rekening 
wordt aan alle andere Administratien mede
gedeeld. 

3. Voor de verdeeling van de kosten worden 
de landen der Vereeniging gerangschikt in 
zeven klassen ; door elke klasse wordt naar 
evenredigheid van een zeker aantal eenheden 
bijgedragen te weten : 
l e klasse, 25 eenheden. 
2e 20 
3e 15 
4e 10 
~ 5 
6e 3 ,, 
7e ,, . . . . . . . . . . 1 eenheid. 

4. Dez., coefficienten worden vermt-nigvuldigd 
met het aantal landen van elke klasse, en de 
som der aldus verkregen producten wijst het 
aantal eenheden aan, waardoor het totaal der 
kosten moet worden gedeeld. Dv uitkomst van 
deze deeling vertegenwoordigt het eenheidsbe
drag der kosten. 

5. De landen der Vereeniging worden, ten 
aanzien van de verdeeling van de kosten, ge
rangschikt als vo16t : 

l e klasse : Duitschland, Argentinie (Repu
bliek),. China, de Vereenigd~ Staten vah Ameri
k.t, Ethiopie, Frankrijk, Groot-Britannie
Britsch-Indie, de Australische bond (Common
wealth of Australie), Canada, de Zuid-Afri
kaanscho Unie, de- gezamenlijke overige Britsch, 
gebieden (dominions), kolonien en protecto
raten, ltalie, Japan, Polen, Rusland, Turkije ; 

2e klasse: Spanje, Mexico ; 
3e klasse : OoRtenrijk, Belgie, Brazilie, E

gypte, Griekenland, Hongarij~, Nederland, 
Roemenie, het Kon.inkrijk der Serviers, Kroaten 
en Slovenen, Zweden, Zwitserland, Tsjecho
Slowakije, Algerie, de Fransche kolonien en 
protectoraten in Indo-China, de gezamenlijke 
overige Fransche kolonien, de gezamenlijke 
eilanden in het bezit van de Vereenigde Staten 
van Amerika met uitzondering van de Philip
pijnen, Nederlandsch-Indie ; 

4e ldasse - Chosen, · Denemarken, Finland, 
Noorwegen, Portugal, de Portugeesche kolo
nien in Afrik.1, de Portugeesche kolonien in 
Azie en Oceanie ; 

5° .klasse : Bulgarije,. Chili, Columbia, Marok
ko (met uitzondering van de Spaansche zone), 
Marokko (de Spaansche zone), Per~, Tunis; 

6e klass<, : Bolivia, Costa-Rica, Cuba, de 
Dominicaansche Republiek, Ec1°ador, Guate
mala, Haiti, de Republiek Honduras, Luxem
burg, de Republiek Nic&ragua, . de Republiek 
Panama, Paraguay, Perzie, de Repu bliek 
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Sal\Tador-, bet Saargebied, bet Koninkrijk Siam, I 
Uruguay, Venezuela, de Nederlandsche kolo
nien in Amerika ; 

7e klasse : de Onafhankelijke Congo-Staat, 
De Spaansche nederzettingen in de golf .van I 
.Guinea, de gezamenlijke Italiaansche kolonien, 
de gezamenlijke Japansche onderhoorigbeden, 
behalve Chosen, Liberia, de Philippijnen, de 
Republiek San-Marino. 

van een of antler d, r bovengenoemde zeven 
punten intreed+, wordt onverwijld op dezelfde 
wijze mededeeling gedaan . 

4. Het Internation;i,al Bureel ontvangt ook 
van alle Administratien der Vereeniging twee 
exemplaren van alle bescheiden, welke door 
die Administratien worden uitgegeven, zoowel 
die betreffende den binnenlandschen dienst 
als die, welke op den internationalen dienst 
betrekking hebben. 

Mededeelingen aan het Internationaal 
Bureel. Algemeene statistiek. 

XXXVIII. 1. Het Internationaal Buree! is XXXIX. 1. Elke Administratie verstrekt 
aa.ngewezen tot bet verleenen van tusschen- aan bet Internationaal Bureel een zoo vo!ledig 
komst voor alle geregelde en algemeene bekend- mogelijke verzameling van statistische gegevens 
makingen, welke voor bet internationaal ver- in den vorm van tab ellen overeenkomstig de 
keer van belan5 zijn. als bijlagen bij dit Reglement gevoegde modellen 

2. De Administratien , welke dee! uitmaken R en S. De tabellen R worden toegezonden 
van de Vereeniging, inoet en elkander bepaalde- aan bet einde van de maanrl Juli van elk jaar. 
lijk, doo;r tu$schenkomst van bet Internationaal De in de gedeelten I , II en IV van die t abel 
Bureel, doen t oekomen : vervatte opgaven warden echter slecht~ een-

10. de opgave der verhoogde porten , welke maal in de 3 jaar verstrekt. De tabellen S 
zij, lnachtens art . 6 van bet Verdrag, boven warden eveneens eenmaal in <le 3 jaar en op 
bet Vereenigingsport beffen als kosten voor hetzelfdp. t ijdstip toegezonden . De verstrekte 
vervoer met buitengewone middelen, alsmede opgaven bebben steeds betrekking op het voor
de lijst der landen , ten opzichte van welke die afgaande jaar. 
verhoogde porten worden geheven, en, waar 2. Van dienstverrichtingen, welke in registers 
dit t e pas komt, eene aanwijzing van de wegen, , worden aangeteekend, worden volgens die aan
die tot deze heffing aanleiding geven ; teekeningen periodieke verzamelstaten bijge-

20. een verzam~ling van hare postzegels en I bouden. 
model-afdrukken van hare officieel ingevoerde , 3. Voor zooveel de overige handelingen be
frankeermachines in drievoud , met opgave I treft, wordt elk jaar eene telling en bloc gehou
wanneer dit te pas komt , van den dag, t e I den van de stukken van allerlei aard, zond er 
r ekenen waarvan de postzegels der vroegere I dat onderscheid wordt gemaakt t usschen brie
uitgiften opbouden geldig te zijn ; ven, briefkaarten, gedrukte stukken, akten en 

3°. de mededeeling of zij gebruik zullen ma- I monsters van koopwaren , en ten minst e om 
ken van de aan de Administratien toegekende de drie jaren een telling, waarbij een splitsing 
bevoegdheid, om sommige algemeene bepalingen I wordt gemaakt van de verschillende soorten 
van bet Verdrag en van <lit Reglement al van stukken. 
dan niet toe tc- pass,n; · Voor de dagelijks voorkomende verzendingen 

4°. de mededeeling van de verlaagde tarie- vinden de statistiscbe opnamen plaats geduren
ven , welke zij , het zij kracbtens bijzondere de eene week, voor de niet-dagelijks voorko
overeenkomsten, gesloten ingevolge a,tikel 23 mende verzendingen gedurende vier weken. 
van bet Verdrag, hetzij ter uitvoering van arti- Elke Administratie is bevoegd om deze statis
kel 22 van het Verdrag, hebben ingevoerd, tieken op te maken gedurende de t,jdvakken , 
met opg~af van bet verkeer, waarop die ver - welke zooveel mogelijk bet gemiddelde van 
laagde tariev.en van toepassing zijn ; haar postverkeer weergeven. . 

5°. in voorkomende gevallen , de lijst van de In den t ijd ,welke er verloopt tusschen de 
postkantoren, die zij beheeren in landen , welke bijzondere statistiscbe opnamen, vindt de split
niet t ot de Vereeniging behooren ; sing van de verscbillende soorten stukken 

6°. de lijst van de voorwerpen, wa"'rvan de plaat s volgens verhoudingscijfers, ontleend aan 
in- of doorvoer verboden i ~, en van die, waar van de voorafgegane bij zondere st atistiek. 
vervoer in hare respectievelijke dienst en voor- 4. Het Internat ionaal Bureel is belaat met 
waardelijk is toegclaten. Deze lijst moet de I het doen drukken en ronddeelen van de statis, 
bedoelde voorwerpen afzonderlijk vermelden tiek formulieren, welke door elke Administratie 
naar gelang van de wijze van verzending, t e moeten warden ingevuld. Aan <lit Bureel is 
weten : tevens opgedragen om aan de Administratien, 

a. per ,,brievenpost " (brieven, gedrukte die <lit verzoeken, alle noodige aanwijzingen te 
stukken, monsters); vel'!ltrekken nopens de te volgen regelen, t en 

b. als ,,postpakket" (in het verkeer tusscben einde zooveel mogelijk eenbeid in de statistische 
• contracteerende en niet contracteerende l~n- opnamen te verzekeren. 
deP}, en I 

c. facultatief, op eenige andere wijze (door 
tusschenkomst van de postadministratien of . 
van andere ondernemingen van V"rvoer); 

70. de lijst van de onder baar beboorende I 
paketvaartlijnen, waarover de andere Admini
stratien kunnen beschikken, met "'anwijzing 

1

, 

van de vaart, de dienstregelingen en den af
stand tusscben de havens, wclke door de sche
pen warden aangedaan. 

3. Van elke· wijziging, welke ten opzichte 

Werkkring van het Internatinaal Bu
reel. 

XL. 1. Het Internationaal Bureel maakt 
voor elk jaar eene algemeene statistiek op. 

2. Het stelt, met bebulp van de te zijner 
bescbikking gestelde bescbeiden een bijzonder 
tijdscbrift samen in de Duitscbe, Engelsche, 
Spaansche en Franscbe talen. 

3. Het Internationaal Bureel geeft eene 
officieele verzameling uit van alle mededee. 
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Jingen van algemeen belang betreffende de 
uitvoering van het Verdrag en van dit Regle
ment in elk land der Vereeniging, overeenkom
stig de inlichtingen welke worden verstrekt 
ingevolge het bepaalde bij art. XXXVIII van 
dit Reglement. Latere wijzigingen worden in 
halfjaarlijksche aanvullingsbladen be_kend ge
maakt. Wanneer echter, in spoedeischende 
gevallen, eene Administratie van een in haren 
dienst plaats gehad hebbende verandering, uit
drukkelijk onmiddellijke bekendmaking ver
zoekt, maakt het Internationaal Bureel deze 
wijziging bekend door middel van een afzonder
lijk rondschrijven. 

Soortgelijke verzamelingen, · betreffende de 
uitvoering van de bijzondere Overeenkomsten 
van de Vereeniging, kunnen door het Inter
nationaal Bureel worden uitgegeven op ver
·zoek van de aan die Overeenkomsten dee!, 
nemende Administratien. 

4. Alie door het Internationaal Bureel uit 
te geven stukken worden aan de Administratien 
der Vereeniging rondgedeeld, naar evenredig
heid van het bij artikel XXXVII van dit 
R eglement voor elk harer aangewezen aantal 
bijdragings-eenheden. 

5. De boven het bedoelde getal door deze 
Administratien aangevraagde exemplaren wor
den afzonderlijk, tegen den kostenden prijs, 
betaald. 

6. Het Internationaal Bureel staat verder 
te alien tijde ter beschikking van de leden der 
Vereeniging, tot het verstrekken van de bijzon
dere inlichtingen, welke zij over aangelegen
heden, het internationaal postverkeer betref
fende, mochten behoeven. 

7. Het Internationaal Bureel stelt het voor
bereidend onderzoek in nopens aanvragen tot 
wijziging of uitleggin~ van de voor de Vereeni
ging geldende bepalmgen. Het maakt den 
uitslag van elk zoodanig onderzoek bekend ; 
geene aangenomen wijziging of gevallen beslis
sing mag worden ten uitvoer gebracht dan ten 
minste drie maanden na de bekendmaking. 

8. Het Internationaal Bureel zorgt voor het 
vaststellen der saldo's en voor de betaling van 
de afrekeningen van allerlei aard tusschen de 
Administratien der Vereeniging, welke verklaren 
van de tusschenkomst van dat Bureel te willen 
ge bruik maken, overeenkomstig de bepalingen 
van artikel XLI van dit Reglement. 

9. Het Internationaal Bureel bereidt de werk
zaamheden der Congressen of Conferentien , 
voor. Het zorgt voor de noodige afschriften 
en voor het drukken der stukken, voor het op
-stellen en ronddeelen van de amendementen, 
processen-verbaal en andere gegevens. 

10. De Directeur van dit Bureel woont de 
zittingen van de Congressen of Conferentien 
bij en neemt deel aan de beraadslagingen; hij 
is echter niet stemgerechtigd. 

ll. Hij brengt over zijn beheer een jaar-
1ijksch verslag uit, dat aan alle Administratien 
der Vereeniging wordt medegedeeld. 

12. De officieele taal van het Internationaal 
Bureel is het Fransch. 

13. Het Internationaal Bureel is belast met 
-de uitgave van eene alphabetische naamlijst 
van alle postkantoren der wereld; de kantoren, 

' welke belast zijn met no~ niet al(!;emeen inge
voerde diensten, worden m deze hJst afzonder
lijk aangeduid. De naamlijst wordt bijgehouden 

door middel van aanvullingsbladen of op eenige 
andere door het Internationaal Bureel doel
mat ig geoordeelde wijze. 

De bij deze paragraaf bedoelde naamlijst 
wordt, op aanvraag, aan de Administratien 
geleverd tegen den kostenden prijs. 

14. Het Internationaal Bureel is belast met 
den aanmaak en met de verstrekking van de 
antwoord-coupons, bedoeld bij artikel 13, § 2, 
van het Hoofdverdrag, alsmede met het ver
evenen van de rekeningen betreffende dezen 
dienst, als bedoeld bij artikel VII van dit Re
glement. 

15. Het is mede belast met den aanmaak 
en de verstrekking van de identiteitskaarten, 
bedoeld bij artikel 9 van het Hoofdverdrag 
en artikel XXV van dit Reglement, en eveneens 
met het opmaken en verstrekken van de tabel 
der aequivalenten, bedoeld bij artikel IV van 
dit Reglement. 

Algcmeen afrekeningsburee, der Ve·
eeniging. 

XLI. 1. Het Internationaal Bureel der 
Wereld-Postvereeniging is belast met het vast
stellen der saldo's en met de verevening der 
afrekeningen van allerlei aard, betrefiende den 
internationalen postdienst tusschen de Admini 
stratien van de landen der Vereeniging. 

De Administratien, die voor dezen afreke
ningsdienst de medewerking van het Internatio
naal Bureel wenschen in te roepen, plegen te 
dien einde overleg, zoowel met elkander als 
met dit Bureel. 

Ondanks hare toetreding, behoudt elke Ad
ministratie het recht, om voor sommige takken 
van dienst afzonderlijke afrekeningen te doen 
plaats hebben en de afdoening daarvan met b::ire 
correspondenten naar goedvinden te . regelen, 
zonder van de tusschenkomst van het Inter
nationaal Bureel gebruik te maken. Overeen
komstig het bepaalde bij het vorige lid bepaalt 
zij zich tot mededeeling aan het Internationaal 
Bureel voor welke takken van dienst en voor 
welke landen zij de diensten van het Bureel 
verlangt. 

Op verzoek van de belanghebbende Admini
stratien kunnen de afrekeningen wegens den 
telegraafdienst ook aan het Internationaal 
Bureel worden opgegeven, om in de verrekening 
der saldo's te worden opgenomen. 

De Administratien, die gebrttik maken van 
de tusschenkomst van het Internationaal Bu
reel voor het vaststellen der saldo's en de 
afdoening der rekeningen kunnen hiermede 
ophouden drie maanden na het tijdstip, waarop 
z1j dit voornemen ter kennis van het Bureel 
hebben gebracht. 

2. Nadat de afzonderlijke rekeningen behan
deld en in gemeen overleg vastgesteld zijn, 
doen de Administratien, die moeten betalen, 
aan de Administratien, die hebben te vorderen, 
voor elke soort van dienstverrichtingen eene 
schuldbekentenis in franken en centiemen 
toekomen tot een bedrag gelijkstaande met het 
verschil der beide afzonderlijke rekeningen, 
met aanduiding van het onderwerp en van het 
tijdvak, waarop de vordering betrekking 
heeft. 

W at den dienst der postwissels betreft, moet 
echter de schuldbekentenis door de Admini
stratie, welke te betalen heeft, worden overge-
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maal<t, zoodra hare eigen afwnderlijke rekening met de staten aan het Internationaal Bureet 
opgemaakt en die van de andere Administratie worden toegezonden, worden voor elke Admini
ontvangen is, zonder den afloop van het onder- stratie afzonderlijk bij elkander gevoegd. 
zoek in onderdeelen af te wachten. Later ont- Zij dienen tot grondslag voor het opmaken 
dekte verschillen worden opgenomen in de van de eindafrekening van elk der betrokken 
eerstvolgende rekening. Administratien. In deze eindafrekening zijn. 

Tenzij anders is overeengekomen, moet de te vermelden : 
Administratie, die ten behoeve van hare bin- a. de bedragen voortvloeiende uit de bijzon
nenlandsche comptabiliteit algemeene reke- dere afrekeningen wegens de verschillende 
n.ingen mocht verlangen, deze zelve opmaken verzendingen ; 
en onderwerpen aan de goedkeuring der andere b. het gezamenlijk bedrag der sommen, voort-
Administratie. vloeiende uit alle bijzondere afrekeningen met 

De Administratien kunnen overeenkomen elk der betrokken Administratien ; 
om in haar onderling verkeer een ander stelsel c. de totalen der sommen, aan alle Admini
toe te passen. ' stratien, die te vorderen hebben, wegens elken 

3. Elke Administratie zendt maandelijks of, tak van dienst verschuldigd, alsmede het ge
indien bijzondere omstandigheden zulks wen- I zamenlijk bedrag van het geheel. Dit gezamen
schelijk maken, driemaandelijks aan het Inter- I lijk bedrag moet gelijk zijn aan het totaal van 
nationaal Bureel een Staat, aanwijzende haar het Debet, dat op den verzamelstaat voorkomt. 
Credit wegens de bijzondere afrekeningen, als- I Aan den voet van de eind-afreken.ing wordt 
mede het gezamenlijk bedrag der sommen, I bet verschil vastgesteld tusschen het gezamen
welke zij van elk der contracteerende Admini- lijk bedrag van bet Debet en het gezamenlijk 
stratien heeft te vorderen; elke op dezenstaat I bedrag van bet Credit, volgens de staten, welke 
voorkomende vordering moet zijn belef!d met door de Administratien aan het Internationaal 
een schuldbekentenis van de Administratie, Bureel zijn toegezonden (zie § 3). Het zuiver 
welke heeft te betalen. bedrag van het Debet of van het Credit moet 

Deze staat moet uiterlijk den 19den van elke gelijk zijn aan het nadeelig of voordeelig saldo, 
maan d of van de eerste maand van elk kwartaal voorkomende op de algemeene balans. Boven
bij bet Internationaal Bureel zijn ingekomen ; dien geeft de eind-afrekening de wijze van beta
is dit niet bet geval, dan worden de gegevens ling aan, dat wil zeggen : zij wijst de Admini
eerst begrepen in de afrekening van de vol- stratien aan, aan wie de betaling doordeAdmi-
gende maand of van het vo~end kwartaal. nistratie, die in schuld is, moet geschieden. 

4. Het Internationaal Bureel onderzoekt de De eind-afreken.ingen moeten door bet Inter-
juistheid der staten door vergelijking met de nationaal Bureel uiterlijk den 22sten van elke 
schuldbekentenissen. Indicn verbetering noodig maand aan de betrokken Administratien zijn 
is, dan wordt daarvan kennis gegeven aan de toegezonden. 
betrokken Administratien. 7. De betaling der wegens eene eind-afreke-

Het Debet van elke Administratie aan eene n.ing door eene Administratie aan eene andere 
andere wordt op een verzamelstaat overge- verschuldigde sommen geschiedt zoo spoedig 
bracbt; het gezamenlijk bedrag, dat elke mogelijk en uiterlijk 14 dagen na ontvangst 
Administratie te betalen heeft, wordt verkregen van de eind-afreken.ing, door de Administratie, 
door optelling van de verschillende kolommen die te beta.Jen heeft. 
van dezen verzamelstaat. Voor de overige voorwaarden van betaling 

5. Het Internationaal Bureel maakt uit de gelden de bepalingen van artikel XXXVI, § 1, 
bijzondere staten en de verzamelstaten eene van dit Reglement. Het bepaalde bij ~ 2 van 
algemeene balans op, aanwijzende : genoemd artikel is van toepassing b1j niet

a. het gezamenlijk bedrag van het Debet betaling van het saldo binnen den vastgestelden 
en van het Credit van elke Administratie ; termijn. 

b. bet nadeelig of het voordeelig saldo van De nadeelige of voordeelige saldo's, welke-
elke Administratie, vertegenwoordigende het het bedrag van 500 frank niet te boven gaan, 
verschil tusschen het gezamenlijk bedrag van kunnen op de eindafrekening van de volgende 
het Debet en dat van het Credit; maand worden overgebracht, mits de betrok-

c. de bedragen, door een · dee! der leden van ken Administratien maandelijks met het Inter
de Vereeniging aan eene Administratie of door nationaal Bureel in verbinding staan. Deze 
deze Jaatste aan de andere partij te beta.Jen. overbrenging wordt vermeld op de verzamel
De gezamenlijke bedragen van elk der twee .staten en in de eind-afreken.ingen voor de Ad
soorten van saldo's, onder a en b genoemd, ministratien, die beta.Jen moeten, en voor die, 
moeten noodwendig aan elkander gelijk zijn. welke hebben te ontvangen, 

Er wordt zooveel mogelijk zorg gedragen, De Administratie, die heeft te betalen, zendt, 
dat elke Administratie, om hare schuld te kwij- in voorkomende gevallen, eene schuldbekente
ten, slechts een of twee afzonderlijke betalingen nis tot het verschuldigde bedrag aan de Ad
heeft te doen. ministratie, die te ontvangen heeft, ter opne-

Eene Administratie, die in den regel van eene ming in den eerstvolgenden staat. 
andere Administratie een hooger bedrag dan 
50,000 frank heeft te vorderen, heeft echter Taal. 
het recht betaling bij voorschot te eischen. XLII. 1. De adviezen, de tabellen, de sta-

Deze voorschotbetalin~en worden, zoowel ten en andere formulieren, in hare wederzijd
door de Administratie die te vorderen heeft, ache betrekkingen bij de Admmistratien der 
als door de Administratie, die beta.Jen moet, Vereeniging in gebruik, moeten in de Fransche 
vermeld aan den voet der bij het Internationaal taal zijn gesteld, al dan niet voorzien van een 
Bureel in te dienen staten (zie § 3). tusschen de regels gestelde vertaling in een 

6. De schuldbekentenissen (zie § 3), welke I andere taal, tenzij de betrokken Administrat ien 
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' daaromtrerit onderling andera mochten over- 1 artikelen III, IV, VIII, XXX, XXXI, XXXII 

eenkomen. XXXVI en XL V ; 
2. Ten opzichte van de briefwisseling over 2°. twee derdon der stemmen, wanneer zij . 

dienstzaken, wordt de bestaande staat van eene wijziging betreffen, van de bepalingen der 
zaken gehandhaafd, tenzij terzake later in artikelen I, II, V, VI, X, XI, XII, XIII, XIV, 
gemeen overleg tusschen de betrokken Admi- I XV, XVI, XVII, XVIII, XX, XXIII, XXIV, 
nistratien een andere regeling wordt getroffen. XXVI, XXXV, XXXIX, XLI, XLII en 

Gebied der Vereeniging, 30_ de volstrekte meerde.rheid, wanneer zij 
I 

XLIII; 

XLIII. 1. A1s behoorende tot de Wereld- eene wijziging van andere bepalin~en dan die 
postvereeniging worden aangemerkt : hiervoren genoemd, of de uitleggmg van de 

10. alle door de landen der Vereeniging in verachillende bepalingen van het Reglement 
landen buiten de Vereeniging gevestigde post- betreffen, behoudens het geval van geschil, 
kantoren ; voorzien bij art. 25 van het Verdrag. 

20. het voratendom Liechtenstein, als staande 4. Aan de geldige besluiten wordt kracht 
onder de Zwitsersche Postadministratie; van uitvoering verzekerd door eene eenvoudige 

30_ de Faroereilanden en Groenland, als deel kennisgeving van het Internationaal Bureel 
uitmakende van Denemarken ; aan alle Administratien der Vereeniging. 

4°. de Spaansche bezittingen op de Noord- 5. De aangenomen wijzigingen of besluiten 
kust van Afrika, als deel uitmakende van Spanje; mogen niet eerder dan ten minste drie maanden 
de Republiek Andorra, als staande onder de na de kennisgeving worden ten uitvoer gelegd. 
Spaansche Postadministratie ; 

50, het voratendom Monaco, als staande 
onder de Fransche Postadministratie ; 

6°. Basoetoland, als staande onder de Post
administratie der Zuid-Afrikaansche Unie ; 

7°. Walvischbaai, als deel uitmakende van 
de Zuid-Afrikaansche Unie ; 

8°. de Noordsche postkantoren, gevestigd op 
de eilanden Spitsbergen, als staande onder de 
Postadministratie van Noorwegen. 

2. Gedurende het tijdsverloop tusscben de 
bijeenkomsten geven de Administratien van 
de landen der Vereeniging, die in landen 
buiten de Vereeniging postkantoren vestigen, 
welke als tot de Vereeniging beboorende moeten 
worden aangemerkt, daarvan, door tusschen
komst van bet Internationaal Bureel, kennis 
aan de Administratien van alle andere landen 
der Vereeniging. 

Duur van hct Reglement. 
XLV. Dit reglement treedt in werking met 

den dag, waarop bet Verdragvanden3OstenNo
vember 1920 in werking treedt. Het zal voor 
denzelfden tijd als dat Verdrag gelden, tenzij 
bet door de belangbebbende partijen, in gemeen 
overleg, mocht worden vernieuwd. 

Gedaan te Madrid, den dertigsten November 
negentienbonderd en twintig. 

( Volgen de onderteekeningen.) 

WERELD-POSTVEREENIGI NG. 

SLOT-PROTOCOL. 
Overgaande tot de onderteekening van het 

Reglement van uitvoering van het Hoofdver
drag, door bet Wereld-Postcongres van Madrid 
vastgesteld, zijn de ondergeteekende gevol
machtigden alsnog het navolgende overeenge-

Tusschentijdsche voorstellen. komen: 
XLIV. 1. In bet tijdsverloop tusschen de I. Bij betaling van bet in artikel XXXVI 

bijeenkomsten heeft de Postadministratie van bedoelde saldo door middel van wissels, wordt 
elk land der Vereeniging het recht om aan de het te betalen bedrag op de volgende wijze 
andere aan het Verdrag deelnemende Admini- berekend: 
stratien, door tusschenkomst van het Interna- 1 °. voor zooveel de betalingen betreft aan 
tionaal BureeJ, vooratellen te doen betreffende een land, waar de bankbiljetten op zicht tegen 
de bepalingen van dit Reglement. goud inwisselbaar zijn en waar de uitvoer van 

2. Elk vooratel wordt op de volgende wijze goud vrij is, wordt het bedrag van het saldo 
behandeld : herleid in de munt van het land, dat te vorderen 

Een tijdsverloop van zes maanden wordt heeft, volgens de pariteit van de gouden mun
aan de Administratien gelaten om de voor- ten ; 
stellen te onderzoeken en om, in voorkomende 2°. voor de betalingen aan een antler land 
gevallen, aan bet Internationaal Bureel hare wordt het saldo, tenzij terzake tusschen de 
opmerkingen te doen toekomen. Amendemen- betrokken Administratien anders is overeen
ten worden niet toegelaten. De antwoorden gekomen, volgens de pariteit van de gouden 
wordcn door de zorg van het Internationaal munten herleid in de munt van een land, waar 
Bureel bijeenverzameld en aan de Admini- aan de in het vorige lid bedoelde voorwaarden 
stratien medegedeeld, met uitnoodiging zich wordt voldaan. Daarna kan het door deze 
v66r of tegen te verklaren. De Administratien, herleiding verkregen bedrag naar omstandig
die hare stem niet hebben uitgebracht binnen heden worden omgezet, hetzij in de munt van 
zes maanden, te rekenen van de dagteekening het land, dat te vorderen heeft, hetzij, bij uit
van het tweede rondschrijven van h!)t Inter- zondering, in die van een antler land. In beide 
nationaal Bureel, houdende mededeeling van gevallen wordt als basis voor de herleiding 
de gemaakte opmerkingen, worden geacht aangenomen de wisselkoers op den dag van 
zich buiten stemming te bouden. aankoop van den wissel. 

3. Om ten uitvoer te kunnen worden gelegd, II. Bij wijze van overgangsmaatregel kun-
moeten de vooratellen op zich vereenigen : nen de antwoord-coupons van de nominale 

1 °. alle stemmen, wanneer zij betreffen eene waarde van 25 centiemen, welke op den dag 
bijvoeging van nieuwe bepalingen of eene wijzi- van in werking treden van het Verdrag van 
ging der bepalingen van dit artikel en van de I Madrid nog in het bezit zijn van de Postadmini-



1921 7 DE OEM BE R. U86 

stratien, worden verkocht tegen een door de I 
Adm~stratie die ze uitgeeft te bepalen vrijs, 

. met d1en verstande, dat deze prijs niet mmder 
mag bedragen dan 25 centiemen (goud). I 

__ Deze coupons, evenals die, welke verkocht 
ZJJn v66r het inwerking t reden van het Verdrag 
van Madrid en die na dien datum mochten 
worden aangeboden, worden ingewisseld tegen 
een of meer postze~els ter waarde van de helft 
van het enkelvoud1g port voor een brief naar 
het buitenland. 

Voor het opmaken van den staat, bedoeld 
bij artikel VII, § 7, van het Reglement, wordt 
<le waarde van deze coupons gesteld op 25 
centiemen per stuk. · 

De Administratien, welke, op grond van de 
bij artikel 30 van het Hoofdverdrag verleende 
bevoegdbeid, hare porten v66r den lsten Janu
ari 1922 verhoogen, zijn mede bevoegd om met 
mgang van den dag der portverhooging het 
bepaalde bij het 2de lid van dit artikel te doen 
toepassen. 

III. Het Internationaal Bureel is gemach
tigd om de voorhanden antwoord-coupons, 
welke reds gedeeltelijk gedrukt zijn, op te ge
brui_ken, nadat daarin de wijzigingen en aan
Vllllmgen zullen ZlJn aangebracbt, welke noodig 
ZJJn geworden door de besluiten tot wijziging 
van het Reglement van uitvoering van bet Ver
drag van R ome. 

IV. De identiteitsboekjes, welke v66r het 
inwerking treden van dit Reglement zijn uit
gegeven, blijven tot het einde van den termijn 
van 3 jaar geldig in het verkeer tusschcn de 
landen, welke de bijzondere Overeenkomst 
van Rome hebben onderteckend; zij mogen 
niet worden vernieuwd. 

V. De Administratien, welke wegens de 
onstandvastige waarde van bare munt de 
aequivalenten van de porteenheden der 
Vereeniging niet definitief kunnen vast
stellen, zijn, bij uitzondering, niet verplicht 
om de bepalin1Zen van artikel VI, § 1, van het 
Reglement van uitvoering, betreffende de kleur 
der zegels nauwgezet op te volgen. 

VI. Bij uitzondering zullen de bepalingen 
van de artikelen XXXII, XXXIII, XXXIV 
en XXXV van het Reglement van uitvoering 
van bet Hoofdverdrag van toepassing zijn 
op de statistiek van Mei 1921. 

In oirkonde hiervan hebben de onderstaande 
gevolmachtigden dit Slot-Protocol opgemaakt, 
dat dezelfde kracht en dezelfde waarde zal 
hebben, also£ de bepalingen daarvan waren 
opgenomen in den tekst van het Reglement 
zelf, waarop het betrekking heea, en hebben 
zij het in enkelvoud onderteekend, zullende 
d1t stuk worden bewaard in de archieven van 
de Spaansche Regeering en in afschrift worden 
uitgereikt aan elk der partijen. 

Gedaan te Madrid, den dertigsten Novem
ber negentienhonderd en twintig. 

( ,V olgen de onderteekeningen.) 

WERELD-POSTVEREENIGING. 

OVEREENKOMST betrefjende de uitwisseling 
van brieven en doosjes met aangegeven 
waarde, gesloten tusschen Duitschland, de 
Argentijnsche Republiek, Oostenrijk, Bel.gie, 
en de kolonie Bel.gisch Congo, Brazilie, Bul
garije, Chili, China, de Republiek Colum-

bia, Denemarken, Egypte, Spanje, E thiopie, 
Finland, Frankrijk, Al.gerie, de Fransche 
Kolonien en Protectoraten in lndo-China, 
de overige Fransche Kolonien, Groot-Bri 
tannie en verschillende Britsche gebieden, 
Kolonien en Protectoraten, Britsch-l ndie, 
Nieuw-Zeeland, Griekenland, Guatemala, 
de Republiek Haiti, de Republiek Honduras, 
Hongarije, IJsland, ltalie en de ltaliaansche 
Kolonien, J apan, Chosen, de overige Japan
sche Onderhoorigheden, de Republielc Liberia, 
Luxemburg, Marokko (met uitzondering van 
de Spaansche zone\, Marolcko (de Spaansche 
zone), Nicaragua, Noorwegen, de Republiek 
Panama, Paraguay, Nederland, Neder
la1ulsck-lndie, ile Nederlandsch,e Kownien 
in Amerika, Peru, Perzie, Polen, Portugal, 
de PortugeescheKolonien in Azie en Oceanie, 
Roemenie, Salvador, het Saargebied, het 
Koninkrijk der Servieers, Kroaten en Slo
venen, Zweden, Zwitserland, Tsjecho-Slowa
kije, Tunis en Turlcije. 

De ondergeteekenden, gevolmachtigden van 
de Regeeringen der hierboven vermeldo landen, 
gelet op art: 21 van bet Hoofdverdrag, hebben, 
in gemeen overle~ en onder voorbehoud van 
nadere bekrachtigmg, de navolgende Overeen
komst vastgesteld : 

Omvangder Overeenkomst; maximum 
gewicht der doosjes. 

Art. 1. 1. Er kunnen uit een van de hier
boven vermelde landen naar een antler van 
die landen, brieven met geldswaardig papier 
en doosjes met juweelen en kostbaarheden, 
waarvan de wa-arde is aangegeven, onder ver
zekering van het aangegeven bedrag worden 
verzonden. 

De deelneming aan den dienst der verzen
ding van doosjes met aangegeven waarde is 
beperkt tot het verkeer tusschen diegene der 
toegetreden landen, welker Administratien zijn 
overeengekomen dien dienst in bun onderling 
verkeer in te voeren. 

2. Het maximum gewicht der doosjes is 
vastgesteld op 1 kilogram voor elke zending. 

3. De versohillende Adrninistratien hebben 
de bevoegdheid in hunne onderlinge betrek
kingen voor de aangegeven waarde een maxi
mum te bepalen, dat in geen geval minder 
mag bedragen dan 10,000 franken voor elke 
zending ; de verschillende Administratien, die 
hare tusschenkomst voor het vervoer ver
leenen, zijn slechts aansprakelijk tot het bedrag 
van bet maximum, dat zij voor zich hebben 
aangenomen. 

Verrekenzendingen. 
2. l. Brieven en doosjes met aangegeven 

waarde kunnen worden belast met verrekening 
op de voorwaarden vastgesteld bij art. 8, 
§§ 1 en 2, van het Hoofdverdrag. Op deze 
stukken zijn van toepassing de behandeling, 
alsmede de porten en rechten der zendingen 
met aangegeven waarde van de soort, waartoe 
zij behooren. 

2. Het verlies van een brief of doosje met 
aangegeven waarde, belast met verrekening, 
he~ft voor den postdienst eene R.ansprakelijk
he1d tengevolge, als omschreven in het hierna. 
volgende art. 12. 
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3. De bedragen, welke op regelmatige wijze I van verzekering voor vervoer over zee ver
van den geadresseerde zijn ingevorderd, worden, schuldigd van 10 centiemen voor elk aange
na aftrek van de rechten, bedoeld bij art. 8, geven bedrag van 300 franken of gedeelte van 
§ 4, van het H oofdverdrag, den afzender ge- 300 franken. . . 
waarborgd, op de voorwaarden, welke in de 4. De afrekenmg wegens deze rec_h~n v~dt 
Overeenkomst betreffende den postwisseldienst plaats op den grondslag van dr1e-iaarhJks, 
v~or per postwissel overgemaakte bedragen gedurende een tijdvak __ van 28 dagen gehouden 
-ZIJn vastgesteld, behalve in de gevallen voor- opnamen, te regelen b1J het m art. 16 van deze 
zien in art. 9 van deze Overeenkomst. Overeenkomst bedoelde Reglement van uit-

4. De bepalingen van art. 8, §§ 5 en 6, van voering. 
bet H oofdverdrag, zijn eveneens van toepassing 
op zendingen met aangegeven waarde, belast 
met verrekening. 
Vervoer der zendingen met aangegeven . 
waarde. 

3. 1. Op het grondgebied van elk der toege
treden landen is vrijheid van transit gewaar
borgd. 

Hetzelfde geldt voor het vervoer over zee, 
bewerkstelligd of verzekerd door de Admini
stratiiin der toegetreden landen, althans voor 
zoover deze Administratiiin in staat zijn de 
verantwoordelijkheid voor de waarden, aan 
boord der paketbooten of vaartuigen, waarvan 
zij gebruik ma.ken, op zich te nemen. 

2. Tenzij daaromtrent anders tusschen de 
Administratiiin van oorsprong en van bestem
ming wordt overeengekomen, geschiedt de 
uitlevering der aangegeven waarden tusschen 
landen, die niet aan elkander grenzen, stuks
gewijze en langs de wegen, welke voor de ver
zendi ng van gewone stukken wr,rden gebezigd. 

3. De uitwisseling van brieven en doosjes 
met aangegeven waarde tusschen twee landen, 
die voor hun gewoon postverkeer gebruik ma.ken 
van de tusschenkomst van een of meer niet 
aan deze Overeenkomst deelnemende landen 
of van diensten over zee, waar\!oor geene 
verantwoordelijkheid wordt aanvaard, zal af
hankelijk zijn van het treffen van bijzondere 
maatregelen, welke de Administratiiin van de 
landen van oorsprong en van bestemming 
zullen beramen: zooals het gebruik ma.ken van 
een omweg, de verzending in gesloten brieven
malen, enz. 
Port en recht van verzekering. 

4. 1. Aan de Administratien, door wier 
t usschenkomst vervoer van brieven met aan
gegeven waarde, hetzij stuksgewijze, hetzij in 
gesloten brievenmalen plaats heeft, worden 
door de Administratien van oorsprong de in 
art. 4 van het Hoofdverdrag vastgestelde 
transitkosten uitgekeerd. · 

Voor zooveel betreft de doosjes met aange
geven waarde, zijn de transitkosten verschul
digd, volgens bet in het Hoofdverdrag voor 
de overige stukken vastgestelde tarief. 

2. Behalve deze kosten is door de Admini
stratie van het land van oorsprong, als recht 
van verzekering, aan de Administratie van het 
land van bestemming, en, in voorkomende 
gevallen, aan elk der Administratien, die onder 
waarborg van verantwoordelijkheid aan het 
landvervoer deelnemen, een evenredig recht 
te vergoeden van 5 centiemen voor e!lr aan
gegeven bedrag van 300 franken of gedeelte 
van 300 franken. 

3. Indien er onder gelijken waMborg ver
voer over zee plaats heeft is de Administratie 
van oorsprong bovendien a.an elk der aan dat 
vervoer deelnemende Administratiiin een recht 

Porten en rechten. 
5. 1. Het port en reoht voor de brie_~en en 

doosjes met aangegeven waarde moet b1J voor
uitbetaling worden voldaan en is ~amengesteld 
als volgt: 

1 o_ voor de brieven, uit het port en het vaste 
recht versobuldigd voor een aangeteekenden 
brief van hetzelfde gewicht en voor dezelfde 
bestemming, welk port en recht geheel ten 
voordeele blijven van de afzendende Admini
stratie ; voor de doosjes, nit een port van 20 
centiemen voor elke 50 gram. met een mini
mum van 1 frank, en het vaste aanteekenrecht. 
Dit port en recht blijft eveneens geheel ten 
voordeele van de Administratie van afzending ; 

2°. voor de brieven en de doosjes, uit een 
evenredig recht van verzekering voor elke 300 
franken of gedeelte van 300 franken der aan
gegeven waarde, bedragende evenveel malen 
5 centiemen als er Administratien zijn, we.Ike 
aan bet vervoer over land deelnemen, even
tueel vermeerderd met het recbt van vorzeke
ring wegens vervoer over zee, bedoeld bij art. 
4, § 3, van deze Overeenkomst. 

De Administratie van oorsprong is eohter 
bevoegd om een antler recht dan het hierboven 
vermelde te heffen, mits het van den afzender 
gebeven recbt in totaal 50 centiemen voor elke 
300 franken van de aangegeven som niet te 
boven ga; 

30_ de landen, die bereid zijn ook in geval 
van overmacbt, verantwoordelijkheid te aan
vaarden, zijn bevoegd om, uit dien hoofde, 
een bijzonder recbt te heffen, met dien versta.nde, 
dat het totaa-1 van dit bijzondere recht en van 
het normale verzekeringsrecht, het recht, 
bedoeld in het vorige lid, niet mag overschrijden. 

2. De afzender van eene zending met aan
gegeven waarde ontvangt daarvoor, bij de 
terpostbezorging, kosteloos een beknopt ont
vangbewijs. 

3. Het is aan het land van bestemming 
geoorloofd, voor de bestelling van doosjes met 
aangegeven waarde en voor de inklaring en 
vrijmaking een reoht te beffen, waarvan het 
totaal bedrag 50 centiemen per zending niet 
mag te boven gaan, alsmede een recht van 
bewaring, voor alle zendingen met aangegeven 
waarde, wel.ke poste-restante zijn geadresseerd, 
of die niet zijn in ontvangst genomen binnen 
den volgens de binnenlandsohe bepalingen van 
dat land vastgestelden termijn. Het bedrag 
van dit recht wordt door de binnenlandsohe 
wetgeving van elk land vastgesteld en is niet 
invorderbaar ingeval van nazending of bij 
onbestelbaarheid van de zending. 

Brieven en doosjes met aangegeven waarde 
mogen, vanwege de posterijen, met geen andere 
rechten ten laste van de geadresseerden worden 
belast, dan die, bedoeld bij de versohillende 
artikelen van deze Overeenkomst. 
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4. De toegetreden landen, onverschillig of 
zij al dan niet den frank tot munteenheid heb
ben, heffen de in § l van dit artikel bedoelde 
porten en rechten : 

1 °. voor zooveel betreft het port en het 
vaste aanteekenrecht der brieven en doosjes 
met aangegeven waarde, volgens de in hunne 
respectievelijke munten vastgestelde aequi
va.lenten voor de porten en rechten der hrief
postzendingen ; 

2°. voor zooveel hetreft het recht van ver
zekering van brieven en doosjes met aangegeven 
waarde, volgens den maatstaf welken zij heh
hen vastgesteld en door tusschenkomst van de 
Zwitsersche postadministratie ter kennis heh
hen gehracht van het Internationaal Bureel. 
Vrijstelling van port en recht. 

6. 1. De hrieven met aangegeven waarde, 
welke tusschen de Postadministratien onderling 
dan wel tusschen die Administratien en het 
Internationaal Bnreel worden gewisseld, zijn 
vrijgesteld van port, vast recht en recht van 
verzekerinq, onder de yoorwaarden, '- astgesteld 
hij art. 13, § 3, van het Hoofdverdr~g. 

2. Dit is mede bet geval met de !irieYen en 
doosjes met aangegeven waarde, niet hez ,vaard 
met verrekening, verzonden of ontvangen de-or 
krijgsgevangenen, hetzij rechtstreeks, hetzij 
door tusschenkomst van de inlichtings-hureelen, 
hedoeld hij § 4 van hovenaangehaald artikel 
13. 

3. Wegens de zendingen met aangegeven 
waarde, welke onder genot van vrijstelling 
warden verzonden, zijn niet verschuld,gd de 
vergoedingen, hedoeld bij artikel 4 van deze 
Overeenkomst. 

Berichten van ontvangst en verzoe
ken om inlichting. 

7. 1. De afzender van eene zending met 
aangegeven waarde kan, op de voorwaarden, 
welke bij art. 7, § 3, van het Hoofdverdrag 
voor aangeteekende stukken z\jn vastgesteld, 
bericht van de uitreiking van de zending aan 
den geadresseerde verlangen, of, na de terpost
bezorging, inlichtingen vragen omtrent het 
lot van zijne zending. 

2. De ophrengst van het recht wegens de 
herichten van ontvangst en, in voorkomende 
gevallen, van de verzoeken om inlichting om
trent het lot der zendingen, hl\ift geheel ten 
voordeele van de Administratie van het land, 
dat het heft. 

Verzoeken om terugvordering of adres
wijziging ; opheffing van bet verreken
bedrae; ; expresse-bestelling. 

8. 1. De afzender van eene zending met 
aangegeven waarde kan, zoolang zij niet aan 
den geadresseerde is uitgereikt, deze terug
vorderen, of het adres daarvan doen wijzigen, 
ten hehoeve van nadere verzending, hetzij 
binnen het land vanoorspronkelijke bestemming, 
hetzij naar een der contracteerende landen, op 
de voorwaarden en met het voorhehoud, b1j 
art. 11 van het Hoofdverdmg voor de gewone 
en aangeteekende stukken vastgesteld. De 
afzender van eene zending met aangegeven 
waarde kan op de voorwaarden, vastgesteld 
voor de verzoeken om adreswijziging, geheele 
of gedeeltelijke opheffing van het verreken
bedrag verzoeken. 

2. Hij kan eveneens verla~gen dat de uit
reiking ten huize van den geadresseerd~ ge
schiede, dadelijk na aankomst, door een b1Jzon
deren bode, op de voorwaarden en onder het 
voorbehoud, vastgesteld bij art. 15 van meer
genoemd Verdrag. 

Indien de binrenlandsche bepalingen zulks 
medebrengen is de Administratie, waartoe de 
plaats van bestemming behoort, echter be
voegd, in plaats v&-n de zending zelve, een 
bericht van aankomst van de zending per 
expresse te doen uitreiken. 

Verboden verzendingen. 
9. 1. Valsche aangifte van waarde hooger 

dan de werkelijke waarde, welke in een brief 
of in een doosje is gesloten, is verboden. 

In geval van zoodanige valsche aangifte 
verliest de afzender elk recht op vergoeding, 
onverminderd de gerechtelijke vervolging, welke 
de wetgeving van het land van oorsprong 
mocht medebrengen. 

Dit laatste is mede van t oepassing indien 
brieven met aangegeven waarde, voorwerpen 
bevatten, waarvan -de insluiting in zoodanige 
zcndingen is verboden volgens het bepaalde 
bii § 2 van dit artikel. . 

Aangifte van een gedeelte der in een brief 
of doosje gesloten waarde is niet verboden. 

2. Het is ver boden in brieven met aangegeven 
waarde in te sluiten : 

a. g-emunt geld ; .. 
b. voorwerpen welke aan douanerechten z1Jn 

onderworpen, met uitzondering van gelds
waardig papier ; 

c. gouden en zilveren voorwerpen, edelge
steenten, juweelen en andere kostbaarheden; 

d. opium, morfine, cocaine en andere be
dwelmende middelen. 

Echter is dit verbod niet van toepassing 
op zendingen van dezen aard, welke voor me
dische doeleinden in den vorm van doosjes 
met aangegeven waarde warden verzonden, 
voor de landen die ze op deze voorwaarde 
toelaten ; 

e. voorwerpen, waarvan de invoer of het 
vervoer in het land van bestemming is verboden. 

Het is verboden in doosjes met aangegeven 
waarde, hoven en behalve de sub e vermelde 
voorwerpen, in te sluiten : brieven of schrifte
lijke mededeelingen, welke het karakter hebben 
van briefwisseling, gangbare munten, bankbil
jetten of eenigerlei andere waarde aan toonder, 
titels en stukken, behoorende tot de categorie 
akten. 

Echter is bet geoorloofd in te sluiten : de 
open foctuur, alleen de e;ewone opgaven \Tan 
een dergelijk stuk bevattenn.e, alsmede een 
afschrift van bet arlres van hot do,·,sje, met 
vermelding van het adres van den afzender. 

De stukken, welke ten onrechte ter verzen
ding mochten zijn toegelaten, moeten naar het 
kantoor van oorsprong worden teruggezonden, 
tenzij de Administratie van het land van be
stemming, volgens hare wetgeving of hare 
binnenlandsche voorschriften, bevoegd mocht 
zijn om ze aan de geadresseerden uit te reiken. 

Nochtans moeten zonder uitzondering naar 
het kantoor van oorsprong worden terugge
zonden, de stukken, waarvan het adres slechts 
uit initialen bestaat of waarvan het adres 
met potlood is geschreven. 
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Nazending. gegeven waarde kan te boven gaan. Indirecte 
10. 1. Wegens brieven en doosjes met aan- schade 6f niet behaalde winsten blijven buiten 

gegeven waarde, welke tengevolge van verande- beschouwing. 
ring van woonplaats van den geadresseerde, Ingeval van verlies der zending of van alge
binnen het land van bestemming, worden heele vernietiging van den inhoud en indien 
nagezonden is geen bijkomend port of recht betaling van de schadevergoeding aan den 
verschuldigd. afzender plaats vindt, dan heeft deze bovendien 

2. Ingeval van nazending naar een antler recht op teruggave van de kosten van verzen
der contracteerende landen dan dat van bestem- . ding en van de vanwege de posterijen geheven 
ming, worden wegens die nazending de rechten kosten van navraag, als deze navraag het gevolg 
van verzekering, bedoeld bij artikel 4, &§ 2 1 was van eene in den postdienst begane onregel
en 3, dezer Overeenkomst, van den gead'.res- I matigheid. Het recht van vorzekering wm·dt 
seerde geheven, ten behoeve van elke Admini- , echter door de Postadministratien behouden. 
stratie, die aan het nieuwe vervoer deelneemt. , 3. De verplichting tot het uitbetalen van de 

3. Nazending ten gevolge van onjuiste ver- I schadevergoeding rust op de Administratie, 
zending of van onbestelbaarheid geeft geene waartoe het kantoor van afzending behoort. 
aanleiding tot heffing van eenige aanvullings- Aan deze Administratie blijft voorbehouden 
port of -recht vanwege de posterijen ten laste het verhaal op de verantwoordelijke Admini
van het publiek. stratie, dat wil zeggen op die Administratie, 

op wier ge bied of in wier dienst het verlies, de 
beschadiging of de berooving heeft plaats gehad. Douanerechten ; wa.arborg; fiscale 

rechten en keurloonen. 
11. 1. De doosjes met aangegeven waarde 

zijn onderworpen aan de wetgeving van het 
land van oorsprong of van bet land van be
stemming, voor zooveel betreft, bij den uit
voer: de teruggaaf van waarborgrechten, en 
bij den invoer : de uitoefening van de diensten 
van toezicht op den waarborg en der douane. 

2. De fiscale rechten en kenrloonen, bij den 
invoer verschuldigd, worden van de geadres
seerden ingevorderd bij rle uitreiking. 

Indien een doosje met aangegeven waarde, 
tengevolge van verandering van woonplaats 
van den geadresseerde, weigering of om eenige 
andere reden wordt nagezonden naar een antler 
land, dat aan den dienst deelneemt, dan wel 
wordt teruggezonden naar bet land van oor
sprong, worden de hierbedoelde kosten, voor 
zooveel zij bij den wederuitvoer niet terugbe
taald worden, van de eene Administratie op 
de andere verhaald, ten einde van den geadres
seerde of van den afzender te worden ingevor
derd. 

Wanneer een brief of een doosje met aange
geven waarde is verloren geraakt, beroofd of 
beschadigd ten gevolge van overmacht, is de 
Administratie, op wier gebied of in wier dienst 
het verlies, de berooving of de beschadiging 
heeft plaats gehad, daarvoor verantwoordelijk 
tegenover de Administratie van afzending, 
indien beide landen bereid zijn tot betaling 
van schadevergoeding ingeval van overmacht 
vocir zendingen met aangegeven . waarde. 

4. Totdat het bewijs van het tegendeel is 
geleverd, rust de verantwoordelijkheid op de 
Administratie, die het stuk, zonder aanmerking 
te maken heeft in ontvang genomen en, na in 
het bezit te zijn gesteld van alle reglemen
taire middelen van onderzoek, n6ch de uitrei
king aan den °eadresseerde, n6ch, indien hier
too aanleiding bestaat, de re$elmatige overgifte 
aan de volgende Administrat1e kan bewijzen. 

5. De betaling van de schadevergoeding door 
de Administratie van afzending moet zoo spoe
dig mogelijk en uiterlijk binnen zes maanden te 
rekenen van den dag, waarop de navraag is 
gedaan, geschieden. Deze termijn bedraagt 

Verantwoordelijkheid. negen maanden in het verkeer met overzeesche 
12. 1. De aansprakelijkheid van de Admi- landen. 

nistratien, welke deelnemen aan het vervoer De Administratie van afzending is bevoegd 
-hetzij stuksgewijs, hetzij in gesloten brieven- om bij uitzondering de regeling van schadever
malen - van brieven of doosjes met aange- 1 goeding tot na afloop van den vorengenoemden 
geven waarde, is beperkt tot de in de volgende termijn uit te stellen, indien zij aan het einde 
paragrafen aangegeven grenzen. van dezen termijn nog geen zekerheid heeft 

Hetzelfde geldt met betrekking tot het door I verkregen omtrent het lot van het vermiste 
de Administratien der toegetreden landen uit- stuk of omtrent de belangrijkheid van de schade, 
gevoerde of verzekerde vervoer over zee, mits of indien de vraag, of het verlies der zending 
deze Adrninistratien in staat zijn de aansprako-

1 
het gevolg is van overmacht, nog niet is beslist. 

lijkheid te aanvaarden voor de waarden aan De Administratie van afzending is evenwel 
boord van de paketbooten of schepen, waarvan bevoegd om den afzender schadeloos te stellen 
zij gebruik maken. voor rekening van de Administratie van door-

2. Wanneer een brief of doosje met aange- zending of van bestemming welke, na op regel
geven waarde is verloren geraakt, beroofd of matige wijze met de zaak te zijn in kennis 
beschadigd, het geval van overmacht en de gesteld, zes maanden heeft laten verloopen 
gevallen bedoeld in § 1 van art. 9 van deze zonder de aangelegenheid te be b ben afgedaan. 
Overeenkomst nitgezonderd, beeft de afzender Deze termijn wordt uitgebreid tot negen 
of, bij ontstentenis van dezen, de geadresseerde maanden voor de overzeescbe landen. 
recht op eene schadevergoeding overeenkomen- De verantwoordelijke Administratie, of die 
de met bet werkelijke bedrag van het verlies, voor welker rekening de betaling overeenkom
de berooving of de schade, tenzij de schade stig het voorgaande lid is geschied, is verplicht 
veroorzaakt is door scbuld of nalatigbeid van om aan de Administratie van afzending bet 
den afzender of voortkomt uit den aard van bedrag der scbadevergoeding en, in voorkomen
het stuk en met dien verstande, dat de schade- I de gevallen, de rente terug te betalen binnen 
vergoeding in geen geval het bedrag der aan- 1 drie maanden nadat van de betaling is kennis 
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gegeven. Deze terugbetaling geschiedt zonder I 
kosten voor de Administratie, welke te vorderen 
heeft, betzij door middel van een postwissel 
of een wissel, betzij in geld, gangbaar in bet 
land dat te vorderen beeft. Na afloop van den 
termijn van drie maanden, wordt bet bedrag 
dat aan de Administratie van afzending ver
scbuldigd is, rentedragend, naar reden van 7 % 
's jaars, te rekenen van den dag, waarop de 
bedoelde termijn verloopt. 

W anneer eene Administratie, welker verant
woordelijkheid beboorlijk is vastgesteld ge
worden, aanvankelijk de betaling der sobade
vergoeding beeft geweigerd, dan moet die 
Administratie bovendien alle bijkomende uit 
de niet gereobtvaardigde vertraging der betaling 
voortspruitende kosten voor hare rekening 
nemen. 

6. Navraag is slechts toegelaten binnen een 
jaar, te rekenen van den dag, volgende op dien, 
waarop de zending met aangegeven waarde is 
ter post bezorgd ; na afloop van dezen termijn 
heeft de aanvrager geen reobt op eenige ver
goeding. 

7. De Administratie, voor wier rekening de 
terugbetaling van bet bedrag der niet ter 
bestemmin$ gekomen aangegeven waarden is 
bewerkstell1gd, treedt in alle recbten van den 
eigenaar. 

8. Indien bet verlies, de berooving of de 
besobadiging beeft plaats gebad tijdens het 
vervoer zonder dat het mogelijk is te bepalen 
op bet grondgebied of in den dienst van welk 
land bet feit is gesohied, dan wordt de sobade 
door de betrokken Administratien in l!elijke 
deelen gedra$en. Is ecbter de beroovmg of 
de besohadigmg vastgesteld in ~e~ Ian~ van 
bestemming dan rust op de Admlll1Strat1e van 
dit land de verpliobting om te bewijzen, dat 
nocb de verpakking, nocb. de @luiting van bet 
atuk eenige zicbtbare onregelmatigbe1d ver
toonde en dat bet gewicbt niet afweek van dat 
betwelk bij de terpost bezorging werd vastgesteld. 

Indien het verlies, de berooving of de be
aobadiging beeft plaats gebad op bet grondge
bied of in d en dienst van eene Administratie 
van doorzending, welke niet is t oegetreden tot 
deze Overeenkomst, wordt de sobade door de 
andere Administratien in gelijke deelen gedra
gen. In dit geval is de ah.ender gebouden op 
autbentieke wijze het bewijs te leveren dat de 
inhoud der zending volledig, ongescbonden en 
zorgvuldig verpakt was. 

9. De verantwoordelijkheid der Admini
stratien voor aangegeven waarden boudt op 
zoodra de reobtbebbenden de zendingen waarin 
di~ waarden waren gesloten, tegen ontv3:ngbe
W1JB bebben in ontvangst genomen, tenz1J deze 
onmiddellijk een klacbt indienen en hunne 
goede trouw kunnen bewijzen in geval van la
tere aangifte van de schade. De verantwoor
delij kheid der Administratien boudt eveneens 
op met betrekking tot zendingen waarvan zij 
geen rekensobap kunnen geven tengevolge van 
vernietiging door overmaoht van de dienst
besoheiden. 

Wetgeving der contracteerende la.nden; 
bijzondere overeenkomsten. 

13. 1. Aan elk land is bet reoht voorbe
bouden om op de zendingen met aangegeven 
waarde, bestemd voor of afkomstig uit andere 
landen, zijne in bet binnenlandsoh verkeer 

geldende wetten of reglementen toe te passen, 
voor zooveel daarvan door deze Overeenkomst
niet wordt afgeweken. 

2. De bepalingen van deze Overeenkomst 
laten onverkort het reobt der oontracteerende 
partijen om bijzondere overeenkomsten in 
stand te bouden en te sluiten, alsmede om, 
met bet oog op de verla~ing van de porten 
en reobten of op het aanbrengen van andere 
verbeteringen in den dienst, vereenigingen 
van meer beperkten omvang in stand te bou
den en in bet leven te roepen. 

3. In het verkeer tussoben Administratien, 
die z:icb daaromtrcnt bebben verstaan, kunnen 
de afzenders van dooajes met aan~egeven 
waarde, de douanerecbten en andere ruet van
wege de posterijen sebeven wordende reobten, 
waaraan de zending m bet land van bestemming 
moobt zijn onderworpen, voor bunne rekening 
nemen, mits zij biertoe vooraf ten kantore van 
terpostbezorging den wensob te kennen geven 
en onder verpliobting om, op de aanvrage van 
bet kantoor van bestemming, de door dit kan
toor opgegeven bedragen te betalen. .. 

De Administratie, welke de inklaring en vrij
making voor rekening van den afzender doet 
uitvoeren, is bevoegd uit dien hoofde een bij
zonder recht te heffen, dat 25 oentiemen per 
doosje niet mag oversohrijden. Dit recht is 
onafhankelijk van dat, bedoeld bij art. 5, § 3. 

Tijdelijke staking van den dienst. 
14. Elk van de Adminiatratien der oontrao

teerende landen is bevoegd om, wanneer bui
tengewone omstandigbeden zoodanigen maat
regel reobtvaardigen, den dienst der aangegeven 
waarden, zoowel wat de verzending als wat de 
ontvangst betreft, tijdelijk gebeel of gedeel
telijk te staken, rnits daarvan onrniddellijk, 
zoo noodig per telegraaf, aan de belangbe b
bende Administratie of Administratien worde 
kennis gegeven. 

Toetredingen. 
15. De landen der Vereeniging, die geen 

deel bebben genomen aan deze Overeenkomst, 
kunnen op hun verzoek en op de wijze als 
ten opz:icbte van de toetreding tot de Wereld
Postvereeniging bij art. 26 van bet Hoofd
verdrag is voorgesohreven, alsnog toetreden. 

Reglement van nitvoering. 
16. De Postadministratien der contrao

teerende landen regelen de wijze van verzending 
der brieven en doosjes met aangegeven waarde 
en stellen alle andere maatrege1en van onder
gesobikten aard of van orde vast, welke voor 
de uitvoering van deze Overeenkomst worden 
vereischt. 

Voorstellen in den tijd tusschen de 
Ccngressen. 

17. 1. Gedurende den tijd, die verloopt 
tusscben de bijeenkomsten, bedoeld bij artikel 
27 van bet Hoofdverdrag, beeft elke Postadrni
nistratie van een der oontraoteerende landen 
bet recbt om aan de andere Administratien, 
die aan deze Overeenkomst deelnemen, door 
tussobenkomst van bet Internationaal Bureel, 
voorstellen te doen betreffende den dienst der 
brieven en doosjes met aangegeven waarde. 

Elk voorstel moet, om in behandeling te 
komen, ondersteund worden door ten minste 
twee Administratien, die, waarvan het voor-
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stel uitga.at, niet medegerekend . Wanneer 
het Internationaal Bureel niet, tegelijk met 
het voorstel, het vereischte aantal verklarin
gen van ondersteuning ontvangt, blijft het 
voorstel zonder eenig gevolg. 

2. Elk voorstel wordt behandeld overeen
komstig de bepalingen van artikel 28, § 2, van 
het Hoofdverdrag. 

3. Om te kunnen worden ten uitvoer gelegd, 
moeten de voorstellen op zich vereenigen : 

1 °. a.lie ste=en, wanneer zij eene bijvoe
ging van nieuwe bepalingen of eene wijziging 
van de bepalingen van dit artikel en van de 
artikelen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12 en 18 betreffen ; 

2°. twee derden der stemmen, wanneer zij 
eene wijziging betreffen van andere bepalingen 
van deze Overeenkomst dan die van de arti
kelen 1, 2, 3, 4. 5. 6, 7, 8, 12, 17, en 18 ; 

3°. de eenvuudi!(e volstrekte meerderheid, 
wanneer zij de uitlegging van de bepalingen 
van deze Overeenkomst betreffen, behoudens 
het geval van geschil, bedoeld bij art. 25 van 
het Hoofdverdrag. 

4. Aan de geldige besluiten wordt kracht 
van uitvoering verzekerd, in de eerste twee 
gevallen, door eene diplomatieke verklaring, 
en in het derde geval door eene kennisgeving 
langs administratieven weg, op de wijze a.ls 
bij artikel 28 van het Hoofdverdrag is voorge
schreven. 

5. De aangenomen wijzigingen of besluiten 
treden niet eerder dan ten minste drie maanden 
na de kennisgeving in werking. 

Duur van de Overeenkomst ; vervallen 
van vroegere bepalingen. 

18. 1. Deze Overeenkomst treedt in wer
king op den lsten Januari 1922 en heeft den
zelfden duur a.ls het Hoofdverdrag, onvermin
derd het aan elk land voorbehouden recht, om 
zich aan deze Overeenkomst te onttrekken, 
mits van het voornemen daartoe, een jaar te 
voren, door zijne Regeering aan de Regeering 
van den Zwitserschen Bond wordt kennis 
gegeven. · 

Voor zooveel de porten en de rechten van 
verzekering betreft, is elk land echter bevoegd, 
deze in te voeren v66r bovengenoemd tijdstip, 
mits daarvan tenminste Mn ma.and van te
voren, zoo noodig telegrafisch mededeeling 
wordt gedaan a.an het Internat10na,o,l Bureel. 

2. Te rekenen van den dag, waarop deze 
Overeenkomst in werking t,reedt, komen alle 
bepalingen van de Overeenkomst betreffende 
de uitwisseling van brieven en doosjes met aan
gegeven waarde, in 1906 te Rome gesloten, te 
vervallen. 

3. Deze Overeenkomst wordt zoodra mogelijk 
bekrachtigd. De akten van bekrachtigng zul
len te Madrid worden uitgewisseld. 

In oirkonde hiervan hebben de gevolmachtig
den der hierboven genoemde landen deze Over
eenkomst te Madrid, den dertigsten November 
negentienhonderd en twintig, onderteekend. 

( Volgen de onderteekeningen. ) 

WERELD-POSTVEREENIGING. 
SLOT-PROTOCOL. 

Overgaande tot de onderteekening der Over
eenkomst betreffende de uitwisseling van brie

ven en doosjes met aangegeven waarde, zijn 

de ondergeteekende gevolmachtigden alsnog 
het navolgende overeengekomen : 

I. Met afwijking van de bepaling van para
graaf 3 van artikel 1 der Overeenkomst, welke 
10,000 franken vaststelt als grens, beneden 
welke het maximum van aan te geven waarde 
in geen geval mag worden bepaald, is overeen
gekomen, dat elk land dit maximum kan ver
minderen tot 5,000 franken of tot het in zijn 
binnenlandschen dienst aangenomen bedrag, 
indien dit lager is dan 5,000 franken. 

II. Met a fwijlcing van de bepalingen van art. 
4, § 4, der Overeenkomst, blijft, voor zooveel 
betreft de verzekeringsrechten, wegens de zen
dingen met aangegeven waarde, het staken van 
de afrekenin$ wegens deze iechten, neergelegd 
in de circulaire van het Internationa~l Bureel 
te Bern, van den l 7den Januari 1916 n°. 270/17, 
voorloopig gehandhaafd. 

In oirkonde hiervan hebben de onderstaa;nde 
gevolmachtigden dit Slot-Protocol opgemaakt, 
dat dezelfde kracht en dezelfde waarde zal 
hebben, also£ de bepalingen daarvan in den 
tekst der Overeenkomst zelve, waarop het be
trekking heeft, waren opgenomen, en hebben 
zij het in enkelvoud onderteekend, zullende dit 
stuk in de archieven van de Spaansche Rcgee
ring worden bewaard en in afschrift aan iedere 
partij worden uitgereikt. 

Gedaan te Madrid, den dertigsten November 
negentienhonderd en twintig. 

( Volgen de onderteekeningen ). 

WERELD-POSTVEREENIGING. 
REGLEMENT ter uitvoering van de overeenkomst 

betretfende de ·u.itwisseling van brieven en 
doosjes met aangegeven waarde, gesloten 
tusschen Duitschland, de Aryentijnsche Re
publiek, Oostenr(jk, Belgie en de Kolonie 
Belgisch Congo, Brazilii!., Bulgarije, Chili, 
China, de Republiek ·Columbia, Denemarken, 
Egypte, Spanj~, Ethiopie, Finland, Frank
riik, Algerie, de Fransche Kolonien en 
Protectoraten in Indo-China, de overige 
Fransche Kolonii!.n, Groot-Britannie ~n 
verschillende Britsche Gebieden, Kolonien en 
Prote:;toraten, Britsch-Indie, Nieuw-Z ~eland, 
Griekenland, Guatemala, de Republiek Haiti, 
de Republiek Honduras, Hongarije, IJsland, 
ltalii!. en de Italiaansche Kolonie:n, Japan, 
Chosen, de overig, Japansche Onderhoorig
heden, de Republiek Liberia, Luxemburg, 
Marokko (met uitzondering van de Spaan
sche zone), Marokko (de Spaanscl1e zone), 
Nicaragua, Noorwegen, de Republiek Pana
ma, Paraguay, Nederland, Nederlandsch
Indie, de Nederlandsche Kolonien in Ameri
ka, Peru, Perzie, Polen, Portugal, de Portu
geesche Kolonien in Afrika, de Portugeesche 
Kolonien in Azie en Oceanie, Roemenie, 
Salvador, het Saargebied, het Koninkrijk 
der Ser'lfiers, Kroaten en Slovenen, Zweden, 
Zwitserland, Tsjecho-Slowakije, Tunis en 
Turkije. 

De ondergeteekendcn, gelet · op art. 21 van 
het Hoofdverdrag en op art. 16 van de Over
eenkomst betreffende de uitwisseling van brie
ven en doosjes met aangegeven waarde, hebben, 
namens hunne Administratien, in gemeen over
leg, ter uitvoering van de vermelde Overeen
komst, de navolgende maatregelen vastgesteld: 
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Regeling van den dienst. 
I. 1. De Postadministratien van de toege

treden landen, die geregelde diensten over 
zee onderhouden, ter voorziening in het ver
V!)er der gewone brieven en andere stukken, 
bmnen het gebied der Vereeniging, doen aan 
de Administratien der andere toegetreden Ian
den eene opgave van diegene der bedoelde dien
sten, waarvan voor het vervoer van brieven 
en doosjes met aangegeven waarde, onder 
waarborg van verantwoordelijkheid, kan wor
den gebruik gemaakt. 

2. De Administratien der contracteerende 
landen, die rechtstreeksche betrekkingen on
derhouden, doen elkander, door middel van 
tabellen, ingericht overeenkomstig het hierbij
gevoegd model A, mededeeling van : 

10. de naamlijst der landen, waarheen brie
ven en doosjes met aangegeven waarde door 
hare bemiddeling kunnen worden vervoerd ; 

2°_ de wegen welke, voor het vervoer van 
de bedoelde zendingen, op haar gebied of door 
hare dicnsten openstaan ; 

3°. het bedrag der rechten van verzekering, 
welke haar- door de Administratie, die haar brie
ven of doosjeq stuksgewijze uitlevert, moeten 
worden vergoed, voor elke best emming afzon
derlijk. 

3. De Administra,tien van de landen buiten 
Europa en de Turksche Administratie hebben 
de bevoegdheid om den dienst der zenclingen 
met aangegeven waarde tot sommige kantoren 
te beperken, De Administratien, die van deze 
bevoegdheid gebruik maken, moeten aan de 
andere aan de Overeenkomst deelnemende 
Administratien de lijst doen toekomen van 
hare kantoren , voor welke zendingen met aan
gegeven_ waarde kunnen worden toegelaten. 

4. Door middel van de tabellen A, welke 
zij van de met haar in betrekking staande 
Administratien heeft ontvangen, bepaalt iedere 
Administratie welke wegen voor de verzending 
van hare zendingen met aangegeven wa'lorde 
moeten worden gebruikt, alsmede welke rechten 
van de afzenders zijn te heffen, in verband met 
de voorwaarden, waarop het tusschen-vervoer 
plaats heeft. 

5. Iedere Administratie moet rechtstreeks 
aan de eerste Administratie, welke hare tus
schenkomst verleent, mededeelen, voor welke 
landen zij voornemens is aan die Administratie 
brieven en doosjes met aangegeven waarde 
stuksgewijze uit te leveren. . 

Voorwaarden van verpakking . 
. II. 1. De brieven met aangegcven waarde 

worden slechts ter verzending toegelaten in een 
-omslag, gesloten door middel van in fijn lak 
afgedrukte onderling volkomen overeenstem
mende zegels, ;, elke op eenigen afstand van 
elkander geplaatst zijn, een bijzonder kenteeken 
vertoonen en in voldoend aantal zijn aange
bracht om al de vouwen van den omslag vol
doende va,st te hechten. Het is verboden om
slagen met gekleurde randen of met doorschij
nend adresvlak te bezigen. 

2. Elke brief moet voorts in zoodanigen 
stJ.at zijn. d~t niet aan den inhoud kan worden 
geraakt, zonder den omslag of de zegels uit
wendig en op duidelijk zichtbare wijze te schen-
den. · 

3. De voor de frankeering gebezigde post -

zegels en, indien aanwezig, de etiketten, welke 
op den postclienst betrekking hebben, moeten 
op eenigen afstand van elkander worden o;ige
plakt, opdat zij niet kunnen dienen om schen
ding van den omsla~ te verbergen Zij mogen 
evenmin over de be1de zijden van den omslag 
worden omgevouwen, z66 dat zij den rand be-

I 
dekken. . 

Hct is verboden op de brieven met aange
geven waarde andere etiketten te plakken dan 
die, welke o,) den postdienst betrekking hebben. 

4. De juweelen en kostbaarbeden moeten 
gesloten zijn in houten of metalen doosjes van 
voldoende stevigh_eid, welke 30 centimeter 
in lengte, 10 centimeter in breedte en 10 centi
meter in hoogte niet te boven gaan ; de wanden 
der houten doosjes moeten t en minste 8 milli
meter dik zijn. 

5. Kruislings om de doosjes met aangegeven 
waarde moet een stevig touw zonder knoopen 
zijn gebonden, waarvan de beide uiteinden zijn 
vereenigd onder een in fijn lak afgedrukt 
zegel, dat een bijzonder kenteeken moet ver
toonen. De doosjes moeten bovendien aan de . 
vier zijvlakken zijn verzegeld met onderling 
volkomen overeenstemmende zegels. Het boven
en het ondervlak moeten met wit papier zijn 
bekleed, ten einde daarop het adres, de aangifte 
der waarde en de poststempels te vermelden 
of af te drukken. 

6. Niet toegelaten zijn de brieven en doosjes 
met aangegeven waarde, voorzien van een adres 
in enkele letters of van een met potlood ge
schreven adres en evenmin die, in bet adres 
waarvan op het oogenblik van terpostbezor
ging doorhalingen of overschrijvingen voor
komen. 

Aanduiding van het bedrag der waarde; 
douaneverklaringeq. 

III. 1. De aangifte der waarde moet ge
schieden in de munt van het land van oorsprong 
en door den afzender op het adres van de zen
ding voluit in letters en in cijfers worden ge
schreven, zonder doorhaling of overschrijving, 
ook al zijn die goedgekeurd. 

2. Het bedrag van de aangegeven waarde 
moet bovendien door den afzender of de Admi
nistratie van oorsprong in gouden franken 
worden herleid. De uitkomst van de herleiding 
moet worden vermeld door nieuwe cijfer.s, ge
plaatst naast of onder die, welke het bedrag 
van de aangifte in de munt van het land van 
oorsprong aangeven. Deze bepalin(}' geldt niet 
in het rechtstreeksch verkeer tusschen landen, 
die eenzelfde munt hebben. . 

3. De doosjes met aangegeven waarde moe
t en, in het verkeer met de landen, waar het 
gebruik van dergelijke verklaringen noodig 
is, vergezeld zijn van douaneverklaringen, 
gelijk aan of overeenkomende met het hierbij
gevoegd model B. De betrokken Administratien 
behooren de Administratien, waarmede zij in 
betrekking staan, te dien aanzien in te lichten, 
met aanduidin~ van het aantal douaneverkla
ringen, dat hiJ elke zending is te voegen. 

4. De vrij van rechten uit te reiken doosjes 
moeten zijn voorzien van een gekleurd etiket 
met de aanwijzing ,,Franc de droits" in vette 
letters. Zij gaan vergezeld van een advies 
wegens franco -uitreiking, dat stevig aan de 
douaneverklaringen wordt gehecht. 
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De bepalingen van de artikelen VIII en XX een of meer tusschenliggende diensten zijn 
van het Reglement ter uitvoering van het gescheiden, moeten de brieven en doosjes met 
Verdrag betreffende de uitwisseling van post- aangegeven waarde steeds den kortsten weg 
pakketten ziJn van toepassing op de vrij van I volgen en stuksgewijze aan de eerste Admin1-
rechten uit te reiken doosjes, behalve voor de stratie van doorvoer worden uitgeleverd, indien 
Administratien, die verklaren niet te kunnen deze Administratie in staat is het vervoer, 
overgaan tot de bij die artikelen bedoelde wijze op den voet van het bepaalde bij art. I van dit 
van afrekening en die ·in verband daarmede Reglement, te verzekeren. 
gehouden zijn de bepalingen aan te geven, die , 3. Aan de met elkander in betrekking staan
zij in bedoeld opzicht zullen toepassen. I de Administratien wordt evenwel de bevoegd-

heid toegekend om zich onderling en met de 
Expresse-bestelling; bericht van ont- tusschenliggende Administratien te verstaan, 
vangst; v;er_z<?eken om _terugvordering : hetzij omtrent eene uitwisseling van aangegeven 
-of adresw1Jz•g~g ; zendmgen bezwaard , waarden in gesloten brievenmalen, door middel 
met verrekenmg. . . der diensten van een of meer tusschenliggende, 

I V. De bepalmgen van artikel 15 van het . a.I dan niet tot de Overeenkomst toegetreden 
Hoofdverdrag, zoomede die van de ~rtike)en landen, het zij omtrent het verzekeren van de 
XII en XXX van h~~ Regleme_nt te.~ mtvoermg stuksgewij ze verze~ding langs omwegen, in 
van dat Verdrag, ZIJn respectievehJk van toe- geval aan deze wuze van verzending, lang!I 
passing met betrekking tot verzoeken om ex- deri kortsten weg, de waarborg derverantwoor
presse-bestelling, om bericht van ontvangst delijkheid niet over den geheelen loop is ver 
en die om terugvordering of wijziging van het zekerd. 
adres van een ·brief of doosje met aangegeven 
waarde. 

De bepalingen van artikel XIII van het 
Reglement ter uitvoering van het Hoofdverdrag 
zijn van toepassing op brieven en doosjes met 
.aangegeven waarde, welke met verrekening 
:zijn bezwaard. 

Valsche aangiften. 
V. Wanneer omstandigheden, van welken 

aard ook, of klachten van belanghebbenden het 
feit eener valsche aangifte van een bedrag, 
hooger dan dat, hetwelk in een brief of in een 
-doosje is ingesloten, aan het licht brengen, 
wordt daarvan aan de Administratie van het 
land van oorsprong, zoo spoedig mogelijk, 
en, in voorkomende gevallen, onder toezending 
der stukken betreffende het onderzoek als 
bewijs, mededeeling gedaan. 

Advieslijasten; samenstelling der pak
ketten ; opneming in de brievenmalen. 

VIII. 1. De brieven en doosjes met aan
gegeven wa.arde worden door bet afzendend 
kantoor van uitwiseeling stuksgewijs ingeschre
ven op eene afzonderlijke advie~lijst, ingericht 
overeenkomstig het bij dit Reglement gevoegd 
model C, met vermelding van alle bijzonder
heden, welke dat formulier aangeeft. 

De kolommen 6, 7 en 8 der genoemde advie
zen worden slecbts ingevuld gedurende het 
tijdvak der statistiek, bedoeld · bij artikel 4 
van de Overeenkomst. 

Naast de inschrijving der stukken, waarvan 
expresse-bestelling wordt verlangd, moet in de 
koloni ,,Observations'.' de aanwijzing ,,Expres" 
worden gesteld. 

2. De brieven en doosjes met aangegeven 

Aanduiding van het gewicht der zen- afzonderlijke pakketten uit, welke met touw 

I 
ws1-arde maken met de advieslijst een of twee 

-dingen; dagteekening-stempel. opgebonden en in stevig papier worden gewik-
VI. 1. Van elken brief of van elk doosje I keld en daarna uitwendig met touw samen

met aangegeven waarde wordt door de Admi- gebonden en op alle vouwen van een afdruk 
nistratie van oorsprong het juiste gewicbt, van het zegel, in fijn lak. van bet afzendend 
in grammen, in den linkerbovenhoek van de uitwisselingskantoor worden voorzien. Deze 
adreszijde vermeld. pakketten dragen tot opscbrift de woorden 

2. De zending wordt, daarenboven, door het ,,valeurs declarecs" of- ,,lettres de valeur de
kantoor van oorsprong op de adres~ijde voor- claree" en ,,boites de valenr declaree". 
:zien van eenen afdruk van den dagteekenings- In plaats van tot een eigenlijk pakket te 
stempel van dat kantoor, alsmede c. q . van worden vereenigd, kunnen de brieven met aan
een afdruk van den bijzonderen stempel, welke gegeven waarde worden opgenomen in een 
in het land van oorsprong voor de brieven of omslag van sterk papier, gesloten door middel 
doosjes met aangegeven waarde mocht in ge- van zegelafdrukken in lak. 
bruik zijn. 3. Van de aanwezigheid of van het n iet 

3. Het kantoor van bestemming drukt, bij · aanwezig zijn van zulke pakketten in eene brie
ontvangst, zijn dagteekeningstempel op de venmaal, welke zendingen met aangegeven 
keerzijde af. waarde kan bevatten, wordt in de daartoe 

Wijze van vervoer der zendingen; uit-
wisselingskantoren. , 

VII. 1. Het vervoer der zendingen met aan
gegeven waarde tusschen aan elkander gren
zende of door middel van een rechtstreekscben 
dienst over zee met elkander verbonden lan
den, heeft plaats door die uitwisselingskantoren, 
welke de beide met elkander in betrekking 

s ta.ande Administratien in gemeen overleg daar
voor aanwijzen. 

2. In bet verkeer tusschen landen, die door 
HJ2L 

aan de voorzijde van bet advies bestemde 
rubriek .melding gemaakt, hetzij door de aan
wijzing van het aantal dier pakketten, hetzij 
door de aanwijzing ,,Neant". 

4. Het pakket of de pakketten met aange
<Yeven waarde worden door een kruislings ge
bonden touw met bet pakket der aangeteekende 
stukken samengevoegd en in het midden der 
brievenmaal opgenomen ; aan deze aldus sa
mengevoegde pakketten wordt de bijzondere 
omslag, waarin bet advies is gesloten, al!-n de 
buitenzijde vastgebecht. 

63 
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Als men echter een zak bezigt voor de aan
geteekende stukken dan wordt het pakket of 
worden de pakketten met aangegeven waarde 
in dien zak op11;enomen. 

5. Zoo dikwijls een van twee Administratien, 
die met elkander in betrekking staan, splitsing 
verlangt, worden de doosjes met aangegeven 
waarde op afzonderlijke formulieren C inge
schreven en ook afzonderlijk ingepakt. 

6. De berichten van ontvangst der zendin
gen met aangegeven waarde worden behandeld 
overeenkomstig de bepalingen van artikel XII 
van het Reglement ter uitvoering van het 
Hoofd verdrag. 

7. De bepalingen van dit artikel kunnen in 
gemeen overleg voor het verkeer tusschen twee 
met elkander in betrekking staande Adrnini
stratien worden gcwijzigd, wanneer die bepalin
gen met de bij een hunner geldende regelingen 
niet mochten vereenigbaar zijn. 

Onderzoek der pakketten ; verschillen-
de onregelmatigheden. 

IX. 1. Bij ontvangst van een pakket met 
aangegeven waarde onderzoekt het kantoor van 
uitwisseling van het land van bestemming in 
de eerste plaats of het pakket, hetzij wat aan
gaat zijn toestand of uiterlijke samenstelling, 
hetzij wat betreft de vervulling der formalitei
ten, waaraan het vervoer ingevolge het vorig 
artikel is onderworpen, geenerlei onregelmatig
heid vertoont. 

2. Dit kantoor gaat vervolgens over tot het 
bijzonder onderzoek der zendingen met aange
geven waarde zelve, met vaststelling, in voor
komende gevallen, van hetgeen ontbreekt of 
van andere bevonden onregclmatigheden · en 
verbetert de advieslijsten, overeenkomstig 
de regelen bij art. XXIII van bet Reglement 
ter uitvoering van het Hoofdverdrag voor de 
aangeteekende stukken vastgesteld. 

3. Het ontbreken van een stuk, eene verande
ring in de schrifturen of eenige andere onregel
matie;h~id, waarbij de verantwoordelijkheid 
uer betrokken Administratien is gemoeid, wordt 
vastgesteld door middel van een proces-verbaal 
dat, vergezeld van de omslagen, touwen en 
zegels van het pakket, alsmede van den zak, 
waarin het is verzonden, ambtshalve aangetee
kend, aan het Hoofdbestuur van het land, 
waartoe het kantoor van uitwisseling van af
zending behoort, wordt opgezonden, onver
minderd de onmiddellijke toezending van een 
bericht van bevinding aan dat kantoor. Een 
dubbel van het proces-verbaal wordt tegelijker
tijd gezonden aan het Hoofdbestuur, waaronder 
het uitwisselingskantoor van bestemming be
hoort, of aan eenig antler door dit Hoofdbestuur 
aangewezen besturend lichaam. 

4. Onverminderd de toepassing der bepalin
gen van paragraaf 3, moet het kantoor van 
uitwisseling, dat van een kantoor, waarmede 
het rechtstreeks in betrekking staat, eene zen
ding ontvangt, welke onvoldoende ingepakt 
of beschadigd is, deze doorzenden, na ze, als 
het te pas komt, opnieuw te hcbben ingepakt, 
waarbij de oorspronkelijke verpakking zoo-veel 
mogelijk in haar geheel moet worden gelaten. 
In zoodanige gevallen moet het gewicht van 
de zending worden vastgesteld v66r en nll. de 
uiemye inpakking en op den omslag zelf van 
het vo0rwerp worden aangegeven. 

Nazending; onbestelbaa.rheid. 
X. 1. Verkeerd gezonden brieven en doosjes. 

met aa.ngegeven waarde worden langs den 
kortsten weg, waarover de betrokken Admini
stratie kan beschikken, naar de plaatR hunner
bestemming doorg:ezonden. 

:M:oeten dientengevolge de gemelde 1.endingen_ 
aan de afzendende Administratie worden terug
gezonden, dan worden, als het voorkomt ge
durende het tijdvak der statistiek, de op de 
advieslijst van die Administratie ingeschreven_ 
vergoedingen geschrapt en de zendingen door 
het terugzendend kantoor van uitwisseling 
voor memorie a.an het kantoor, waarmede het 
in betrekking staat, uitgeleverd, nadat van de 
misvatting, door middel van een bericht van. 
bevinding, is mededeeling geda.an. 

In het tegenovergesteld geval en indien de
reohten, aan de Administratie van nadere 
verzending te goed gedaan, ontoereikend zijn. 
om haar aandeel in die rechten en de kosten der 
nieuwe verzending, welke te haren laste komen, 
te dekken, crediteert die Administratie zich 
voor het verschil door het op de advieslijsten 
van het afzendend kantoor van uitwisseling· 
a.an haar te goed gedaan bedrag te verhoogen. 
De reden dezer verbetering wordt aan bedoeld 
kantoor door middel van een bericht van be
vinding medegedeeld. 

2. De brieven en doosjes met aangegeven. 
waarde, welke, ten gevolge van verandering 
van woonplaats der geadresseerden, met nader 
adres naar een der contracteerende landen wor 
den verzonden, worden door de Administratie, 
die nader verzendt, van den stempelafdruk T 
voorzien en door de Administratie, die ze 
uitreikt, ten laste van rlen geadre~seerde be
zwaard met een port, vertegenwoorrligcnd het 
recht, dat a.an laatstgemelde Administr::.t;., en, 
waar <lit te pas komt, aan ieder der Admini
stratien van doorvoer toekomt. 

In dit laat~te geval brengt de eerste Admi
nistratie van doorvoer, die gedurende het tijd
vak der statistiek een aan een nieuw adres 
verzonden brief of doosje met aangegeven 
waarde ontvangt, a.an de Administratie waaraan 
het de zending uitlevert, het bedrag van haar 
recht in rekening. Indien de laatstbedoelde, 
op haar beurt, slechts eene Administratie van. 
doorvoer is, verhaalt zij op de volgende Admi
nistratie, haar eigen recht te zamen met dat, 
hetwelk ha-ar door de voorgaande is in reke
ning gebracbt. Deze handeling wordt voort
gezet in het verkeer tusschen de verschillende 
a.an het vervoer deeinemende Administratien, 
totdat de zendin~ aan de Administratie, die 
haar moet uitreiKen, is uitgeleverd. 

Indien evenwel de rechten, voor het verder 
vervoer van zulk eene 1.ending verschuldigd, 
op het oogenblik rler nadere verzending wor
den voldaan, is die zending te behandelen 
alsof zij rechtstreeks van het land, dat nader 
verzendt, naar dat van nieuwe be~temming 
ware geadresseerd, en is zij zonder betaling 
van port a.an den geadresseerde nit te reiken. 

3. Een brief of doosje met aangegeven 
waarde, waarvan de geadresseerde naar een 
niet tot deze Overeenkomst toegetreden land 
is vertrokken, wordt onmiddellijk als onbestel
baar naar het land van oorsprong teruggezon
den, om weder a.an den afzender te worden 
uitgereikt, tenzij de Administratie van eerste-
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bestemming in staat mocht zijn de zending I toren van uitwisseling en voor a.He van de 
aan den geadresseerde te doen toekomen. kantoren van uitwisseling van eenzelfde Ad-

4. De zendingen met aangegeven waarde, die, ministratie ontvangen zendingen, een staat 
om welk.e reden ook, onbestelbaa.r zijn, worden, opmaken, ingericht overeenkomstig het bij dit 
van weerszijden, door tusschenkomst van de Reglement gevoegd model D, aanwijzende 
betrokken kantoren van uitwisseling, zoo spoe- de sommen in haar credit of debet op elke 
rug mogelijk en uiterlijk binnen de termijnen, advieslijst ingeschreven. Onder het credit 
vastgesteld in het Reglement ter uitvoering wordt opgenomen haar eigen aandeel en dat 
van het Hoofdverdrag, ternggezonden. van ieder der betrokken Administratien in 

Deze zendingen worden voor memorie inge- de door de afzendende Administratie geheven 
Achreven op de bijzondere lijst C, met de ver- rechten van verzekering ; onder het debet 
melding ,,Rebuts" in de kolom voor de aan- het aandeel in de van de geadresseerden of 
merkingen, en opgenomen in het pakket met van de afzenders te heffen postale rechten 
het opschrift ,,Valeurs declarees". toekomend a.an de Admini8tratien, die hare 

5. Indien doosjes met aange~even waarde, tusschenkomst verleenen, in geval van nazen
welk.e ten gevolge van verandermg van woon- ding of van terugzending a.ls rebut. 
plaats van den geadresseerde naar een ander 2. De bedragen der Staten D worden ver
land zijn gezonden of welke onbestelbaar zijn, volgens door de zorg van dezelfde Administra
met bijkomende kosten van onderzoek zijn tie overgebracht op eene rekening, ingericht 
belast, die bij de nazending niet worden terug- overeenkomstig het insgelijks bij dit Reglement 
gegeven, dan wordt het bedrag dier kosten in gevoe.gd model E, van welke rekening de totalen 
kolom 8 van het advies ten laste gebracht van worden vermenigvuldigd met 13, ten einde 
de Administratie, waaraan de toezending ge- het jaarlijksch bedrag der vergoedingen vast 
schiedt, met beknopte vermelding daarachter, 1 te stellen. Voor het geval, dat dit vermenigvul
in kolom 9, van den "3,ard der hierbedoelde I digcijfer niet overeenstemt met de periodieke 
kosten (stempelk.osten, keurloon, enz.), welke uitvoering van den dienst, of in geval van bui
van den geadresseerde of den afzender zijn in j tengewone verzendingen gedurende het tijdvak 
te vorderen. der statistische opname, zullen de betrokken 

Verantwoordelijkheid. 
XI. Zoolang het tegendeel niet is bewezen, 

is de Administratie, die een brief of een doosje 
met aangegeven waarde aan eene andere 
Administratie heeft uitgeleverd, van alle ver
antwoordelijkheid ten opzichte van deze waar
den ontheven, wanneer het kantoor van uit
wisseling, wa.araan de brief of het doosje is 
uitgeleverd, niet met de eerstvolgende post na 
het onderzoek aan de afzendende Administratie 
een proces-verbaal heeft doen toekomen, we
gens het ontbreken of de schending, hetzij van 
het $eheele pakket met aangegeven waarden 
hetziJ van den brief of van het doosje zelf. 

Navragen omtrent niet aangekomen 
zendingen. 

XII. Met betrekking tot navragen betref
fende brieven en doosjes met aangegeven 
waarde, welke hunne bestemming niet hebben 
bereikt, gedragen de Administratien zich naar 
de bepalingen van artikel XXIX van het 
Reglement ter uitvoering van het Hoofdverdrag, 
betreffende navragen omtrent aangeteekende 
stukken. 

Transitkosten. 
XIII. De bedragen, welke, krachtens de 

eerste paragraaf van art. 4 der Overeenkomst, 
aan elk der betrokken Administratien voor 
het land- of zeetransit van de brieven en doosjes 
met aangegeven wa.arde zijn verschuldigd, 
worden berekend op den voet van het bepaalde 
bij de artikelen XXXII tot XXXV van het 
Reglement ter uitvoering van het Hoofdverdrag. 

Statistiek ; rekeningen ; betaling van 
de saldo's. 

XIV. 1. Iedere 3 jaar, gedurende de voor 
de algemeene statistiek bij artikcl XXXII van 
het Reglement ter uitvoering van het Hoofd
verdrag bedoelde tijdvakken van 28 dagen. ,
doet iedere Administratie door elk harer kan-

I Administratien zich verstaan omtrent de aan-
neming van een antler vermenigvuldigcijfer. 

Indien men het, ten gevolge van de toetreding 
van nieuwe Administratien tot de Overeen
komst, noodig oordeelt, kunnen bijzonderc
statistische opnamen worden gehouden. 

De uitkomsten van de statistiek van Mei 192I 
zullen bij uitzondering gelden voor de jaren 
1920 tot en met 1923; die van de statistiek 
van October-November 1924 zullen van toe
passing zijn op de jaren 1924 tot 1926 en zoo 
vervolgens. 

3. De rekenin~ E, vergezeld van de bijzondere 
staten, de advieslijsten en, zoo rue er zijn, 
van de daarop betrekking hebbende berichten 
van bevinding; wordt aan het onderzoek van 
de andere Administratie onderworpen in den 
loop van de ma.and, volgende op die gedurende 
welke de statistische opname is gehouden. 

De uitslag van dat onderzoek wordt aan de 
Administratie, die de rekening heeft opgemaakt, 
medegedeeld binnen den tijd van ten hoogste 
een maand, te rekenen van den dag der ont
vangst van de bedoelde rekening. 

4. Iedere Administratie, die deelneemt aan 
den dienst der doosjes met aangegeven waarde,. 
maakt bovendieil aan het einde des jaars een 
bijzonderen staat op van de bedragen, welk.e 
in kolom 8 der advieslijsten in haar debet zijn 
gebracht wegens de van de geadresseerden of 
van de afzender der genoemde doosjes in te 
vorderen niet-postale rechten. 

Deze staat, vergezeld van de bewijsstukken, 
wordt in den loop van de eerste ma.and van het 
jaar, volgende op dat waarop hij betrekking 
heeft, onderworpen aan het onderzoek van de 
andere Administratie, die hem binnen eene 
maand moet terugzenden. 

5. De rekeningen E en, in voorkomende 
gevallen, de bijzondere rekeningen bedoeld in 
de vorige paragraaf, worden, na van weerszijden 
onderzocht en goedgekeurd te zijn, door de 
zorg van de Administratie, die te vorderen 
heeft, in eene algemeene rekening samengevat,. 

63* 
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tenzij tusschen de betrokken Administratiiin 
anders wordt overeengekomen. 

De algemeene rekening moet uiterlijk in 
den loop van de eerste helft der derde ma-and 
van het jaar, volgende op dat waarover zij 
loopt, opgemaakt en aan de andere Admini
stratie toegezonden worden ; deze laatste moet 
de rekening uiterlijk binnen een maand na de 
ontvangst, goedgekeurd of met hare opmerkin
gen, terugzenden. 
. 6. Ternzij tusschen de betrokken Admini
stratiiin anders mocht zijn overeengekomen, 
moet de betaling van het saldo, uit de alge
meene rekening voortvloeiende, zonder kosten 
voor de Administratie, die te vorderen heeft, 
geschieden, en wel uiterlijk Mn maand nadat 
die rekening met wederzijdsch goedvinden is 
vastgesteld. Na dien termijn is ten bate van 
de Administratie, die te vorderen heeft, van 
het nog niet betaalde saldo een rente van 7 
pet. 's jaars verschuldi$d, te rekenen van den 
dag, waa.rop de termiJn is verstreken. 

Mededeeling van stukken en van in-
!ichtingen. 

XV. 1. De Administratiiin doen elkander, 
door tusschenkomst van het lnternationaal 
Bureel en ten minste drie maanden v66r het 
in werking t.reden van de Overeenkomst, de 
navolgende opgaven, enz. toekomen : 

1 o. het tarief der rechten van verzekering 
in haren dienst van toepassing op de brieven 
en doosjes met aangegeven waarde, voor elk 
der contracteerende landen, vastgesteld over
eenkomstig art. 5 van de Overeenkomst en 
van art. I van dit Reglement ; 

20. den afdruk van den bijzonderen stempel 
voor de aangegeven waarden, indien een zoo
danige stempel in haren dienst wordt gebezigd; 

30. het maximum-bedrag tot hetwelk zij, 
met toepassing van art. I der Overeenkomst, 
aangifte van waarde toelaten. 

2. Elke latere wijziging, ten aanzien van het 
eene of andere der drie bovengemelde punten, 
wordt onverwijld op dezelfde wijze medege
deeld. 

Voorste!len tot wijziging in den tijd 
tussohen de Congressen. 

XVI. l. In het tijdsverloop tusschen de 
bijeenkomsten, bedoeld bij art. 27 van het 
Hoofdverdrag, heeft de Postadministratie van 
elk land der Vereeniging het recht aan de andere 
aan de Overeenkomst deelnemende Admini
stratien, door tusschenkomst vanhet Internatio
naal Bureel, voorstellen te doen tot wijziging 
of tot uitlegging van dit Reglement. 

2. Elk voorstel wordt behandeld overeen
komstig de bepalingen van artikel XLIV van 
het Reglement ter uitvoering van het Hoofd-
verdrag. . 

3. Om te kunnen worden ten uitvoer gelegd, 
moeten de voorstellen op zich vereenigen : 

1°. alle stemmen, wanneer zij eene bijvoe
ging van nieuwe bepalingen of eene wijzi
ging der bepalingen van dit artikel of van 
artikel XVII betreffen ; 

2°. twee derden der stemmen, wanneer zij 
eene wijziging der artikelen II, III, VI, VII, 
VIII, IX, XI en XIII betreffen ; 

3°. de volstrekte meerderheid, wanneer zij 
eene wijziging van de andere artikelen of de 

uitlegging van de verschillende bepalingen 
van dit Reglement betreffen, behoudens het 
geval van geschil, voorzien bij artikel 25 van 
het Hoofdverdrag. 

4. Aan de geldige besluiten wordt kracht 
van uitvoering verzekerd door eene eenvoudige 
kennisgeving van het Internationaal Bureel 
aan alle aan de Overeenkomst deelnemende 
Administratien. 

6. De aangenomen wijzigingen of besluiten 
mogen niet eerder dan ten mmste drie maanden 
na de kennisgeving worden ten uitvoer gelegd. 

Duur van het Reglement. · 
XVII. Dit Reglement treedt in werking 

met den dag, waarop de Overeenkomst in 
werking treedt. Het zal voor denzelfden tijd 
als die Overeenkomst gelden, tenzij het in 
gemeen overleg tusschen de belanghebbende 
partijen mocht worden vernieuwd. 

Gedaan te Madrid, den dertigsten November 
negentienhonderd en twintig. 

( Volgen de onderteekeningen.) 

WERE LD-PO ST VER EEN IG ING. 
OVEREENKOMST betreflende den postwissel

dienst gesloten tU8schen Duitsckland, de 
Argentijnsche Republiek, Oostenrijk, Belgie, 
en de Kolonie Belgisch Congo, Bolivia, Bra
zilie, Bulgarije, Chili, China, de Republiek 
Columbia, Denernarken, Egypte, Spanje, 
Ethiopie, Finland, Frankrijk, Algerie, de 
Fransche Koloniiin en Protectoraten in lndo
China, de overige Fransche Kolonien, Grie
kenland, de Republiek Honduras, Hongarije, 
IJ sland, I ta.lie en de ltaliaansche Kolonien, 
Japan, Chosen, de overige Japansche Onder
hoorigheden, de Republiek Liberia, Luxem
burg, Marokko (met uitzondering van de 
Spaansche zone), Marokko (de Spaansche 
z6ne), Nicaragua, Noorwegen, de Republiek 
Panama, Paraguay, Nederland, Neder
landsch-lndie, de Nederlandsche Kolonien in 
Amerika, Peru, Polen, Portugal, de Por
tugeesche Kolonien in Afrilca, de Portugee
sche Kolonien in Azie en Oceanie, Roemenie, 
het Saargebied, het Koninkrijlc der Serviers, 
Kroaten en Slovenen, het Koninkr·ijk Siam, 
Zweden, Zwitserland, Tsjecho-Slowakije, 
Tunis, Turkije, Uruguay en de Vereenigde 
Staten van Venezuela. . 

De ondergeteekenden, gevolmaohtigden van 
de Regeeringen der hierboven vermelde landen, 

Gelet op a.rt. 21 va.n het Hoofdverdrag, heb
ben, in gemeen overleg en onder voorbehoud 
van nadere bekrachtiging, de navolgende Over
eenkomst vastgesteld : 

lnleidende bepalingen. 
Art. 1. H et overmaken van gelden door 

middel van postwissels tussohen die contrao
teerende landen, wier Administratien over
eenkomen om dezen dienst in werking te bren
gen, wordt beheersoht door de bepalingen van 
deze Overeenkomst. 

Storting; maximum -bedrag; bevoegd
heid tot overdracht. 

2. 1. In beginsel wordt. vastgesteld, dat 
het bedrag der postwissels in specie door de 
afzenders gestort en aan de belanghebbenden 
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uitbetaald moet worden; <loch iedere Admini
stratie heeft de bevoegdheid om daarvoor 
elk soort van papieren geld, dat in haar land 
wettig betaalmiddel is, in ontvangst te nemen 
en zelve te bezigen, mits, in voorkomende geval
Ien, met het koersverschil rekening worde ge-
houden. · 

2. Elke Administratie is bevoegd het maxi
mumbedrag der postwissels, welke zij afgeeft, 
vast te stellen, mits bedoeld maximum het 
bedrag van 1000 gouden franken niet te boven 
gaat. . 

Tenzij anders wordt overeengekomen, is 
het maximum van de postwissels, iri een be
paald land betaalbaar, hetzelfde als dat, het
welk door dat land is aangenomen voor de 
afgifte. 

Wanneer eenzelfde afzender denzelfden dag, 
op eenzelfde plaats, ten behoeve van denzelI
den geadresseerde, verschillende postwissels 
heeft doen afgeven, waarvan het totaal bedrag 
het maximum, aangenomen door het land van 
bestemming, te boven gaat, dan is het kantoor 
van bestemming bevoegd de uitbetaling der 
stukken met zoodanige tusschenpoozen te doen 
geschieden, dat de aan den belanghebbende 
op een zelfden dag uitbetaalde som dit maxi
mum niet overschrijdt. 

3. Tenzij daaromtrent tusschen de belang
heb bende Administratien anders is overeenge
komen, wordt het bedrag van elken wissel 
uitgedrukt in de specie-munt van het land, 
waar de betaling moet plaats hebben. Te <lien 
einde bepaalt de Administratie van het land 
van oorsprong zelve, wanneer het te pas komt, 
den maatstaf van herleiding harer munt in 
de speciemunt van het land van bestemming. 

De Administratie van het land van oorsprong 
bepaalt, zoo noodig, eveneens den door den 
afzender te betalen koers, indien dit land en 
het land van bestemming hetzelfde muntstelsel 
hebben. 

4. Aan elk der contracteerende landen is 
het reoht voorbehouden om den eigendom der 
postwissels, uit een antler van die landen af
komstig, binnen zijn eigen grondgebied vatbaar 
te verklaren voor overdraobt door middel 
van endossement. 

Recht ; bericht va.n beta.ling ; terug.vor
dering en a.dreswijziging ; bestelling per 
expresse. 

3. 1. Het door den afzender voor elke, 
kraobtens bet vorig artikel bewerkstelligde 
overmaking van gelden, te betalen algemeene 
recbt bedraagt, voor de eerste 100 munteen
beden ½ munteenheid voor elke 50 munteen
beden o1 gedeelte van 50 munteenheden en 
daarboven ½ munteenbeid voor elke 100 
munteenbeden of gedeelte van 100 munteen
beden boven de eerste 100 munteenbeden. 

De dienstpostwissels, betrekking bebbende 
op den postdienst, welke tusschen de Postad
ministratien of de daaronder beboorende kan
toren verzonden worden, zijn van elk reobt 
vrijgesteld, evenals de postwissels van de 
Postadministratien bestemd voor het Inter
nationaal Bureel der Wereld-Postvereeniging 
en de postwissels geadresseerd aan of verzonden 
door krijgsgevangenen. 

2. De , Administratie, die postwissels beeft 
afgegeven, keert aan de Administratie, die 

ze heeft uitbetaald, een recht uit ad ½ pet. 
van het totaal bedrag der uitbetaalde postwis
sels, na aftrek van de postwissels, welke vrij 
van recbt zijn uitgegeven. 

3. De wissels, welke door tusschenkomst van 
een der aan de Overeenkomst deelnemende 
landen verzonden worden tusschen een antler 
dier landen en een daaraan niet deelnemend 
land, kunnen, ten voordeele van de Admini
stratie, die hare tusschenkomst verleent, wor
den onderworpen aan een · aanvullingsrecht, 
dat van bet bedrag van den postwissel wordt 
ingehouden en het aandeel van het niet deel
nemend land vertegenwoordigt. 

4. De postwissels en de daarop gestelde 
kwijtingen, alsmede de aan de afzenders uitge
reikte bemjzen van atorting, kunnen, ten laste 
van de afzenders of van de geadresseerden der 
gelden, aan geen antler recht of port, hoe ook 
genaamd, boven het krachtens § 1 van dit 
artikel geheven recht, onderworpen worden, met 
uitzondering van bet bestelgeld voor de betaling 
aan huis, waar dit te pas komt, en het aanvul
lingsrecbt, bedoeld bij § 3 biervoren. 

5. De afzender van . een postwissel kan een 
bericbt van betaling van dien wissel verkrijgen, 
door vooruitbetaling, gebeel ten voordeele van 
de Administratie van bet land van oorsprong, 
van een recht, gelijk aan dat, betwelk in be
doeld land wordt geheven voor de bericbten 
van ontvangst wegens aangeteekende brieven 
en andere stukken. 

Indien dit bericht niet gevraagd wordt op 
bet oogenblik van uitgifte van een wissel, 
kan de afzender bet later vragen, maar alleen 
binnen het tijdvak vastgesteld bij § 6 van artikel 
7 en dan tegen betaling van een recht, gelijk 
aan bet dubbel van dat bedoeld in de voorgaan
de alinea. 

6. De afzender van een postwissel kan, zoo
lang de geadresseerde, hetzij den wissel zelf, 
hetzij bet bedrag van den wissel niet in ont
vangst heeft genomen, dien terugvorderen of 
het adres daarvan doen wijzigen, op de voor
waarden e;n met het voorbeboud, bij art. 11 
van het Hoofdverdrag voor de brieven en 
andere· stukken vastgesteld. 

7. De afzender kan eveneens, op de voor
waarden, vaatgesteld bij art. 15 van genoemd 
Verdrag, verlangen, dat, dadelijk na aankomst 
van den postwissel, deze ten huize van den 
geadresseerde worde uitbetaald door een opzet
telijk daarmede te belasten persoon. 

8. De Administratie van bet land van be
stemming is echter bevoegd om, in plaats van 
de gelden, een bericht van aankomst van den 
postwissel, of wel den postwissel · zelf, per 
expresse te doen bestellen, wanneer hare regle
menten op den binnenlandschen dienst dit 
medebrengen. 

Telegrafische postwissels. 
4. 1. In het verkeer tusschen de A.dmini

stratien van landen, die door middel van een 
Staatstelegraaf zijn verbonden of die de tele
graaf eener bijzondere onderneming daartoe 
willen gebruiken, kunnen de postwissels door 
middel van de telegraaf worden overgebracht; 
zij worden alsdan telegrafisohe postwissels ge
noemd. 

2. Voor telegrafische ·postwissels kan, even
als voor gewone telegrammen en op dezelfde 
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voorwaarden, worden verlangd : dringende over
brenging, betaald antwocird, collationneering, 
bericht van ontvangst, alsook bestelling per 
post of per bode, wanneer de geadresseerde 
woonachtig is buiten den kosteloozen bestel
lingskring van het kantoor van bestemming. 

De afzender moet, in voorkomende gevallen, 
de wijze van overbrenging buiten de telegraaf. 
lijnen aangeven (post of bode). 

Voor telegrafische postwissels kan bovendien 
bericht van betaling worden gevraagd, dat door 
de post wordt afgegeven en verzonden. 

De afzenders van telegrafische postwissels 
kunnen, zoolang de geadresseerde, hetzij den 
wissel zelf, he.tzij het bedrag van den wissel 
niet in ontvangst heeft genomen, dien terug
vorderen of het adres daarvan doen wjjzigen, 
op de voorwaarden en met het voorbehoud, 
bij art. l l van het Hoofdverdrag voor de hrie
ven en andere stukken vastgesteld. Het kantoor 
van bestemming mag evenwel geen gevolg 
geven aan vei-zoel<on om .v erandering van adres 
dan na ontvangst van het bericht van afgifte. 

De afzenders van telegrafische postwissels 
kunnen aan het voorgeschreven fo rmulier van 
den wissel mededeelingen voor den geadres
seerde t oevoegen, mits zij daarvoor het volgens 
tarief verschuldigde betalen. 
· 3. De afzender van een telegrafisohen post
wissel heeft te betalen : 

a. het gewone recht voor postwissels, zoo
mede, indien een bericht van betaling verlangd 
wordt, het vaste recht voor dat bericht ; 

b. de kosten van bet telegram. 
4. De geadresseerde van een telegrafischen 

postwissel behoort onmiddellijk en kosteloos 
te worden in kennis gesteld met de aankomst 
van den wissel; wanneer hij evenwel woon• 
achtig is buiten den kosteloozen bestellings
kring van het kantoor van bestemming,. dan 
kunnen de kosten wegens bestelling van dit 
bericht per bode, indien deze niet door den 
afzender zijn betaald geworden, van den gea
dresseerde worden ingevorderd. 

Wanneer de Administratie van het land van 
bestemming, in plaats van de kennisgeving, 
bet bedrag bestelt, is zij bevoegd, uit dezen 
hoofde, een bijzonder recht te heffen, daarbij , 
zoo noodig, rekening houdende met de door 
den afzender betaalde bodekosten. 

5. De telegrafische postwissels kunnen met 
geen andere kosten bezwaard worden dan die, 
welke bij dit artikel zijn vastgesteld of welke. 
overeenkomstig de internationale telegraa,f. 
reglementen kunnen worden geheven. 

Nazending. 

bestemd voor dat · land en afkomstig uit het 
land, dat de nazending bewerkstelligt. Er 
wordt voor die nazending geenerlei aanvullings
recht geheven, maar de Administratie van 
het land van nieuwe bestemming ontvangt in 
elk geval het aandeel in het recht, dat haar zou 
zijn toegekend, indien de postwissel oorspron
kelijk voor haar bestemd ware geweest, ook 
dan wanneer, op grond eener bijzondere over
eenkomst tusschen bet land van oorsprong 
en dat van oorspronkelijke bestemming, het 
werkelijk geheven recbt minder zou bedragen 
dan dat, bedoeld bij artikel 3 van deze Over
eenkomst. 

Evenwel vindt geene herleiding plaats van 
het bedrag als de wissel wordt nagezonden 
naar het land van afzending of naar bet land 
van eerste bestemming. Naar omstandigheden 
wordt bet oorspronkelijk bedrag van den titel 
uitbetaald, of de som gestort in de munt van 
het land van oorsprong en aangegeven onder 
de dienstaanwijzingen. 

2. Telegrafiscbe postwissels kunnen per post 
op dezelfde voorwaarden als gewone postwissels 
naar eene nieuwe bestemming worden nage
zonden. 

3. Als de Administratie van het nieuwe land 
van bestemming met dat van oorspronkelijke 
bestemming een dienst van telegrafische post
wissels onderhoudt, kan de· nazending van ge
wone of telegrafische postwissels, op verzoek 
van den afzender of van den geadresseerde, 
per telegraaf geschieden, zonder, voor zooveel 
telegrafiscbe postwissels betreft, de ontvangst 
van het berioht van afgifte af te wachten. 
In zoo'n geval wordt de oorspronkelijke wissel 
door het kantoor dat nazendt als voldaan 
onderteekend en verantwoord als een uitbe
taalde wissel en worden de kosten, welke voor 
de verder-verzending aan de posterijen en 
de telegrafie toekomen, van het over te maken 
bedrag afgetrokken. 

4. De gewone postwissels, afkomstig uit 
landen welke niet zijn toegetreden tot deze 
Overeenkomst, doch wel een postwisselverkeer 
onderhouden met een contracteerend land, kun
nen, wanneer de bijzondere overeenkomsten 
daartegen geen bezwaar opleveren, door middel 
van de post worden nagezonden van uit laatst
genoemd land naar een derde land, hetwelk 
tot deze Overeenkomst is toegetreden. Het 
kantoor van nazending onderteekent, in een 
derge~jk geval, den oorspronkelijken postwissel 
als voldaan, verantwoordt dezen als een uit
betaalde wissel, en maakt een nieuwen wissel 
op, waarbij het recht in mindering wprdt ge
bracht van het over te maken bedrag. 

5. 1. Bij veran.dering van woonplaats van 
den geadresseerde kunnen gewone postwissels Afrekeningen. 
worden nagezonden uit een der tot de Over- 6. 1. De Postadministratien der contrac
eenkomst toegetreden landen naar een antler teerende landen maken, op de tijdstippen bij 
dier landen indien het land van nadere bestem- het hiernavolgende Reglement vastgesteld, 
ming met dat van oorsprong een postwissel- rekeningen op, waarin alle door hare kantoren 
verkeer op den voet van deze Overeenkomst uitbetaalde sommen worden opgenomen; deze 
onderhoudt. rekeningen worden, na van weerszijden on-

Het verzoek om nazending kan worden ge- derzocht en vastgesteld te zijn, door de Admini
daan door den afzender of door den geadres- stratie, die blijkt aan eene andereAdministratie 
seerde. 1 schuldig te zijn, binnen den daarvoor bij het-

Het bedrag van den wissel wordt door het : zelfde Reglement vastgestelden termijn, vol
kantoor van nazending herleid in de munt daan. Tenzij daaromtrent anders \s overeen
van het land van nadere bestemming, volgens ! gekomen, geschiedt de betaling van het saldo 
den maatstaf aangenomen voor de wissels I in de munt, welke het land, dat te vorderen 
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heeft, toepast bij de beta.ling der postwi sels. I sprong een klacht is ingediend door den af
,(Zie artikel 2, § 3, hierboven). zender, en wanneer de Administratie van be-

2. Tenzij anders mocht zijn overeengekomen, stemming een tijdvak van een jaar heeft laten 
wordt, te dien einde, wanneer de J'.ostwissels verloopen zonder de zaak tot oplossing te bren
in verschillende munt zijn uitbetaa.l , de klein- gen, dan kan laatstgenoemde Administratie 
.ste vordering tot dezelfde munt als de grootste worden aangemaand tot terugbetaling aan den 
vordering herleid, waarbij als grondslag voor reclamant, binnen een termijn, welke haar wordt 
de herleiding wordt aa.ngenomen de gemiddelde ter kennis gebracht en waarbij wordt rekening 
officieele wisselkoers in het land dat schuldig gehouden met de afstanden. 
is, gedurende het tijdperk waarop de rekening Indien aan de aanmaning aan het einde van 
betrekking heeft. dezen termijn geen gevolg is gegeven, is de 

3. lndien het saldo eener rekenin$ niet bin- Admini~tratie van oorsprong bevoegd om den 
nen de daarvoor gestelde termijnen 1s betaald, &fzender schadeloos te stellen voor rekening 
is voor het bedrag van dat saldo rente verschul- van de Administratir. van bestemming. 
digd, te rekenen van den dag, waarop gezegde De Adrninistratie van bestemming voor wier 
termijnen zijn verstreken, tot aan den dag rekening eene betaling heeft plaats gehad 
waarop de betaling plaa.ts heeft. Deze rente overeenkomstig de bepalingen van de voorgaan
wordt berekend tegen 7 % 's jaars en ten laste de alinea, is gehouden bet bedrag daarvan aan 
van de Administratie, die achterstallig is, in de Administrat1e vai;i. afzending terug te beta
de volgende rekening opgenomen. len, binnen een termijn van drie maanden na 

Verantwoordelijkheid ; vervallen on
bestel bare wissels. 

7. 1. De sommen, waarvoor postwissels zijn 
"8.fgegeven, worden aan hen, die ze gestort heb
_gen, gewaarborgd tot op het oogenblik, waarop 
ze behoorlijk aan de geadresseerden, of aan de 
reohtverkrijgenden van dezen zijn uitbetaald. 
Elke postwissel, die, om welke reden ook, niet 
"8.an den geadresseerde is kunnen worden uit
betaald, moet aan den afzender worden terug
betaald. 

Elke postwissel waarvan het bedrag is tegoed 
_geschreven op de postrekening van den geadres
seerde, overeenkomstig de voorschriften be
treffende den postoheque-dienst, wordt be-
11chouwd als geldig te zijn uitbetaald. 

Wanneer een postwissel zijn bestemming 
niet heeft bereikt ten gevolge van een dienst
feil, en deswege aan den afzender moet worden 
terugbetaald, heeft deze bovendien aanspraak 
op teruggaaf van de bij de indiening der klaoht 
betaalde postale rechten. 

de ontvangst der kennisgeving van bedoelde 
betaling. De terugbetaling geschiedt zonder 
kosten voor de Administratie, die te vorderen 
heeft, hetzij door middel van een postwissel 
of een wissel, hetzij in specie, welke in het land, 
dat te vorderen heeft, in omloop is. Na vcrloop 
van den termijn van drie maanden wordt bet 
aan de Administratie van afzending verscbul
digde bedrag rentegevend, naar rerlen van 7 
pet. per jaar, te rekenen van den dag, op welken 
de bedoelde termijn atloopt. 

6. Nochtans worden klacbten over de uit
betaling van een postwissel aan een niet-recbt
hebbende slechts toegelaten binnen den ter
mijn van een jaar, te rekenen van den rlag, 
volgende op dien waarop de gewone gcldigheid 
van den wissel verstreken is; na dien termijn 
houden de Administratien op verantwoordelijk 
te zijn voor uitbetalingen op valsche volda-an
teekenin~. 

7. De sommen, welke bij elke Administratie 
gestort zijn in ruil voor postwiseels, waarvan 
het bedrag niet door de rechthebbenden, bin
nen de door de wetten of reglementen van het 
land van oorsprong gestelde termijnen is opge
eisoht, vervallen voor goed aan de Administra• 
tie, die de postwissels heeft afgegeven. 

2. W anneer de betaling van een postwissel 
wordt ontkend, rust de verpliohting om den 
reolamant sohadeloos te stellen op de Admini
stratie van afgifte, of op de Administratie van 
uitbetaling, welke behoorlijk is in kennis ge-
steld met een gegrond bevonden klacht. Wetgeving der oontra.ctecrende lan-

lndien harerzyds geen feil is begaan, heeft de I den ; vereenigingen van beperkten om
Administratie, die den reclamant schadeloos vang. 
heeft gesteld, het recht om verhaal te nemen 8. Aan elk land blijft voorbehouden het recht, 
op de Administratie, welke aansprakelijk is om op de postwissels bestemd voor, of afkom
voor de uitbetaling op valsche voldaanteeke- stig uit andere landen, zijn binnenlandsche 
nin~. wetten en reglementen toe te paasen, voor-

3. Om van de aa.nsprakelijkheid ten opzi$te zoover daarvan niet wordt afgeweken door 
van eenigen door haar betaalden postwi~~el deze Overeenkomst. 
te worden ontslagen, behoort de Administr tie De bepalingen van deze Overeenkomst la.ten 
van bestemming te kunnen bewijzen, dat de onverkort het recht der contracteerende partijen 
betaling is gesohied onder de waarborgen, bij om bijzondere overeenkomsten in stand te 
hare binnenlandsche reglementen voorgeso - houden of te sluiten, alsmede om vereenigingen 
ven. van meer beperkten omvang in stand te houden 

4. De reolamant moet zoo spoedi$ moge 'gk en in bet leven te roepen, met het doe! om het 
worden schadeloos gesteld, en uiterlijk biru).en recht te verlagen of om eenige a.ndere ver bete
den tijd van een jaar, te rekenen van den dag ring in den dienst te brengen. 
van indienin$ der klacht. Deze termijn kan ' . . . 
bij uitzondermg worden overschreden, indien Bwtengcwone stakmg van den dienst. 
deze, ondanks allen door de Administratien bij 9. Iedere Administratie is bevoegd om, 
bet onderzoek eener zaak aangewenden ijver, wanneer buitengewone omstandigheden een 
niet voldoende is geweest om de aansprakelijk- 1 zoodanigen maa.tregel rechtvaardigen, den 
heid te kunnen vaststellen. dienst der internationale postwissels tijdelijk 

5. Wanneer bij de Administratie van oor- geheel of gedeeltelijk te staken, mits daarvan 
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onmiddellijk, zoo noodie; per telegraaf, aan de I onder eene andere Administratie dan die der
belangbebbende Admirustratie of Administra- posterijen beboort, kunnen aan de uitwisseling 
tien worde kennis gegeven. volgens de bepalingen van deze Overeenkomst 

deelnemen. 
Toetrcdingen tot de Overeenkomst. De Administratie, welke in die landen belast 

10. De landen der Vereeniging, die geen is met den dienst der wissels, beboort zicb met 
dee! bebben genomen a.an deze Ov-ereenkomst, de Administratie der posterijen te verstaan, 
kunnen daartoe op bun verzoek toetreden op om de voliedige uitvoering van a.lie bepalingen 
de wijze a.ls ten opzicbte van de toetreding van de Overeenkomst te waarborgen. 
tot de Wereld-Postvereeniging is voorgeschre- Laatstgenoemde Administratie zal haar be-
ven bij art. 26 van het Hoofdverdrag. middeling verleenen voor a.lie briefwisseling 

met de Postadministratien van de overige 
contracteerende landen en voor die met het 
Internationaal Bureel. 

Aanwijzing van de kantoren, welke aan 
de uitwisseling deelnemen. Regle
m en t van u i tvoering. 

11. 1. De Postadministrat1en der contrac
teerende landen nemen de noodige maatregelen 
om de betaling van postwissels in a.lie plaatsen 
van bun land zooveel mogelijk te verzekeren. 

2. Zij regelen den vorm en de wijze van ver
zending der postwissels, den vorm der in artikel 
6 bedoelde rekeningen, en a.lie andere maat
regelen van ondergeschikten aard of van orde, 
voor bet verzekeren van de uitvoering dezer 
Overeenkomst vereischt. 

Voorstellen in den tijd tusschen de bij
eenkomsten. 

12. 1. In het tijdsverloop tusschen de bijeen
komsten, bedoeld bij art. 27 van het Hoofd
verdrag, beeft de Postadministratie van elk 
der Contracteerende landen bet recbt, a.an de 
andere Administratien, die aan deze Overeen
komst deelnemen, door tusschenkomst van het 
Internationaal Bureel, voorstelien betrefEende 
den dienst der postwissels te doen. 

Elk voorstel moet, om in bebandeling te 
komen, ondersteund worden door ten minste 
twee Administratien, die waarvan bet voorstel 
uitgaat niet medegerekend. Als het Internatio
naal Bureel niet, tegelijk met het voorstel, 
het vereischte aantal verklaringen van onder
steuning ontvangt, blijft bet voorstel zonder 
eenig gevolg. 

2. Elk voorstel wordt 'bebandeld overeen
komstig § 2 van art. 28 van bet Hoofdverdrag. 

3. Om ten uitvoer te kunnen worden gelegd, 
moeten de voorstelien op ziob vereenigen : 

1 °. a.He stemmen, a.ls zij eene bijvoeging 
van nieuwe bepalingen of eene wijziging van 
de bepalingen van dit artikel en der artikelen 
1, 2, 3, 4, 6 en 14 betrefEen; 

2°. twee derden der stemmen, wanneer zij 
eene wijziging der bepalingen van andere dan 
de vorengenoemde artikelen betrefEen ; 

3°. de volstrekte meerderheid, wanneer zij 
de uitlegging der bepalingen van deze Over
eenkomst betrefEen, beboudens het geval van 
geschil, voorzien bij artikel 25 van het Hoofd
verdrag. 

4. Aan de geldige besluiten wordt kracht 
van uitvoering verzekerd, in de eerste twee 
gevalien door eene diplomatieke verklaring, 
en, in het derde geval, door eene kennisgeving 
langs administratieven weg, op de wijze a.ls 
bij artikel 28 van het Hoofdverdrag is voor
geschreven. 

5. De aangenomen wijzigingen of besluiten 
mogen niet eerder dan ten minste drie maanden 
na de kennisgeving worden ten uitvoer gelegd. 

Deelneminj: van andere Administration 
aan den d1enst der wiasels. 

13. De landen, waar de dienst der wissels 

Duur van de Overeenkomst ; bekrach
tiging. 

14. 1. Deze Overeenkomst zal in werking 
treden op den lsten Januari 1922. 

2. Zij zal denzelfden duur heoben als het 
H oofdverdrag, onverminderd het recht, aan 
elk land voorbehouden, om zich a.an deze 
Overeenkomst te onttrekken, mits van het voor
nemen daartoe, een jaar te voren, door zijne 
Regeering aan de Regeering van den Zwitser
schen Bond worde kennis gegeven. 

3. Te rekenen van den dag, waarop deze 
Overeenkomst in werking treedt, komen a.lie 
bepalingen waaromtrent te voren tusschen de 
verschillende Regeeringen of Administratien 
der contracteerende partijen isovereengekomen, 
te vervallen. 

4. Dez~ Overeenkomst wordt zoodra mogelijk 
bekrachtigd. De akten van bekrachtiging zul
len te Madrid worden uitgewisseld. 

In oirkonde hiervan hebben de gevolmachtig
den der hierboven genoemde landen deze 
Overeenkomst te Madrid, den derti$sten No
vember negentienhonderd en twintig, onder
teekend. 

( Volgen de onderteelceningen.} 

WERELD-POSTVEREENIGING. 

SLOT-PROTOCOL. 

Overgaande tot de onderteekening van de
Overeenkomst betrefEende den postwisseldienst, 
zijn de ondergeteekende gevolmachtigden als
nog het navolgende overeengekomen : 

I. Voorloopig heeft elk land de bevoegdheid 
om een recht te hefEen, lager dan dat bedoeld 
in artikel 3 van deze Overeenkomst. 

II. Elk land is bevoegd de rechten, bedoeld 
in de Overeenkomst, v66r den lsten Januari 
1922 te doen in werking treden, mits daarvan 
ten minste een maand te voren, en zoo noodig, 
telegrafisch, kennis gevende aan het Interna
tionaal Bureel. 

In Oirkonde hiervan he b hen de onderstaande
gevolmachtigden dit Slot-Protocol opgemaakt, 
dat dezelfde kracht en dezelfde waarde zal 
hebben also£ de bepalingen daarvan in den 
tekst van de Overeenkomst zelf, waarop het 
betrekking heeft, waren opgenomen, en heh
hen zij het in enkelvoud onderteekend, zul
lende dit stuk in de archieven van de Re
geering van Spanje worden nedergelegd en 
in afschrift aan iedere partij worden ter hand 
gesteld. 

Gedaan te Madrid, den dertigsten Novem
ber negentienhonderd en twintig. 

( Volgen de onderteekeningen.) 
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WER ELD-PO ST VEREENIG ING. andere aanwijzingen te doen dan voor oe .n-
. . vulling der formulieren vereischt worden. 

REGLEMENT ter uitvoering_van de overeenkomst Daarentegen heeft de afzender het recht, op 
betref/enrle de_n Postwisseldienst, g~loten de strook mededeeiingen van allerlei aard te 
tusscne1! Duitschl<;,_nd, d~_ Argentvnsc~e schrijven, bestemd voor den gead.resseerde va,n 
Repu_bliek, Oostenrv~,. Belgie ~1! de Kolo'!:ie den postwissel. . 
B el[J~sch G_ongo, Bolivia, Brazilie, Bu_lgar1,1e, 4. Op dienstpostwissels en op de postw1ssels 
Ohili, China, rle Republi~k Col~mb_~a, [?e- bestemd voor krijgsgevangenen of door hen . 
nemarken, Eg_'!fpte, Spa_7:!'1e, Ethiopie, Fin- 1 verzonden, moeten bovenaan de woorden '!~n 
lan~: FrankriJk, Algerie,_ rle Fran,sche Ko- franchise de taxe" staan, en op de keerz1Jde 
loni~n en Protectoraten •~ lndo-(!hina, rle I va,n de zijstrook moet de reden vA,n de zendmg 
overige F_ransche Kolonien, 0."iekenland, van bet geld vermeld worden . 
de R_~publiek Honduras, Hongan,?~• IJsland, 5, Het adres der postwissels beboort den 
Italie en de Ital_iaansche Kolonien, Japa_n, reohthebbende nauwkeurig aan te wijzen, d. w. 
Chosen, rle overige_ Japa_nsche onrlerhoorig- z. op een wijze, welke veroorlooft de ~rsoon
herlen, de Repub_liek Li~eria, Luxemburg, lijkheid van den recbthebbende duidehJk vast 
Marokko (met uitzonrlenng van rle Spaan- te stellen. 
sc~ z6ne), Marokko (de Spaans~lie z6ne). Verkorte adressen en telegramadressen zijn 
Nicaragua, Noorwegen, ,J,e Republiek Pana- niet toegelaten. 
ma, Paraguay, Nederland, Nederlandsch
lndit, ,J,e Nederlandsche Kolonien in Ame
rika, Peru, Polen, Portugal, ,J,e Portugeesche 
Koloniln in Afrika, rle Portugeesche Kolo
niiin in Azie en Oceaniii, Roemenie, het 
Saargebied, het Koninkrijk der Ser11iiirs, 
Kroaten en Slovenen, het Koninkrijk Siam, 
Zwerlen, Zwitserland, Tsjecho-Slowakije, 
Tunis, Turkife, Uruguay en de Vereenigde 
Staten van Venezuela. 

De onder.geteekenden, gelet op art. 21 van 
het Hoofdverdrag en op art. 11 van de Over
eenkomst betreffende den postwisseldienst, 
hebben, namens hunne Administratien, in 
gemeen overleg, ter uitvoering van bedoelde 
Overeenkomst, de navolgende maatregelen vast
gesteld: 

Ontvangbewijs. 
I, Een bewijs van ontvangst of van stor

ting der gelden, in ruil waarvoor een interna
tionale postwissel is afgegeven, wordt koste
loos aan den afzender uitgereikt, in den vorm, 
door iedere Ad_ministratie daarvoor vastgesteld. 

Formulieren; toegelaten mededeelin-
gen; adres. 

II. 1. Voor de internationale postwissels 
wordt een formulier ge bezigd, ~el~jk aan of 
overeenkomende met het bij d1t Reglement 
gevoegd model A. De formulieren moeten zijn 
vervaarcligd uit stevig karton ; hunne afmetin
gen mogen 18½ centimeter in de lengte en 
12½ centimeter- in de breedte niet te boven 
gaan. 

2. De formulieren voor postwissels, welke 
niet in de Fransche taal zijn geclrukt, worden 
onder de regell' van eene Fransche vertaling 
voorzien, en de invulling moet, volgens de aan
wijzingen op het formulier, geschieden in Ara
bische cijfers en in Latijnsche letter~, zonder 
doorhaling of overschrijving, ook al zijn die 
goedgekeurd. 

De aandu.iding van bet bedrag der pasmunt 
behoeft alleen in cijfers te geschieden, doch in
dien van deze bevoegdheid wordt gebruik 
gemaakt, moet, als er geen tiental is, het cijfer, 
dat de eenheden van de pasmunt vertegenwoor
digt, worden voomfgegaan door een nu!. 

lnvulling met potlood is verboden. Dienst
aanwijzingen mogen echter met inktpotlood 
worden gesteld. 

3. Het is verboden om op de postwissels 

Telegrafische postwissels, 
III. 1. De telegrafische wissels worden opge

maakt door het postkantoor, alwaar de gelden 
zijn gestort, en geadresseercl aan het postkan
toor, dat ze moet uitbetalen, 

2. Tenzij daaromtrent tusschen de belang
hebbende Administratien anders is overeenge
komen. worden de telegrafiscbe postwissels 
in de Fransche taal opgemaakt. De invulling 
gescbiedt als volgt : , 

Aanwijzingen naar omstancligbeden (volu1t 
of volgens de bij den telegraafdienst toegela,ten 
verkortingen). 

Mandat. (Volgnummer van afgifte van het 
postkantoor.) 

Postes. (Naam van het postkantoor van 
bestemming). 

Bericht van betaling, wanneer dit te pas 
komt). 

(Naam van den afzender) - (bedrag van 
de overgemaakte som, uitgedrukt in oijfers, 
en, voor zooveel betreft de geheelen (frank, 
mark, enz.), voluit in letters, m de munt varr 
het land van bestemming). 

(Nauwkeurige aanwijzing van den recht
hebbende, van diens woonplaats, en, zoo mo
gelijk, van diens woning, met verpliobte ver
melding van e.en der woorden : Madame of 
Mademoiselle voor den familienaam, zelfs 
indien deze vergezeld gaat van een voornaam 
van een vrouwelijke reohthebbende, beboudens 
het geval, dat deze aanwij7.ing overt~llig . is 
door de vermelding van eene hoedamgbe1d, 
een titel, eene betrekking of een beroep, waar
door duidelijk de persoon van den rechtbebben-_ 
de wordt aangewezen). 

De voorafgaande aanwijzingen moeten op 
de formulieren der telegrafische postwissefs 
steeds in de boven aangegeven volgorde voor
komen. De afzender en de rechthebbende 
mogen niet worden aangeduid door eene a.f
korting of door een of antler overeengekomen 
woord. 

Evenwel kan de aanwijzing van den naam 
der woonplaats des geadresseerden worden 
weggelaten, in bet geval dat deze naam dezelfde 
is als die van het postkantoor van bestemming. 

Wanneer telegrafische postwissels zijn afge
geven door postkantoren in plaatsen, waar 
geen telegraafdienst bestaat, moet de plaats 
van afzending van die postwissels in de tele
gra=en onmiddellijk na bet volgnummer v&n 
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afgifte van het postkantoor worden vermeld 
als volgt: 

,,Mandat .... .. de ......... " 
Eveneens moeten de t elegrafische postwissels, 

a fkomstig uit plaatsen, waar meerdere post
kantoren bestaan, eene nauwkeurige aanwijzing 
bevatten van het postkantoor van oorspronu, 
als dit kantoor niet tevens -met den telegraa'I
dienst is belast. 

3. De verschillende Administratien zijn be
voegd de telegraafkantoren, in plaatsen waar 
een of meer postkantoren bestaan, te machtigen 
tot het van den afzender in optvangst nemen, 
alsmede tot het ter plaatse van bestemming 
uitbetalen van het bedrag van telegrafische 
postwissels. 

4. Gedeeltelijke collationneering ( collation
neering van kantoor tot kantoor van de eigen
namen en getallen) is verplicht. 

5. Het afzendend postkantoor zendt onder 
omslag, met de eerstvertrekkende post, als 
bewijsstuk, aan het kantoor van bestemming 
een bericht van afgifte van den telegra.fischen 
wissel, gelijk aan of overeenkomende met het 
bij dit Reglement, gevoegd model B. Dit 
bericht wordt door laatstgenoemd kantoor 
vastgehecht aan den door den rechthebbende 
voor voldaan geteekenden postwissel. 

Verzending. 
1V. 1. De postwissels worden niet in om

slag verzonden. 
2. De opneming van de postwissels in de 

brievenmalen is geregeld bij artikel XXII, § 1, 
van het Reglement ter uitvoering van het 
Hoofdverdrag. 

Na- en terugzending. 
V. 1. Wanneer een gewone postwissel, over

eenkomstig artikel 5, § l , van de Overeenkomst 
aan een nader adres moet worden verzonden, 
haalt het met de nazending belaste kantoor, 
zoo noodig, de aanwijzingen omtrent het be
drag van den postwissel, met de pen door, 
in dier voege ecbter dat het oorspronkelijk in
gevulde leeRbaar blijve. De aanwijzing welke 
zich bevindt in de rubriek ,,somme versee" 
moet onveranderd blijven. Na_de waarde van 
het gestorte bedrag in de munt van het land 
van nieuwe bestemming te hebben berleid, 
vermeldt genoemd kantoor bet aldus verkregen 
bedrag, voluit in letters, op eene daarvoor 
geechikte plaats van bet formulier. doch zooveel 
mogelijk onmiddellijk boven de oorspronk_elijke 
aanwijzing in lett<>rs van dat bedrag. De meuwe 
inschrijving op den wissel wordt door den amb
tenaar van dienst onderteekend. Dezelfde 
bandelwijze wordt gevolgd bij latere nazen
dingen. 

Bij nazending naar het land van oorsprong, 
of naar het land van eersto bcstemming her
stelt echter het kantoor dat, nazendt bet oor
spronkelijk bedrag weder of stelt er voor in 
de plaats het bedra.g, ingeschreven onder de 
dienstaanwijzingen in de munt van het land 
van oorsprong. 

De nazending van telegrafische postwissels 
per post (art. 5 § 2, van de Overeenkomst\ 
gescbiedt op gelijke wijze. De postwissels 
moeten onder omslag worden verzonden. De 
berichten van afgifte worden van bun ontva.ngst 
doot het kantoor van eerste bestemming af, 
eveneens onder omslag overgebracht. 

2. Bij nazending per telegraaf van een gewo 
nen of t elegrafischen postwissel ( art. 5, § 3 , 
van de Overeenkomst), maakt het kantoor van 
eerste bestemming een telegrafischen post
wissel op, tot het bedrag, dat overblijft na 
aftrek van de kosten van het telegram en van 
het postwisselrecht. Het postwisselrecht wordt 
berekend in verhouding tot het bedrag van 
den oorspronkelijken wissel, na aftrek van het 
bedrag der kosten van het t,elegram. · 

Indien noodig vindt de herleiding plaats 
overeenkomstig de regelen, aangegeven in bet 
vorig artikel. De oorspronkelijke wissel wordt 
door bet ka.ntoor van eerste besbemming als 
voldaan onderteekend en voorzien van de 
volgende verklaring : 

,,Reexpedie le montant de .... a .... , sous 
deduction de la taxe de .. . ... " 

Nadat de telegrafische nazending van een 
gewonen postwissel is gescbied, wordt de strook 
van dezen postwissel gehecht aan bet bericht 
van afgifte, ten einde aan den geadresseerde 
te worden overbandigd. 

3. De verzoeken om nadere verzending of 
terugzending worden door bet kantoor van 
oorspronkelijke bestemming, en , wanneer dit 
te pas komt, door de verdere kantoren van 
bestemming voor memorie ingescbreven. Het 
kantoor, dat een postwissel onder de boven
vermelde voorwaarden naar een nader adres 
verzendt, geeft daarvan kennis aan het kantoor 
van afgifte. 

Expresse-bestelling; terugvordering ; 
adreswijziging. 

VI. De bepalingen van de art.ikelen IX §s 5 
en 6, XXVI § 4 en XXX van het Reglement 
van uitvoering van het Hoofdverdrag zijn 
respectievelijk van toepassing, ingeval, hetzij 
expresse-bestelling, betzij terugzending of ver
andering van bet adres van een post.wissel wordt 
verzocht. 

Evenwel wordt bij het verzoek om terug
zending of verandering van het adres geen 
fac-simile van den postwissel gevoegd. Het 
verzoek behoort st-eeds aan te duiden het 
nummer, den dag van afgifte, en het bedrag 
van den wissel, waarop het betrekking heeft. 

Onregelmatigheden in postwissels; 
voorloopige opschroting van de nitbe-
taling. 

VII. 1. De .postwissels, waarvan de uit
betaling door een der navolgende oorzaken 
niet heeft kunnen plaats vinden : 

1 °. onjuiste, onvolledige of twijfelachtige 
aanduiding van den naam of de woonplaats 
der rechtbebbenden, 

2°. verschillen of weglatingen ten aanzien 
van namen of bedragen, 

3°. doorbalingen of overschrijvingen van het 
ingevulde gedeelte, 

40_ het ontbreken van stempels, bandteeke
ningen of andere dienstaanwijzingen, 

5°. vermelding van het uit te betalen bedrag 
in een andere munt dan die van het land van 
bestemming, of, in voorkomende gevallen, dan 
de munt:welke te <lien einde door de met el
kander in betrekking staande Administratien 
is aangenomen. 

6°. het bezigen van forrnulieren, welke niet 
aan de voorschriften voldoen, 

worden door de zorg van de Administratie, 
die ze heeft afgegeven, verbeterd. 
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2. Te dien einde worden de postwissels, zoo I 7. Postwissels (gewone en telegrafische) welke 
spoedig mogelijk, onder omslag teruge;ezonden geweigerd zijn, evenals die waarvan de recht
aan het kantoor van oorsprong, tenziJ de gee.- hebbenden onbekend, dan we! vertrokken zijn 
<lresseerde, na te zijn mgelicht, de toepassing zonder adres achter te laten of zich hebben 
verlangt van de bepalingen · van § 4 van dit begeven naar landen, welke niet tot de Over
artikel. I eenkomst zijn toegetreden, worden onmiddellijk 

In het verkeer met overzeesche landen even- door het kantoor van besternming aan het 
wel is de Administratie van bestemrning be- kantoor van oorsprong teruggezonden, na voor
voegd om de postwissels, waarvan het bedrag j zien te zijn van een afdruk van den stempel 
is aangeduid in een andere munt dan de toe-

1 
of van de etiket walker gebruik in art. XXVII, 

gelatene, te cloen uitbetalen, wanneer zij in § 4, van het Reglement ter uitvaering van bet 
staat is de herleiding te bewerkstelligen naar I Hoofdverdrag is voorgeschreven. 
den maatstaf, waarvan de Adrninistratie van I Telegrafische postwissels, welke om de eene 
.afgifte zich bedient, mits hiervan dadelijk of andere reden worden teruggezonden, moeten, 
kennis gevende aan de Administratie welke den evenals de daarop betrekking hebbende be
postwissel heeft afgegeven. richten van afgifte, onder omslag worden ver-

De nadeelen eener onjuiste herleiding zijn zonden. 
ten laste van de Administratie, welke deze I 
herle1ding heeft bewerkstelligd. j Ge!digheidsduur ; onuitbeta.a.!de post-

3. Wanneer telegrafische fostwissels, wegens wisse!s. 
onvolledig of onjuist adres o wegena een andere I VIII. 1. De postwissels zijn geldig tot 
oorzaak, waaraan de geadresseerde geen schuld het einde der eerste rnaand volgende op die, 
heeft, niet kunnen worden uitbetaald, rnoet waarin zij zijn afgegeven. TenziJ daaromtrent 
.aan het kantoor van oorsprong een dienst- tusschen de betrokken Administratiiin anders 
bericht warden gezonden, met opgave van de i is overeengekornen, wordt deze termijn, in 
reden der niet-uitbetaling. Het kantoor van 

I 
het verkeer met de landen buiten Europa 

oorsprong onderzoekt of de onregelrnatigheid, ,
1 

of tusschen die landen onderling, met vier 
welke de uitbetaling verhindert, wellicb.t is maanden verlengd. 
te wijten aan een dienstfeil. I 2. Na <lien termijn kunnen zij niet worden 

lndien dit het geval is verbetert dit kantoor uitbetaald dan op een visum vaor dagteekening 
het terstond door middel van eendienstbericht. I van de Adrninistratie, die ze heeft afgegeven, 
In het tegenovergestelde geval waarschuwt het . en op verzoek van de Administratie, waaronder 
<len afzender, die bevoegd is de onregelrnatig- 1 het kantoor van bestemrning behoort. 
heid te verbeteren door middel van een betaald I 3. Het visum vaor dagteekening moet op 
dienstbericht. den wissel zelf warden gesteld en geeft dezen 

Telegrafische pastwissels, welker onregel- ' een nieuw tijdvak van geldigheid, gelijk aan 
matigheid biniien redelijken tijd niet is hersteld I dat, hetwelk bij § 1 van dit artikel is bepaald. 
<loor middel van een dienstbericht, worden 1 4. Postwissels, welke niet binnen den daar
op de voor gewone postwissels voorgeschreven / voar bepaalden tijd ter uitbetaling zijn aange
wijze verbeterd. , baden, warden dadelijk na het verstrijken van 

4. De onregelmatigheden, welke de uitbe- I den gewonen geldigheidsduur, door de Adrniru
taling van een gewonen postwissel verhinderen, f stratie, die ze onder hare berusting heeft, aan 
kunnen, indien de geacfresseerde dit verlangt de Adrninistratie van het land van oorsprong 
en bereid is alle kosten te betalen, langs tele- teruggezonden. 
grafischen weg worden hersteld, door middel 
van een betaald dienstbericht. De pastwissel Onbestelbare, vermiste of vernietigde 
wordt in dat geval bewaard door het kantoor postwissels. 
van bestemming, dat, na ontvangst van het IX. l. Postwissels, waarvan de uitbeta
door het kantoor van oorsprong afgezonden ling aan de geadresseerden niet heeft plaats 
telegram tot wijziging, de ver~«;1tering aan- gehad, worden, zoodra de Admii:iistratie van 
brengt, en dat telegram voegt b1J den verbe- I het land van oorsprong weder m het bezit 
terden wissel. . I daarvan is, aan de afzenders terugbetaald. 

5. Telegrafische postwissels, waarvan alleen ' Indien het telegrafische postwissels betreft, 
het bericht van afgifte is ontvangen, rnaar moet de Administratie van het land van oor
waarvan het telegram ontbreekt, mogen in sprong in het bezit zijn zoowel van den wissel 
geen geval :i.lleen op zicht van eerstbedoeld als van het berioht van afgifte. 
stuk worden uitbetaald. V66r alles, moet het 2. In bet ongereede geraakte, vermiste of 
telegram worden opgevraagd per diensttele- vernietigde postwissels kunnen, op verzoek 
gram. Het kantoar van bestemming vraagt van den afzender of van den geadres
eveneens de berichten van afgifte op, welke seerde, worden vervangen door machtigingen 
niet per eerste post, na den datum van afgifte tot uitbetaling, af te geven door de Admmi
van den postwissel, zijn ontvangen. De berich- stratie van het land van oorsprong, nadat zij 
terr van afgifte welke ontbreken, worden op$e• in overleg met de Administratie van het land 
vraagd door middel van beriohten van bevm- van bestemming heeft vastgesteld, dat de 
ding, gelijk aan of overeenkomende met het postwissel nooh uitbetaald, nooh terugbetaald, 
model G, als bijlage gevoegd bij het Reglement noch nagezonden is. 
van uitvoering van het Roofdverdrag. De machtigingen tot uitbetaling hebben 

6. Wanneer de in § 4 hierboven genoemde een geldigheidsduur, gelijk aan dien der post
telegrammen tot wijziging een gevolg zijn van wissels, walker plaats zij innemen. 
eene door den dienst begane misvatting, worden A.ls evenwel van een tijdens het vervoer in 
de kosten van die telegrammen aan den recht- het ongereede geraakten of vermisten postwis
hebbende teruggegeven. sel gelijktijdig de terugbetaling door den af-
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zender en · de uitbetaling door den geadres
seerde mocht warden gevraagd, dan wordt de 
machtiging tot uitbetaling afgegeven ten voor
deele van den afzender aan wien het aan den 
geadresseerde niet uitbetaald bedrag behoort. 

Voor machtiging tot uitbetaling is geenerlei 
nieuw recht VE:rschuldigd. 

3. Als door den afzender terug betaling wordt 
verlangd van een postwissel, welke in het onge
reede geraakt, vermist of vernietigd is, moet 
hij, ter ondersteuning van zijn verzoek, zijn 
bewijs van ontvangst of van starting over
leaaen. 

"fle Administratie van het land van oorsprong 
staat de terugbetaling toe, na zich verzekerd 
te bebben, dat de Administratie van be~tem 
ming den postw1ssel niet heeft uitbetaald, noch 
uitbetalen za!. 

X. De uitbetaling van telegrafische post
wissels behoort te geschieden, zonder het bericht 
van bevestiging af te wachten . 

Uitbetaling van telegrafische postwis-
sels. Bericht van betaling. 

XI. 1. Indien de afzender van een gewonen 
postwissel daarvan een bericht van uitbetaling 
wenscht te ontvangen, voorziet het kantoor 
van oorsprong dien wissel van een postzegel, 
het deswege geheven vaste recht vertegenwoor
digende. Het maakt dat postzegel onbruikbaar 
door de duidelijk • geschreven woorden: ,.Avis 
de payement.". 

2. Als het een telegrafischen postwissel be
treft, wordt het postzegel, dat het uit dien 
hoofde verschuldigd recht vertegenwoordigt, 
op het bericht van afgifte gehecht. 

3. Door het kantoor van uitbetaling wordt 
op den dag zelf, waarop de betaling plaats 
heeft, een bericht, gelijk aan of overeenkomende 
met het bij dit Reglement gevoegd model C, 
gezonden aan het kantoor van oorsprong, dat 
voor de uitreiking aan den afzender heeft zorg 
te dragen. 

4. Wanneer, na de afgifte van den postwissel, 
de afzender verzoekt een bericht van uitbetaling 
daarvan te mogen ontvangen, dan wordt ten 
kantore van oorsprong op een formulier C, 
vooraf voorzien van postzegels, het recht 
bedoeld in art. 3, § 5 van de Overeenkomst 
vertegenwoordigende, zeer nauwkeurig de post
wissel omschreven en dit formulier, onder 
omslag, verzonden aan het kantoor van bestem
ming. Dit kantoor zendt het formulier, na het 
ingevuld te hebben, op dezelfde wijze terug. 
Echter heeft de Administratie van het land 
van oorsprong van den postwissel de bevoegd
heid aan hare kantoren voor te schrijven, haar 
vooraf mededeeling te doen van de verzoeken 
om bericht van uitbetaling, aangenomen meer 
dan een maand na uitgifte van den titel. 
Klachten betreffende niet terechtge-
gekomen postwissels. 

XII. Voor de klachten betreffende gewone 
of telegrafische postwissels, welke hunne be
stemming niet hebben bereikt. wordt gebruik 
gemaakt van een formulier, gelijk aan of over
eenkomende met het bij dit Reglement ge-
voegde model D. · 

Voor de behandeling en verzending der 
klachten volgen de kantoren de voorschriften 
gegeven in § 4 van het voorafgaand artikel, 
betreffende de berichten van uitbetaling. 

Wanneer het kantoor van bestemming in 
I staat is afdoende inlichtingen te verschaffen 

over het lot van het gereclameerde stuk, dan 
zendt het dit formulier, aangevuld naar gelang 
van den uitslag van het onderzoek, terug aan 

I 
het kantoor, dat de kla.cht heeft in ontvangst 
genomen. I n geval het onderzoek vruchteloos 
bleef, of de uitbetaling wordt betwist, wordt 
het formulier toegezonden aan de Administratie 
van het land van oorsprong door bemiddeling 
van de Administratie van het land van bestem
ming. 

De formulieren D worden in het Fransch 
gesteld, of zijn onder de regels voorzien van 
een vertaling in die taal. Zij behooren het 
volledig adres van dengeadresseerdete bevatten. 

Zij worden, zonder geleidebrief, onder ge
sloten omslag verzonden. 

Het staat iedere Administratie vrij om; door 
eene aan het Internationaal Bureel gerichte 
mededeeling te verzoeken, de klachten, welke 
haren dienst betreffen, te zenden hetzij aan 
hare centrale Administratie, hetz~j aan een 
bijzonderlijk daartoe door haar aangewezen 
kantoor. 

Maandelijksche rekeningen. 
XIII. 1. Iedere Administratle maakt aan 

het einde van ellie maand, voor ieder van de 
andere Administratien, een bijzondere rekening 
op, overeenkomstig het bij dit Reglement ge
voegd model E, waarin, zooveel mogelijk chro
nologisch gerangschikt en naar alphabetische 
volgorde van de namen der kantoren van afgifte, 
worden opgenomen alle postwissels, door hare 
kantoren voor rekening van de andere Admini
stratie gedurende de voorafgaande maand uit
betaald. 

2. Zij vermeldt insgelijks op die rekening 
het bedrag van het recht, dat haar, krachtens 
het bepaalde, bij § 2 van artikel 3 van de Over
eenkomst, wegens de door hare kantoren uit-
betaalde postwissels, toekomt. . 

Deze vergoeding wordt berekend naar het 
gezamenlijk bedrag van de rekening der uit
betaalde postwissels, na aftrek van de post
wissels, welke met vrijstelling van recht zijn 
afgegeven. · 

3. De bijzondere rekening wordt, uiterlijk 
bij het einde der maand volgende op die, waarop 
de rekening betrekking heeft, aan de Admini
stratie, die te betalen hPeft, toegezonden, onder 
bijvoeging van de voor voldaan geteekende 
gewone en telegrafische postwissels, de laatste 
zooveel mogelijk vergezeld van de daarop be
trekking hebbende berichten van afgifte. 

De 1:ierichten van afgifte, welke de Admini
stratie van beste=ing bereiken na verzending 
van de rekening, waarop de bijbehoorende 
telegrafische postwissels zijn ingeschreven, 
worden aan de Administratie van oorsprong 
teruggezonden bij een der volgende rekeningen. 

4. Wanneer geen uitbetaalde postwissels 
voorhanden zijn, wordt eene negatieve rekening 
aan de betrokken Administratie toegezonden. 

Algemeene rekeningen. 
XIV. 1. Dadelijk na . de ontvangst van1'de 

bijzondere rekeningen en zonder den afloop 
van het onderzoek in bijzonderheden af te 
wachten, wordt de balans vastgesteld in eene 
algemeene rekening, welke, tenzij daarom. 
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trent anders tueschen de betrokken .Acin).iru• dat alle kantoren aan dien dienst deelnemen ; 
stratien wordt overeengekomen, door de Admi- I 4°. een exemplaar van het postwisselformu
nistratie, die te ontvangen heeft, is op te maken, lier, dat zij bezigen; 
met inachtneming, bij herleiding der munten, j 5°. de spelling der getallen van 1 tot 1000, 
waar dit tepas komt, van het bepaalde bij § 2 welke voluit geschreven in hare taal, op de door 
van artikel 6 der Overeenkomst. haar afgegeven postw1ssels kunnen voorkomen ; 

De later vastgestelde verschillen worden ' · 6°. den termijn waaroa, volgens hare wet
hersteld door opnemin$ in de eerstvolgende geving, het bedrag der postwissels, waarvan de 
bijzondere rekening. ZiJ worden verwaarloosd, I uitbetaling niet door de rechthebbenden is 
wanneer hun totaalbedrag 50 centiemen per I gevorderd, voorgoed aan den Staat vervalt; 
rekening niet te boven gaat. 7°. het bericht harer deelneming aan de 

2. De algemeene rekening moet zijn vast- uitwisseling van telegrafische postw1ssels, zoo 
gesteld binnen een tijdsverloop van twee maan- dit te pas komt ; 
den na het einde der maand, waarop zij be- 8°. eene lijst der landen, waarmede post
trekking heeft. Die termijn bedraagt vier maan- wissels worden mtgewisseld, op den voet van 
den in bet verkeer met de bniten Europa ge- deze Overeenkomst ; 
legen landen, of tusschen die landen onderling. 9°. de lijst van de landen, niet aan de Over-

Evenwel kunnen de Administra1;ien zich eenkomst deelnemend en voor welke zij hare 
onderling verstaan omtrent het driemaande- tusschenkomst kunoen verleenen voor de uit
lijks, halfjaarlijks of jaarlijks opmaken van de wisseling van postzegels. 
algemeene rekening. 2. Elke verandering, welke later ten ,1pzichte 

3. Tenzij daaromtrent anders is overeenge- van een of antler der bovengenoemde punten 
komen, wordt het verschil, dat het saldo der mocht voorkomen, wordt onverwijld op dezelfde 
rekening nitmaakt, betaald door midrlel van wijze medegedeeld. 
wissels op zicht, getrokken op de hoofdplaats Nochtans worden de veranderingen den 
of op eene handelsplaats van het land, dat te maatstaf van herleiding betreffende bovendien 
vorderen heeft, in de munt van dat land en onroiddellijk medegedeeld aa-n de betrokken 
zooder r:lat het daarbij eenig verlies lijdt; de Admin\Rtratie. 
kosten der betaling blijven ten laste van de 
Administratie, die te betalen heeft. 

Deze wissels kunnen, bij wijze van uitzonde
ring, op een antler land worden getrokken, 
onder voorwaarde, dat de kosten van het dis
conteeren komen ten laste van de Administratie, 
die te betalen heeft. 

4. De betaling m oet, uiterlijk veertien dagen 
na ontvangst van de algemeene rekening, 
welke de bedragen aanwijst, die als juist zijn 
erkend, plaats hebben. Deze termijn zal voor 
de landen van Zuid-Amerika eene maand zijn. 
Iedere Administratie, die van eene andere 
eene hoogere som dan 30,000 gouden franken 
te vorderen heeft, heeft het recht om, zelfs 
v66r de afsluiting der rekening, betaling bij 
voorschot te verlangen, tot een bedrag van 
drievierden barer vordering. In voorkomende 
ge\"allen moet aan dat verlangen bionen acht 
dagen worden voldaah. 

In geval van niet-betaling van het voorschot 
binnen dat tijdvak, zijn de voorschriften van 
§ 3 van art. II van de Overeenkomst van toe
passing. 

Wederkeerige mededeelingen door tus
schenkomst van het Iiiternationaal 
Bureel. 

XV. l. De Administratien der contrac
teerende lanrlen moeten elkander wederkeerig, 
door tusschenkomst van het Internationaal 
Bureel, ten minste drie maanden v66r het, in 
werking treden der Overeenkomst, mededeelen: 

1°. het maximum, ieder in hare bijzondere 
munt , dat zij krachtens artikel 2, § 2, der Over
eenkomst, voor de uitwisseling van postwiMels 
aannemen; 

2°. het tarief en, wanneer het te pas komt, 
den maatstaf van herleiding der munt, of ·den 
koers, dien zij ter uitvoering van artikel 2, 
§ 3 der Overeenkomst toepassen ; 

3°. de namen der kantoren, die tot het af
geven en uitbetalen van internationale post
wissels zijn gemachtigd, of de mededeeling, 

Voorstellen in den tijd tussohen de bij
eenkomsten. 

XVI. l. In het .tijdsverloop tusschen de 
bijeenkomsten, bedoeld bij artikel 27 van hei 
Hoofdverdrag, heeft de Postadministratie van 
elk der contracteerende landen het recht, aan 
de andere aan de Overeenkomst deelnemende 
Administratien, door tusschenkomst van het 
Internationaal Bureel, voorstellen te doen 
betreffende de bepalingen van dit Reglement. 

2. Elk voorstel wordt behandeld overeen
komstig de bepalingen van artikel XLIV van 
het Reglement ter uitvoering van het Hoofd
verdrag. 

3. Om ten uitvoer te kunnen worden gelegd, 
moeten de voorstellen op z_ich vereenigen : · 

l 0 • alle stem men, wanneer zij eene bijvoe
ging van nieuwe bepalingen of eene wijziging 
der bepalingen van dit artikel en der artikPlen 
II, X en XVII van dit Reglement betreffen ; 

2°. twee derden der stemmen, wanneer zij 
eene wijziging der bepalingen van de artikelen 
I, III, IV, V, VI, IX en XI retreffen ; 

3°. de volstrekte meerderheid , wanneer zij 
eene wijziging van de andere artikelen of de 
uitlegging van de verschillende oopalingen 
van dit Reglement betreffen, behoudens bet 
geval van geschil, voorzien bij artikel 25 van 
bet Hoofdverdrag. 

4. Aan de geldige besluiten wordt kracht 
van uitvoering verzekerd door eene eenvoudige 
kennisgeving van het Internationaal Bureel 
a.an alle aan de Overeenkomst deelnemende 
Administ,ratien. 

5. De aangenomen wijzigingen of beslniten 
mogen niet eerder dan ten minste drie maanden 
na de kennisgevmg worden ten uitvoer gelegd. 

Duur van het Reglement. 
XVJJ. l. Dit R eglement treedt in werking 

met den dag, waarop de Overeenkomst in 
werking treedt. 

2. H et zal voor denzelfden tijd als die Over-
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eenkomst gelden, tenzij het, in gemeen overleg, 
t usschen rle. belanghebbende partijen mocht 
worden vermeuwd. 

Gedaan te Madrid, den dertigsten November 
negentien honderd en twintig. 

( Volgen de onderteekeningen.) 

WERELD-POSTVEREENIGING. 
OVEREENKOMST betreflende den dienst tkr 

invordering van gelaen op quitantien en 
handelspapier, gesloten tusschen Duitsch
land, Oostenrijk, Belgie, Chili, China, De
nemarken, Egypte, Ethiopie, Frankrijk, 
Algerie, Griekenland, Hongarije, IJsland, 
Italie en de ltaliaansche Kolonien, Luxem
burg, Ma-rokko (met uitzondering van de 
Hpaansche zone), Marokko (de Spaansche 
zone ), Noorwegen, Nederland, Nederlandsch
lndie, de Nederlandsche Kolonien in Ame
rika, Polen, PorlU(Jal, de PortU(Jeesche 
Kolonien in Afrika, de PortU(Jeesche Kolo
nien in Azie en Oceanie, Roemenie, het 
Saargebied, het Koninkrijk der Serviers, 
Kroaten en Slovenen, Zweden, Zwitserland, 
Tsjecho-Slowahije, Tunis en Turkije. 

De onderget-eekenden, gevolmachtigden van 
de Regeeringen der hierboven genoemde }anden, 
gelet" op art . 21 van het H oofdverdrag, hebben, 
in gemeen overleg en onder voorbehoud van 
nadere bekrachtiging, de navolgende Overeen
komst vastgesteld. 

Inleidcndo bepalingen. 
Art. 1. De uitwisseling van waarden ter 

invordering door de post. tusschen die contrac
teerende landen, wier Postadmin.istratien over
eenkomen zich wederzijds met dien dienst 
te belasten, wordt beheerscht door de bepalingen 
van deze Overeenkomst. 

Ter invordering toegelaten stukken ; 
maximum-bedrag; protesten. 

2. l. Ter in vordering worden toegelaten : 
qu.itantien, rekeningen, orderbriefjes, wissels, 
rente- en dividendcoupons, afgeloste stukken, 
en in 't algemeen a lle handels- of antler papier, 
hetwelk zonder kosten betaalbaar is, en waar
van het totaal bedrag per zending het maxi
mum-bedrag, vastgesteld voor de door het 
land van bestemming afgegeven postwissels, 
n,et te boven gaat. 

De Postadministratien van twee met, elkan
der in betrekking staande landen kunnen, in 
gemeen overleg, een hooger maximum aanne
men. 

De Administratien echter, die zich niet moch
ten kunnen bela.sten met de invordering van 
coupons en afgeloste stukken, geven daarvan, 
door tusschenkomst van het Internationaal 
Bureel, aan de andere betrokken Administra
tien kennis. 

2. De Postadministratien der contracteeren
de landen kunnen zich eveneens belasten met 
het doen protesteeren van handelspapier, het 
doen instellen van gerechtelijke vervolgingen 
wegens schuldvorderingen, en het, in gemeen 
overleg, nemen van de noodige maatregelen 
met betrekking tot dien dienst. 

In te vorderen bedrag. 
3. Het bedrag der door de post in te vorde

ren waarden wordt, tenzij tusschen de betrok-

ken .Administratien anders is overeengekomen. 
opgegeven in de munt van het land, dat met 
de invordering is belast. 

Verzending; getal der bijlagen. 
4. l. De verzending van de ter invordering

bestemde waarden geschiedt aangeteekend, 
rechtstreeks door den bewaargever aan het 
postkantoor, dat de gelden moet invorderen. 

2. Dezelfde zending mag meerdere, door
hetzelfde postkantoor, van verschillende schul
denaren, ten bate van denzelfden persoon, 
in te vorderen waarden bevatten. 

N ocht.ans mag dezelfde zending geen waarde
bevatten, welke van meer dan vijf verschillende
schuldenaren moeten worden ingevorderd en 
evenmin waatden, die op verschillende dagen 
vervallen. 

Recht , bewijs van ontvangst. 
5. 1. Het port en recht voor eene zending, 

overeenkomstig het voorafgaand artikel 4, 
mag dat voor een aangeteekenden brief van 
het gewicht van die zending niet te boven 
gaan. Dit port en recht is geheel ten voordeele 
van de Postadministratie van het land van 
oorsprong. 

2. Aan den belanghebbende wordt, bij tle
terpostbezorging, kost~loos een bewijs van 
ontvangst uitgereikt. 

Gedeeltelijke betalingen niet toegelaten 
6. Gedeeltelijke betaling is niet toegelaten. 

Elke waarde moet in haar geheel en in eens. 
worden voldaan, anders wordt de betaling 
beschouwd als te zijn geweigerd. 

Rechten van invordering en van aan-
bieding. 

7. l. De met de invordering belaste Admini
stratie heft van het bedrag van elkingevorderd 
stuk een invorderingsrecht van 30 centiemen. 

2. Voor elke waarde, welke onbetaald blijft. 
na ter invordering te zijn aangeboden, is een 
recht van aanbieding van 20 centiemen ver
schuldigd. 

De waarden, welke tengevolge van eenige 
onregelmatigheid, of van een fout in 't adres 
niet kunnen warden ingevorderd, en die om 
een van deze redenen aan den afzender moeten 
warden teruggezonden, zijn niet aan <lit recht 
onderhevig. 

!l. Wegens de rechten van invordering en 
van aanbieding, bedoeld in de voorgaande
leden, heeft tusschen de betrokken Admini
stratien geen afrekening plaats. 

Overmaking van het ingevorderd be-
drag ; terugzending der niet ingevor-
derde waarden. 

8. 1. Het ingevorderde bedrag wordt na af
trek: 

a. van het recht van invordering en even
tueel van dat van aanbieding, bedoeld in art. 
7, §§ I en 2, 

b. van het gewone postwisselrecht, en, 
c. indien het te pas komt, van de voor de 

waa:rden betaalde belasting en van het koers
verschil, 

door het kantoor, dat heeft ingevorderd, 
omgezet in een postwissel ten name van den 
bewaargever. Deze wissel wordt hem koste
loos toegezonden. 
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De P-ostadmini tratien der contracteerende 
landen kunnen zich belasten met de storting 
op ' een postrekening van het bedrag van de 
aan den afzender toekomende ingevorderde 
gelden. 

2. De wa.arden, welkc men niet heeft kunnen 
invorderen, worden vrachtvr ij ao.n het kantoor 
van terpostbezorging teruggezonden. 

Het recht bedoeld in art. 7, § 2, wordt af
getrokken van het bedrag der ingevorderde 
waarden, die op hetzelfde borderel als de niet 
betaalde waarden ingeschreven staan. Wanneer 
het totaal-bedrag der verschuldigde rechten 
niet in zijn geheel kan worden afgetrokken, 
worden deze rechten van den afzender der 
zencling geheven. De met de invordering 
belaste Administratie is niet verplicht tot het 
nemen van eenigen conservatoiren maatregel 
of tot bet op eenigerlei wijze doen staven van 
de niet- betaling. 

Toepa.ssing van de bepalingen van de 
Overeenkomst betreffende de postwissels. 

9. 1. Op de, krachtens het voorgaande art. 
8, afgegeven post,..;':issels, ter verevening van 
door de post ingevorderde waarden, zijn de 
bepalingen van de Overeenkomst betreffende 
den postwisseldienst van toepassing, voor 
zoover zij niet in strijd zijn met de tegenwoor
dige Overeenkomst. 

P ostwissels, ter overmaking van ingevorderde 
gelden, welke om de eene of andere reden niet 
aan de belanghebbenden zijn uitbetaald, wor
den echter niet terugbetaald aan de Admini 
atratie van uitgifte het bedrag daarvan komt, 
na het verstrijken van den wettelijken verja
ringstermijn, ter beschikking van de Admini
stratie van het land van afzending der in te 
vorderen waarden 

2. Deze postwiesels zijn toegelaten tot het, 
krachtens de eerste paragraaf van artikel 2, 
vastgesteld maximum. 

Terugvordering van in te vorderen 
waarden ; verbetering van het borderel. 

10. De bewaargever van eene zending, in
houdende in te vorderen w arden, kan, op 
de voorw&arden en met het voorbehoud, bij 
artikel 11 van het Hoofdverdrag voor gewone 
en aangeteekende stukken v.astgesteld : 

1 °. de geheele zending of een of meer der 
ingesloten waarden terugvorderen, en 

2°. misvattingen doen verbeteren in de aan
wijzingen. gesteld op het borderel, dat de zen-
ding vergezelt, • 

zoolang de betrekkelijke waarde of waarden 
noch betaald, noch door het kantoor, met de 
invordering belast, terug- of nagezonden zijn. 

Verantwoordelijkheid. 
11. 1. Indien een aanget eekende omslag, 

inhoudende in te vorderen waarden, verloren 
gaat, is de dienbt der posterijen tegenover den 
afzender verantwoordelijk, op de voorwaarden, 
bij art. 10 van bet Hoofdverdrag voor aange-
teekende zendingen bepaald. -

Hetzelfde geldt wanneer het betre'ft het 
verlies van den aangeteekenden omslag, in
houdende de niet-ingevorderde waarden, welke 
aan den afzender worden teruggezonden. 

2. Wanneer de waarden verloren gaan op 
het kantoor, hetwelk met de invordering is 

belast, v66r de aanbieding der waarden aa,n 
de schuldenaren, clan is de verantwoordelijke 
Administratie slechts verplicht aan de afzen
ders het werkelijk bedrag der schade te ver
goeden. De vergoeding voor de verloren 
waarden mag het oedrag van de schadeloos
stelling, bedoeld in § 1 hierboven, niet over 
schrijden. 

3. De regelmatig in~evorderde bedragen, 
ongeacht of zij al clan met in postwissels zijn 
omgezet, worden, na aftrek van de recbten, 
bedoeld in art. 8, aan den afzender der waarden 
gewaarborgd, onder de voorwaarden vastge
steld bij art. 7 van de Overeenkomst, betref
fende den postwisseldienst of, eventueel, bij 
art. 7 van de Overeenkomst betreffende den 
Post-Girodienst. 

4. Vv anneer een in te vorderen waarde aan 
den schuldenaar is afgegeven zonder invordering 
van het te innen bedrag, dan heeft de afzender 
recht op eene scharlevergoeding welke in geen 
geval het te innen hedrag kan te boven gaan. 
Hetzelfde geldt wanneer het van den schulde
naar geinde bedrag lager is clan het bedrag 
van de waarde, echter alleen, inclien de niet
invordering van het geheele bedrag niet te 
wijten is aan een £out of een nalatigheid van den 
afzender. 

Door de betaling treedt de Administratie in 
alle rechten van den afzender. 

· 5. De Administratien dragen geenerlei ver
antwoordeHjkheid wegens vertragingen : 

1°. in de overeenkomst of aanbicding van 
de in te vorderen waarden ; 

2°. in de overeenkomst van de wissels die 
wegens de geinde bedragen zijn opgemaakt, 
noch in de bijschrijving van deze bedragen 
op de postrekeningen ; · 

3°. in het doen protesteeren, of in het instel
len van gerechtelijke vervolgingen waarmede zij 
zich op grond van de bepalingen van art. 2 § 
2 mochten hebben belast. 

6. De aanvraag wordt slechts toegelaten bin
nen het tijdsverloop van een jaar, te rekenen 
van den dag volgende op dien waarop de zen
ding met in te vorderen waarden is ter post 
bezorgd ; is die termijn verstreken, dan heeft 
de aanvrager geen recht op eenige vergoeding. 

Beperkte vereenigingen. 
12. De bepalingen van deze Overeenkomst 

laten onverkort het recht der contracteerende 
partijen om bijzondere overeenkomsten in stand 
te houden of te sluiten, alsmede om vereeni
gingen van meer beperkten omvang te hand
haven en in bet leven te roepen, met het doe! 
om verbetering te brengen in den internatio
nalen dienst der invordering van gelden. 

Binnenlandsche wetgeving. 
, 13. Bovendien brengt deze Overeenkomst 
geen wijziging in de wetgeving in elk der con
tracteerende landen ten opzichte van alle 
onderwerpen, waarin door deze Overeenkomst 
niet is voorzien. 

Toepassing van de bepalingen van den 
binnenlandscben dieost. 

14. 1. Voor zoover deze Overeenkomst geen 
bepaalde voorschriften geeft omtrent eenig 
onderdeel, heeft iedere Administratie de be
voegdheid om de daarvoor in haren binnen-
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landschen dienst bestaande bepalingen toe te uitlegging van de bepalingen van de7,e Over
passen. eenkomst betreffen, behoudens het geval van 

2. Nochtans is het ten stelligste verboden, geschil, voorzien bij art. 25 van het Hoofdver• 
'.lm, hetzij in bet land van oors_prong, hetzij drag. 
m het land van bestemmmg, eemg antler port 4. Aan de geldige besluiten wordt kracht 
of recht, ~an welken aard ook, ~- heffen dan I van uitvoering verzekerd, in de eerste twee 
die welke m deze Overeenkomst Z\Jll genoemd· 1 gevallen door eene diplomatieke verklaring, 

. . . en in het derde geval door eene kennisgeving 
Bu1tengewone stakmg_ v_an de~ ~•enst. 19:';}gs administratieven weg, op de wijze als 

15. Iedere Admm1strat1e 1s bevoegd om, b1J het Hoofdverdrag is voorgeschreven. 
wannee_r bmtengewone omstandigheden een 5. De aangenomen wijzigingen of besluiten 
zoodamgen maatregel rechtvaardigen, den treden niet eerder dan ten minste drie maanden 
dienst der invordering van waarden tijdelijk, na de kennisgeving in werking. 
gebeel of sedee.ltelijk te staken, mits daarvan 
onmiddelliJk, zoo nooclig langs telegrafischen 
weg, aan de belanghebbende Administratie of 
Administratien wordt kennis gegeven. 

Kantoren, welke a,an den dienst deel
nemen ; Reglement van uitvoering. 

16. 1. De Postadministratien der contrac
teerende landen stellen alle kantoren, welke 
met den internationalen postwisseldienst zijn 
belast, open voor den dienst der invordering 
van waarden. 

2. Zij regelen, in gemeen overleg, de wijze 
van terpostbezorging en van verzending der 
in te vorderen waarden, en stellen alle andere 
voor de uitvoering van deze Overeenkomst ver
eischte maatregelen van ondergeschikten aard 
en van orde vast. 

Toetredingen tot de Overeenkomat. 
17. De landen der Vereeniging, die niet aan 

deze Overeenkomst hebben deelgenomen, kun
nen daartoe, op hun verzoek, en op de wijze 
als ten opzichte van de toetreding tot de 
Wereld-Postvereeniging bij het Hoofdverdrag 
is voorgeschreven, toetreden. 

Voorstollen in den tijd tusschen de bij -
eenkomsten. 

18. l. In het tijdsverloop tusschen de bij
eenkomsten, bij het Hoofdverdrag bedoeld, 
heeft de Postadrninistratie van elk der contrac
teerende landen het recht, aan de andere aan 
deze Overeenkomst deelnemende Administra
tien, door tusschenkomst van het Internationaal 
Bureel, voorstellen te doen, betreffende den 
dienst der invordering van waarden. 

Elk voorstel moet, om in behandeling te 
komen, worden ondersteund door ten minste 
twee Administratien, die, waarvan het voorstel 
uitgaat, niet medegerekend. Wanneer het In
ternationaal Bureel niet, tegelijk met het voor
stel, het vereischte aantal verklaringen van on
del'l!teuning ontvangt, blijft het voorstel zonder 
eemg gevolg. 

2. Elk voorstel wordt behandeld overeen
komstig de bepalingen van § 2 van artikel 28 
van het Hoofdverdrag. . 

3. Om te kunnen worden ten uitvoer gelegd, 
moeten de voorstellen or, zich vereenigen : 

1°. alle stemmen, als z1j eene bijvoeging van 
nieuwe bepalingen of eene wijziging van de 
bepalingen van dit artikel en van de artikelen 
l, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 
en 19 van deze Overeenkomst betreffen; 

2°. twee derden der stemmen, als zij eene 
wijziging van de bepalingen van artikel 16 
betreffen; 

3°. de volstrekte meerderheid, als zij de 

Duur van de O vereenkomst ; bekrach
tiging. 

19. l. Deze Overecnkomst treedt in wer
king op den l en Januari 1922. 

2. Zij zal denzelfden duur hebben als het 
Hoofdverdrag, onverminderd het aan elk land 
voorbehouden recht, om zich aan deze Over
eenkomst te onttrekken, mits van het voorne
men daartoe, een jaar te voren, door zijne 
Regeering aan de Regeering van den Zwit
serschen Bond wordt kennis gegeven. Gedu
rende dit laatste jaar behoudt de Overeenkomst 
hare volle kracht, onverminderd · de opmaking 
en de betaling der rekeningen na afloop van 
den genoemden termijn. 

3. Te rekenen van den dag, waarop deze 
Overeenkomst in werking treedt, vervallen 
alle bepalingen, waaromtrent te voren tusschen 
de Verschillende Regeeringen of Administratien 
der contracteerende partijen is overeengeko
men. 

4. Deze Overeenkomst wordt zoodra moge
lijk bekrachtigd. De akten van bekrachtiging 
zullen te Madrid worden uitgewisseld. 

In oirkonde hiervan hebben de gevolmach
tigden der hierboven genoemde landen deze 
Overeenkomst te l\fadr1d den derti~sten No
vember negentienhonderd en twint1g, onder
teekend. 

( Volgen de onderteekeningen.) 

WERELD-POSTVEREENIGING. 
SLQT-PROTOCOL. 

Overgaande tot de onderteekening van de 
Overeenkomst, betreffende den dienst der 
invordering van gelden op quitantienenhandels
papier, zijn de ondergeteekende gevolmachtig
-den alsnog het navolgende overeengekomen: 

I. De bepaling van art. II van het Slot-Pro
tocol op het Hoofdverdrag, betrefiende de 
bevoegdheid van elk land, om, in overleg met 
de Zwitsersche Postadministratie, de porten 
en rechten vast te stellen, welke in zijn binnen
landsche munt overeenkomen met de bij het 
Verdrag vastgestelde porten en rechten, is 
eveneens van toepassing op de rechten be
doeld in art. 7 van deze Overeenkomst. De 
aequivalenten moeten nauwkeurig overeen
komen met die, vastgesteld bij het Reglement 
van uitvoering op het Hoofdverdrag. 

II. Wat betreft de porten en rechten be
doeld in de Overeenkomst, is elk land bevoegd, 
deze te doen ingaan v66r den lsten Januari 
1922, mits daarvan, tenminste een maand 
tevoren, zoo noodig per telegram, kennis wordt 
g!lgeven aan bet Internationaal Bureel. 

In oirkonde hiervan hebben de onderstaande 
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gevolmachtigden dit Slot-Protocol opgemaakt, 2. De bijlagen van een ter invordering be
dat dezelfde kracht en dezelfde waarde zal stemd stuk moeten daaraan zijn vastgehecht. 
hebben alsof de bepalingen daarvan in den i 3. De rente- of dividendcoupon~, welke op 
tekst der Overeenkomst zelf waren opgenomen, eenzelfde soort stukken betrekkmg hebben 
en hebben zij het in enkelvoud onderteekend, en aan hetzelfde adres zijn ~- te vorder~n, 
zullende dit stuk in de Arcbieven van de Spaan- moeten vooraf op een afzonderl1Jk blad pap1er 
ache Regeering worden bewaard, en in af- worden ingeschreven; zij worden alsdan geacht 
schrift aan iedere Partij worden uitgereikt. slechts eene waarde uit te maken. 

Gedaan te Madrid. den dertigsten November Met afwijking van het bepaalde sub a van 
negentienhonderd en twintig. § l van dit a_rtikel, mag voor deze s_oort __ van 

( Volgen de onderteekeniMen.) waarden het m te vorderen bedrag m c1Jfers 
• I worden vermeld. 

I 
WERELD-POSTVEREENIGI~G. Verboden aanteekeningen en mede-

REGLEMENT 
. . d deelingen. 

ter uitvoering van e overeen- • b h b d 1 · 
ko1nst betretfende den dienst der invordering I II. ~et 1s ver oden op et_ or ere van m-
van gelden op quitantien en handelspapier, I vordermg andere aanteekem_ngen te _ maken 
geswten tusschen Duitschland, Oostenrijk, I dan de ge_druk~ tekst van d1t formuher. aan
Belgie, Chili, China, Denemarken, Egypte, geeft of b1J de m te vorderen ':aarden _bneven 
E!hiopie, Frankrijk, Algerie, Griekenland, of schrifturen te V<?~~en, _we~e ~et karakter 
Hongarije, JJsland, Jtalie en de Italiaan- dragen van J?ersoonl1Jke briefWisselmg tusschen 
sche Kolonien, Luxemburg, Marokko (met den schulde1scher en d~n schuldenaar. Met 
uitzondering van de Spaan.sche z6ne), Ma- ongeoorloofd~ aanteekenmgen _op het borderel 
rokko (de Spaan.sche zone), Noorwegen, van mvordermg wordt, m vo01ko~ende geval
Nederland, Nederlandsch-Indie, de Neder- i len, ge~ne reke~g gehouden; bneven of af
landsche Kolonien in Amerika, Polen, Por- zonderhJke nota s worden behandeld als onge
tugal, de Portugeesche Kownien in Afrika, 1 frankeerde stukk~n, afkomst1g mt b~t land van 
De Portugeesche Ko/,onien in Azie en Oce- oorsprong, . der m te vorderen . "aarden en 
anie, Roemenie, het Saargebied, het Ko- tegen betalmg van het versc_h~ldi&~e p~rt a:an 
ninkrijk der Serviers, Kroaten en S/,ovenen, de geadresseerden mtgereikt, b1J we1germg 
Zweden, Zw{tserland, Tsjecho-S/,owakije, worden ze als onbestelbaar naar bet land van 
Tunis en Turkije. oorsprnng terug~~zonde~: . 

Dezelfde bepalmgen z1Jn van toepassmg op 
de waarden, waarop aanteekeningen zijn ge
steld, welke op die waarden geen betrekking 
hebben. 

De ondergeteekenden, 
Gelet op de artikelen 21 van bet Hoofdverdrag 

en 16, § 2, van de Overeenkomst betreffende 
den dienst der invordering van gelden np qui
tantien en bandelspapier, 

hebben, namens hunne Administratien, in 
gemeen overleg, ter uitvoering van genoemde 
Overeenkomst de navolgende regelen vast
gesteld. 

Voorwaarden van t.Jelating. 
I. 1. Elk ter invordering gegeven stuk moet : 
a. voorzien zijn van eene aanwijzing van 

het in te vorderen bedrag (voluit (in Latijnsche 
letters) en, tenzij tusscben de belanghebbenden 
anders mocht zijn overeengekomen, in de munt 
van het land van bestemming, van den naam 
en het adres van den schuldenaar, alsmede, 
waar dit te pas komt, van de voldaanteekening 
van den bewaargever ; voor de gewone qui
tantien kan, indien de wetgeving van het land 
van oorsprong zicb niet daartegen verzet, deze 
onderteekening plaats vinden door middel van 
een stempel of worden vervangen door de 
gedrukte aanwijzing van den naam van den 
schuldeischer ; 

b. in bet land van oorsprong van een zegel 
zijn voorzien, indien zij aan bet recbt van zegel 
zijn onderworpen ; 

c. op een borderel, overeenkomstig het bij 
dit Reglement gevoegd model A, zijn inge-
schreven; . 

d. met het borderel van invordering onder 
een omslag gelijk aan of overeenkomende met 
het bij dit Reglement gevoegd model B en voor
zien van postzegels, vertegenwoordigende het 
bij art. 5 van de Overeenkomst vastgestelde 
port en recht, worden geadressoerd aan het 
postkantoor van bestemming. 

19:ll. 

Onder deze verbodsbepaling vallen niet de 
bijgevoegde bewijsstukken (cognossementen, 
contra-rekeningen, protest-akten, enz.) die 
alleen in geval v0,n betaling der waarde, welke 
zij vergezellen, aan den schuldenaar moeten 
worden uitgereikt. 

Terpostbezorging van de waarden ; 
frankeering. 

III. 1. De omslag, welke de in te vorderen 
waarden en het borderel van invordering be
vat, wordt door den afzender gesloten en aan 
het postkantoor afgegeven. Die omslag beboort 
den naam en het jniste adres van den afzender 
te dragen en te worden aangeteekend. 

2. Behoorlijk gefrankeerd in de bus aange
troffen, vindt dezelfde bebandeling plaats alsof 
afgifte aan het loket had plaats gevonden. 
Ingeval van niet-frankeering of van ontoe
reikende frankeering wordt het stuk niet ver
zonden. 

Onderzoek ten kao tore van bestem
m iog; ontbrekende bijlagen. 

IV. 1. Ten kantore van bestemming wordt 
het aangeteekend stuk geopend en overtuigt 
men zich van de aanwezigheid der op bet bor
derel van invordering ingeschreven stukken, 
alsmede van de juistheid der bedragen. De 
uitslag van het onderzoek wordt op het borderel 
van invordermg vermeld. 

2. Wanneer het aanta.l op het borderel ver
melde stukken .niet in den omslag wordt ge
vonden, bericht het kantoor van bestemming 
dit onmiddellijk aan bet kantoor van afzending, 
dat voor mededeeling aan den bewaargever 

64 
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zor~ draagt ; niettemin gaat men tot de invor
J.ermg van de in orde zijnde waarden over, 
na van betgeen, dat ontbreekt, naast de in
scbrijving te bebben melding gemaakt. 

ln de bus gevonden wa.ardeo. 
V. De waarden, welke zijn gesloten in een 

in de bus gevonden omslag (art. III, § 2, van 
dit R eglement) worden ingevorderd, ook dan 
wanneer de naam en bet adres van den afzen
der noch op den omslag, nocb op bet borderel 
van invordering, nocb op de waarden zelf 
zijn vermeld. Docb in dat geval geeft bet kan
t oor van bestemming, nadat de invordering 
beeft plaats gebad en wanneer het niet is ma
gen gelukken de ontbrekend" gegeve.n s van 
den scbuldenaar te verkrijgen, kennis van het 
feit aan de Administrat-ie, waartoe het behoort . 
Deze vraagt den naam en het adres van den 
afzender aan de Administratie van bet land 
van oorsprong, Indien laatstgenoemde Admi
nistratie niet in staat is de gevraagde inlich
t ingen t e verstrekken, geeft zij daarvan kennis 
aan de Administratie, die de waarde heeft 
d oen invorderen. Deze laatste maakt dan het 
·ugevorderde bedrag over aan de Administratie 

, n het kantoor van oorsprong der zending. 

· bieding a.an de schuldenareo. 
~. De waarden worden zoo spoedig moge

•ventueel op den vervaldag, aan de schul
·n aangeboden. 

,n betal;ng ;terugzending ; afgifte 
'erde. 

De bij eerste aanbieding niet be
\en worden op bet met de invorde
, postkantoor teruggebracht en 

n tijdsverloop van zeven dagen 
; van de schuldenaars gebouden, 

nnen komen betalen. De brie-
1.cet kantoor van bestemming 

'.rent in. 
zeven dagen vangt aan met 
op <lien der eerste aanbie-

rgever, door eene aantee
·el, beeft verzocht, dat, 

a.nbieding, de stukken 
,zonden of aan daartoe 

personen ter hand 
•t aan zijn verzoek 

'e be-

bedragen wor
\, bedoeld bij 
'vereenkomst, 

~ting, indien 
het gewone 
'lostwissel, 

het Re
~nkomst 

venaan 
" . Het 
,kend 
·trek 

\co
,e . 

passing van de bepalingen van artikel 8, § 1, 
van de Overeenkomst, op eene postrekening 
zijn tegoedgeschreven, dan moet het voor den 
rekeningbouder besten;ide bericht van bijschrij 
ving eveneens zijn voorzien van het woord 
,,Recouvrement''. 

2. Postwissels, welke men niet aan de belang
be bbenden beeft kunnen uitreiken, worden , 
na bet verstrijken van den geldigbeidstermijn, 
door de Administratie, die ze in banden heeft, 
als voldaan onderleekend en aan de Admini
strat ie, die ze uitgaf, in rekening gebracbt. 

3. De aan de belangbebbenden uitgereikte 
docb niet ingevorderde postwissels worden 
vervangen door macbtigingen tot uitbetaling. 
Deze warden opgemaa.kt door de Admini
strat ie, die de postwissels heoft uitgegoven, 
zoodra zjj heeft kunnen vaststellen, dat de 
oorspronkelijke wissels niet binnen den termijn 
van geldigheid zijn uit betaald. Zij worden 
door de Administratie van bestemming als 
voldaan onderteekend en op de eerst volgende, 
na de toozending op te maken rokening inge
schreven. 
Nazending; verkeerd gezonde,n waar
dcn. 

IX. l. De verzending van in t e vorderen 
waarden aan een nader adres binnen het land 
van bestemming, ten gevolge van verandering 
van woonplaats van de geadresseerden, ge-
schiedt kosteloos. · 

Hetzelfde geldt voor de waarden, welke oen 
kantoor ontvangt, geadresseerd aan personen, 
die een onderdeel van de plaats bewonen, het
welk onder een ander kantoor behoort. 

2. Indien alle in te vorderen waarden van 
eene zelfde zending aan een nader adres moeten 
worden opgezonden, gaat bet kantoor, dat in 
st aat is ze in te vorderen. te werk, afaof de 
waarden oorspronkelijk a:1n dat kantoor ge
adresseerd waren geweesL. Op het, bijzonder 
borderel (zie art ikel XII) wordt van de n:1dere 
verzending melding gemaakt op de navolgende 
wijze : 

,,Reexpedie par le bureau N. N.". 
3. Indien daarentegen van eene zending, 

welke meerdere, van verschillende scbulde
naars in t e vorderen waarden bevat , slechts 
een of meer stukken, op de in § 1 van dit 
art ikol bedoelde wijze, aan een nader adres 
worden vP-rzonden, dan moet het betrokken kan
t oor het ingevorderd bedrag of, bij gebreke 
daarvan, de onbetaalde waardi-n zonder kosten 
doen toekomen aan bet kantoor, aan betwelk 
het bordorel (artikel I) is geadresseerd; uitslui
t end dit laatste kantoor blijft belast mot de 
afrekening van den afaender. 

4. In andere dan de bovenbedoelde gevallen 
zendt het kantoor, bij ont vangst van waarden , 
welke door een ander kantoor moeten worden 
insevorderd, deze als oninvorderbaar terug. 
ZiJn de waarden, waaruit eene zelfde zending 
bestaat, ecbter in bet land van oorspronkelijke 
bestemming alle invorderbaar door een antler 
kantoor dan dat, waar ze ont vani n zijn, dan 
wordt gebandeld overeenkomstig a e bepalingen 
van § 2 van dit art ikel. 

Terugvordering ; ver boteriog van bet 
borderel. 

X. De bepalingen van artikel XXX van het 
Reglement ter uitvoering van bet Roofdverdrag. 
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zijn van toepassing in geval van verzoeken, 
hetzij tot geheele of gedeeltelijke terugvorde
ring van eene zending met in te vorderen waar
den, hetzij tot verbetering van onjuiste aan
wijzingen op het borderel, dat eene dergelijke 
zending vergezelt. E chter moet bij elk verzoek 
een duplicaat van genoemd borderel worden 
gevoegd. 

Oninvorderbare waarden. 
X I. De waarden, welke men om de eene 

of andere reden niet heeft kunnen invorderen, 
worden aan den bewaargever teruggezonden, 
op de wijze als bij artikel XII van dit Reglement 
is aangegeven. • 

De oorzaak der niet-invordering, zonder meer, 
wordt, hetzij op eene bij de stukken te voegen 
nota, hetzij op het tweede gedeelte van het 
bij artikel XII bedoelde borderel, model A, 
vermeld. 

De kantoren gedragen zich te dien opzichte 
naar de bepalingen van § 4 van artikel XXVII 
van het Reglement ter uitvoering van het 
Hoofdverdrag. 

Terugzending der OP betaalde waarden; 
verzcnding der postwia3cls wegens in
gevorderde waarden ; borderel van t\f
rekening en duplicaat. 

XII. 1. De onbetaa.lde waarden worden, 
evenals de wegens ingevorderde waarden opge
maakte postwissels, aan het kantoor van ter
postbezorging toegezonden, vergezeld van het 
tweede gedeelte van het borderel, model A, 
waarop de afrekening is gesteld. 

Wanneer het ingevorderde bedrag op eene 
postrekening moet worden tegoedgeschreven, 
schr1j[t het kantoor, dat heeft ingevorderd, I 
op het borderel onder de afrekening de aan
teekening : ,,Porte au credit du compte de 
cheques postaux N°. . . . tenu par le bureau 
de cneques de ... ". · 

De h1ervoren bedoelde stukken worden ge- 1 
sloten in een omslag, gelijk aan of overeenko
mende met het bij dit Reglement gevoegd 
model C, en ambtshalve aangeteekend. Indien 
de zending geene onbetaalde waarden bevat, 
is amhtshalve aanteekening niet noodig en 
worden de overtollige woorden op den omslag 
(model C) doorgehaald. In het verkeer waarbij, 
voor den dienst der postwissels, wordt gebruik 
gemaakt van de tusschenkomst van uitwisse
fingskantoren, geschiedt de verzending der bij 
deze paragraaf bedoelde stukken eveneens 
door bemiddeling van die kantoren. 

2. Het tweede gedeelte van het borderel 
model A moet bevatten : 

a. den afdruk van den dagteekeningstempel 
van het met de invordering belaste kantoor ; 

b. den naam en het adres van den bewaar-
gever en den datum van terpostbezorging ; 

c. het bedrag van den postwissel ; 
d. eene omschrijving van de kosten ; 
e. het bedrag der ingevorderde of niet inge

vorderde waarden en den naam van den ' 
schuldenaar ; I 

/. wanneer het ingevorderde bedrag op eene 
postrekening is tegoedgeschreven, de. in § 1 
van dit artikel bedoelde aanwijzing . 
. De aanwijzingen, welke de bewaargever 

mocht hebben achterwege gelaten, worden in 
voorkomende gevallen, ten kantore aange
vuld. 

3. Het gezamenlijk bedrag van den wissel 
en van de kosten moet gelijk zijn aan het 
bedrag der ingevorderde waarden. 

3bis. Wanneer van den afzender rechten 
zijn te heffen (art. 8 § 2, van de Overeenkomst) 
wordt de omslag model C van den afdruk van 
den stempel T voorzien en het totaal bedrag 
der rechten in duidelijke cijfers op de adreszijde 
van den omslag vermeld. 

4. De ingevorderde en de niet-ingevorderde 
sommen moeten te zamen het juiste bedrag 
uitmaken van de oorspronkelijk t er invordering 
gegeven waarden. 

5. De onnoodige aanwijzingen van het bor
derel worden doorgehaald. 

6. Ontbrekende of onregelmatig opgemaakte 
borderellen van afrekening worden rechtstreeks 
van kantoor tot kantoor opgevraagd of t erug
gezonden. 

7. In geval van navraag betreffende in te 
vordeqm waarden moet door den afzender een 
duplicaat worden verstrekt van het bordere1, 
dat de waarden vergezelde. Dit duplicaat 
wordt met de navraag aan het kantoor van 
bestemming toegezonden. 

Onderlinge mededeelingen door tus-
schenkomst van het lnternationaal 
Bureel . 

XIII. 1. De Administratien der contrac
teerende landen doen elkander onderling, door 
tusschenkomst van het, Internationaal Bureel 
en ten minste drie maanden voor het in werking 
treden van de overeenkomst, een uittreksel 
toekomen van de bepalingen harer wetten of 
reglementen betreffende den dienst der invor
dering van gelden in het binnenland, in het 
bijzonder wat betre~ de invordering van rente
of dividendcoupons en van afgeloste stukken. 

2. Elke latere wijziging zal ten spoedigste 
op dezelfde wijze moeten worden medegedeeld. 

VoorRte!len in den tijd tussohen de bij -
eenkom sten. 

XIV. 1. In het tijdsverloop tusschen de 
bijeenkomsten heeft de Postadministratie 
van elk contracteerend land het recht, aan de 
andere aan de Overeenkomst deelnemende 
Administratien, door tusschenkomst van het 
Internationaal Bureel, voorstellen te doen 
betreffende de bepalingen van dit Reglement. 

2. Elk voorstel wordt behandeld overeen
komstig de bepalingen van art. XLIV van het 
Reglement ter uitvoering van het Hoofdver
drag. 

3. Orn te kunnen worden ten uitvoer gelegd, 
moeten de voorstellen op zich vereenigen : 

1°. alle stemmen, wanneer zij eene bijvoeging 
van nieuwe bepalingen of eene wijziging van 
de bepalingen van dit artikel en van de arti
kelen I, II, III, VI, VIII, IX, X, XI en XV 
van d.it Reglement betreffen ; 

2°. twee derden der stemmen, wanneer zij 
eene wijziging van de artikelen V, VII en XII 
betreffen; 

3°. de volstrekte meerderheid, wanneer zij 
eene wijziging van de andere artikelen of de 
uitlegging van de verschillende bepalingen 
van dit Reglement betreffen, behoudens het 
geval van geschil, voorzien bij art. 25 van het 
Hoofdverdrag. 

4. Aan de geldige besluiten wordt kracht 
van uitvoering verzekerd door eene kennisge-
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ving van het internationaal Bureel aan alle I op het oogenblik der bestelling en voor den 
aan de Overeenkomst deelnemende Admini- I geheelen duur van het abonnement. 
stratie:i.. 2. De tariefwijzigingen moet en ten minste 

5. De aangenomen wijzigingen of besluiten minste een maand v66r het begin van het 
treden niet eerder dan ten minste drie maanden tijdvak, waarop zij betrekking hebben, aan 
na de kennisgeving in werking. het Jfoofdbestuur van het land van beste=ing 

· of aan een daarvoor bijzonder aangewezenkan
Duur van het Reglement. 

XV. 1. Dit Reglement treedt in werking 
met den dag, waarop de Overeenkomst in 
werking treedt . 

2. Het zal voor denzelfden tijd gelden als 
die Overeenkomst, t em.ij het in gemeen overleg 
tusschen de betrokken partijen mocht worden 
vernieuwd. 

Gedaan te Madrid, den dert igsten November 
ncgentienhonderd en twin t ig. 

( V olgen de onderteekeningen.) 

WERELD-PO ST VEREEN 1G ING. 
OVEREENKOMST betre fjende de leveri,ig van 

abonnementen op nieuwsbladen en tijd
scliri / ten, gesloten tusschen Duitschland, de 
Argentijnsche Republiek, Oostenrijk, Belgie, 
Bulgarije, Ghili, de Republiek Columbia, 
Denemarken, Egypte, Finland, Frankrijk , 
Algerie, Griekenland, de Republiek Hondu
ras, Hongari,ie, I talie en de Italiaansche 
Kolonien, Luxemburg, Marokko (met uit
zondering van de Spaansche zone), Marokko 
(De Spaansche zone) , Noorwegen, Neder
land, Polen, Portugal, de Portugeesche Ko
lonien in Afrika, de PortugeeJ1che ·Kolonien 
in A zie en Oceanie, Roemenie, het Saar
gebied, het Koninkrijk der Serviers, Kroaten 
en Slovenen, Zweden, Zwitserland, Tsje
clw-Slowakije, T unis, Turkije en Uruguay. 

De ondergeteekenden, ~evolmacht igen' van 
de Regeeringen der hier boven vermelde landen, 

Gelet op art. 21 van het Hoofdverdrai;, 
hebben, in gemeen overleg en ender voorbehoud 
van nadere hekrachtiging, de navolgende 
Overeenkomst vastgesteld : 

Inleidende bepalingen. 
Art. 1. De dienst tot het Jeveren van abon

ne:rµenten op nieuwsbladen en tijdschrift en, 
tusschen die cont racteerende landen, wier 
Postadministrat'iiin overeenkomen zich weder
zijds met dien dienst te bela~ten, wordt be
heerscht door de bepalingen van deze Over
eenkomst. 
Aanneming van abonnementen. 

2. De postk9,ntoren van ieder land nemen 
abonnementen van het publiek aan op de 
nieuwsbladen en tijdschrift en, welke in de 
verschillende cont ract eerende landen worden 
uitgegeven en waarvan de uitgevers de tus
schenkomst van de post in den internationalen 
dienst der abonnementen hebben aanvaard. 

Deze dienst strekt zich mede uit t ot de in 
andere landen verschijnende nieuwsbladen en 
tijdschriften, welke sommige Administratien 
in staat mochten zijn t e leveren. 

Deze Overeenkomst beperkt in geenen deelo 
de toepa ssing van de bepalingen van art. 18, 
§ 4, van het Hoofdverdrag. 
Tarieven en tijd va.kken van a bonne-
m ent. 

3. 1. De abonnementsprijs is invorderbaar 

toor worden opgegeven. 
Zij zijn van toepassing op de abonnementen, 

welke voor dat tijdvak worden genomen, maar 
niet op de abonnementen, welke op het oogen
blik van de opgave der nieuwe tarieven loo
pende zijn. 

3. De abonnementen kunnen alleen worden 
genomen voor de in de officieele lijsten opge
geven t ijdvakken. 

Veran twoordelijkheid. 
4. Bij het verleenen van hare tusschenkomst 

tot het leveren van abonnementen nemen -de 
Postad ministratien geenerlei verantwoordelijk
heid op zich ten aanzien van de lasten en ver
plichtingen der uitgevers. 

Zij zijn tot geenerlei terugbetaling verplicht 
indien de uitgifte van een nieuwsblad of tijd
schrift gedurende den loop van het abonnement 
wordt gestaakt of geschorst,, 

Uitwisselingskantoren. 
5. De internationale dienst der abonnemen

ten wordt uitgevoerd door bemiddeling van 
door iedere Administratie daartoe aan te wijzen 
kantoren van uitwisseling. 

Pr ij zen van levering. 
6. 1. Iedere Administratie st elt de prijzen 

vast, waarvoor zij aan de andere Administratien 
de nieuwsbladen en tijdschriften van halr land 
en, in voorkomende gevallen, die van elken 
anderen oorsprong levert. 

Deze prijzen mogen echter in geen geval 
hooger zijn dan die, welke aan de geabonneerden 
in het binnenland worden in rekening gebracht, 
behoudens b ijvoeging, voor zooveel het ver
keer tusschen niet aan elkaar grenzende landen 
betreft , van de aan de Administratien van 
doorvoer verschuldigde transitrechten (artikel 
4 van het H oofdverdrag). 

2. · De transitrechten word en vooruit bij ra
ming vastgest eld , waarbij de tijdstippen van 
uitgift e en het gemiddeld gewicht der nieuws
bladen tot grondslag worden genomen. 

3. Voor de prijscouranten , prospectussen, 
reclamebiljet ten , enz., welke in de nieuwsbladen 
en tijdschriften zijn gelegd, maar daarvan geen 
wezenl ijk dee] uitmaken, is het port' der gedruk
t e stukken verschulcligd ; dit port moet op den 
band, den onslag, of het ged_rukte stuk zelf 
door middel van postzegels of afdrukken van 
frankeermachines worden voldaan. 

Abonnementsprij zen. 
7. 1. De Post administratie van bet land 

van bestemming stelt den prijs vast, welke . de 
aanvrager moet betalen , door bij den prijs van 
levering, krachtens het voorgaand artikel 6 
vastgesteld, zoodanig port , commissieloon of 
best elgeld t e voegen, als zij noodig acht te bere
kenen ; deze kosten mogen echter niet hooger 
zijn dan die, welke voor de abonnementen in 
het binnenland worden geheven. Zij voegt er, 
in voorkomende gevallen, het zegelrecht bij, 
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dat door de wetgeving van haar land is vast
gesteld. 

2. De prijs van levering wordt, als het te pas 
komt, door de Administratie van het land van 
bestemming in haar munt herleid. lndien de 
Administratien tot de Overeenkomst betref
fende den postwisseldienst zijn toegetreden, 
geschiedt de herleiding naar den maatstaf, 
welke voor de postwissels van toepa~sing is, 
tenzij door haar omtrent eenen germddelden 
maat.staf van herleiding wordt overeenge-
komen. · 

Niet-verrekening van de porten en 
rechten. 

8. De porten of rechten, krachtens de ar~i
kelen 6 en 7 hiervoren vastgesteld, geven tot 
geenerlei bijzondere ve1Tekening aanleiding 
tusschen de met elkander in betrekking staande 
Administratien. 

Onregelm atigheden. 
9. De Postadministratien .zijn gehouden, 

zonder kosten voor de geabonneerden, gevolg 
te geven aan elke gegronde klacht betreffende 
vertragingen of onregelmatigheden, van welken 
aard ook, in de levering der a.bonnementen. 

DriemaandelijJ-sche rekeningen. 
10. 1. De rekeningen wegens de geleverde 

en gevraagde abonnementen worden driemaan
ael ijks opgemaakt . . Na wederzijds te zijn onder
zocht en vastgesteld, worden deze re~eningen 
voldaan in de wettige munt van het land, dat 
te ontvangen heeft. · 

2. Daartoe wordt, tenzij de betrokken Ad
ministratien anders zijn overeengekomen, het 
verscbil .zoo spoedig mogelijk per postwissel 
betaald. 

Tenzij anders is overeengekomen, wordt de 
kleinste vordering in de munt van de grootste 
vordering herleid, ove, eenkomstig artikel 6 der 
Overeenkomst betreffende den postwisseldienst. 

3. De te dien einde opgemaakte postwissels 
zijn aan geenerlei recht onderworpen en ~ogen 

· het b\i die Overeenkomst bepaalde maximum 
overschrijden. 

10 van deze Overeenkomst bedoelde rekeningen, 
alsmede de tijdstip'pen, waarop die moeten 
worden opgemaakt, en stellen alle andere 
voor de uitvoering van deze Overeenkomst 
vereischte maatregelen van orde en van on
dergeschikten aard vast. 

Toepassing van de bepalingen van den 
binuenlandschen dienst. 

14. Voor zoover deze Overeenkomst ·geen 
bepaalde voorschriften geeft_ _omtr~nt eemg 
onderdeel heeft iedere Admm1stratie de be
vocgdheid om de daarvoor in haren binnen
landschen dienst beetaande bepalingen toe te 
passen. 

Voorstellen in den tijd tusschen de bij
eenkorrsten. 

15. l. In het tijdsverloop tusschen de bij 
eenkomsten, bij hct Hoofdverdrag bedoeld, 
heeft de Postadministratie van elk dor con
tracteerende landen het recht aan de andere 
aan deze Overeenkomst deelnemende Admi
nistratien, door tusschenkomst van het Inter
nationaal Bureel, voorstellen t e doen betref
fende den dienfit der a,l'>onnementen op nieuws
biaden. 

Elk voorstel nioet, om in behandeling te 
komen, worden ondersteund door ten minste 
twee Administratien, die, waarvan het voorstel 
uitgaat, niet medegerekend. vy_anne.er het 
Internationaal Bureel niet, tegeluk met het 
voorstel, het vereischte aantal verklaringen 
van ondersteuning ontvangt, blijft het voorstel 
zonder eenig gevolg. 

2. Elk voorstel wordt behandeld overeen
komstig de bepalingen van § 2 van artikel 28 van 
het Hoofdverdrag. 

3. Om te kunnen worden ten uitvoer gelegd, 
moeten de voorstellen op zirh vereenigen: 

1°. alle stemmen, wanneer zij eene bijvoeging 
van nieuwe bepalingen of eene wijzigin~ van 
de bepalingen van dit artikel en van de art1kelen 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, l2, 14, 16 en 17 
van deze Overeenkomst betreffen ; 

20. twee derden der Atemmen, wann<>er zij 
eene wijzigina van artikel 13 betreffen ; 

4. Wegens achterstallige betalingen is eene ,

1 
rente van 7 % 's jaars verschuldigd, ten voor
deele van de Administratie, die te vorderen 
heeft. . 

3°. de volitrekte meerderheid, wanneer zij 
de uitlegging van de bepalingen van cleze 
Overeenkomst betreffen, behoudens het geval 
van geschil, voorzien bij artikel 25 van het 
Hoofd verdrag. 

Beperkte vereenigingen. 
11. De bepalingen van deze Overeenkomst 

laten onverkort het recht der contracteerende 
partijen om bijzondere overeenkomsten in 
stand te houden of te sluiten, met het doe] 
om den dienst der internationale abonnemen
teh te verbeteren of te vereenvoudigen. 

Toetredingen tot de Overeenkomst. 
12. De landen der Vereeniging, die niet 

aan deze Overeenkomst h.ebben deelgenomen, 
kunnen daartoe op hun verzoek en op de wijze 
als ten opzichte van de toetreding tot de 
Wereld-Postvereeniging bij a.rtikel 26 van het 
Hoofdverdrag is voorgeschreven, toetreden. 

Vorm en term ijnen der rekeningen ; 
Reglement van uitvoering. 

13. De PQstadministratien der contrac
teerende :anden bepaien den vorm der bij art. 

4. Aan de geldige hesluiten wo1dt kracht 
van uitvoering verzekerd, in de eerste twee 
gevallen door eene diplomatieke ver_klari~g, 
en in het derde geval door eene kenmsgevm~ 
langs administratieven weg, op de, w1Jze als bi.; 
artikel 28 van het Hoofdverdrag is voorgescbre
ven. 

5. De aangenomen wijzigingen of besluiten 
· treden niet eerder da n ten minste c:b-ie maanden 
na de kennisgeving in werking. 

Duur van de Overeenkomst. 
16. 1. Deze Overeenkomst treedt in werking 

op den lsten Januari 1922. 
2. Zij zal denzelfden duur hebben als het 

Hoofdverdrag, onverminderd het aan elk land 
voorbehouden recht om zich aan deze Over

I eenkomst te onttrekken, mits van het voor-

1 

nemen daartoe, een jaar te voren, door _zijne 
Regeering aa:q de Regeering van den Zw1tser
sohen Bond wordt kennis gegeven. 
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3. In voorkomende gevallen, moeten de 
loopende abonnementen worden geleverd op de 
voorwaarden, bij deze Overeenkomst vastge
steld, t otdat de termijn, waarvoor zij zijn aan
gevraagd, is verstreken. 

Vervallen van vroegere bepalingen ; 
behachtiging. 

17. 1. Te rekenen van den dag, waarop 
deze Overeenkomst in werking treedt, verval
len a.lle bepalingen , waaromtrent t e voren tus
schen de Regeeringen of Administratiiin der 
Contracteerende part ijen is overeengekomen . 

2. Deze Overeenkomst wordt zoodra mogelijk 
bekracbtigd . De akten van bekrachtiging zul 
len t e Ma drid worden uitge wisseld. 

I eder land is ecbter bevoegd de Overeen
komst in werking t e doen t reden v66r den l sten 
J anuari 1922, op voorwaarde, dl!,t daarvan t en
minste een maand tevoren, zoo noodig t ele
grafisch, aan het Internii,tionaal Bureel wordt 
kennis gegeven . 

3. In oirkonde hiervan hebben de gevolmach
tigden der hierboven genoemde landen deze 
Overeenkomst te Ma,drid op den de.rtigst,en 
November negentienhonderd en t wint ig onder
t eekend. 

( V olgen de onderteekeningen.) 

WERELD-POSTVER E ENIGING. 
REGLEMENT ter uitvoering van de overeenkomst 

betreffende de levering van abonnementen op 
nieuwsbladen en tijdschriften, gesloten tus
schen Duitschland, de Argentijnsche Repu
bliek, Oostenrijk, Belgie, Bulgarije, Chili, 
de Rep'ltbliek Columbia, Denernarken, Egyp
te, Finland, Frankrijk, Algerii!, Griekenlcind, 
de Republiek Honduras, Hongarife, ltalie, 
en de Italiaansche K olonien, Luxemburg, 
Marokko (met uitzondering van de Spaan.~che 
z6ne}, ]Jfarokko (de S'Jl(lansche z6ne), Noor
wegen, Nederland, Polen, Portugal, de Portu
geesche Kolonien in A frilca, de Portugeesche 
Kolonien in Azie en Oceanie, Roemenie, het 
Saargebi'3d, het Koninkrijk d.er Serviers, 
Kroaten en S lovenen, Zwed.en, Zwitserland, 
Tjsecho-Slowalcije, T unis, T urlcije en Uru
guay. 

De ondergeteekenden, gelet op art. 21 van 
bet H oofdverdrag en op art. 13 van de Over 
eenkomst betreffende de levering van abonne
menten op nieuwsbladen en tijdschriften, heb
ben , na mens bunne Admin istratiiin, in gemeen 
overleg, t er uitvoering van genoemde Overeen
komst de navolgende regelen vastgest eld : 

Uitwisse lingskantoren. 
I . Iedere Administratie deelt aan de andere 

betrokken Administratien mede welke kantoren 
van uitwisseling zij voor het verkeer met ieder · 
van haar heeft aangewezen. 

Betrekkingen tusschen de uitwisse -
lingskantoren. 

II. De kantoren van uit wisseling staan , 
omtrent alles wat den dienst der abonnemen
ten betreft , rechtstreeks met elkander in brief
wisseling. 

Lijsten der nieuws bladen. 
III. 1. De met elkander in betrekking 

staande Postadministratiiin doen• elkander we-

derkeerig de lijst (model A hierachter) toeko
men van de uitgaven , waarop door hare tus
schenkomst abonnementen kunnen worden 
geleverd, met aanwijzing van de abonnements
voorwaarden , het gemiddeld gewicht in gram
men van elke uitgave en de prijzen van levering, 
het t,ransitrecht daaronder begrepen. De 
laatstgenoemde prijzen worden uitgedrukt in 
wettige munt van bet land, hetwelk de uitgaven 
levert. . 

2. De in bet vervolg in deze I ijst te brengen 
wijzigingen worden, al naar gelang deze zich 
voordoen, onmiddellijk door de eene Admmi
stratie aan de andere medegedeeld door hemid
deling van de kantoren van uitwisseling. 

Atgemeen tarief. 
IV. I edere A,dministratie maakt, met be

hulp van de ingevolge art . III bier voor ver 
gtrekte lijsten , een algemeen ta1ief op, voor 
ieder land aanwijzende de nieuwsbladen , de 
abonnementsvoorwaarden en de door den gea
bonneerde te betalen prijzen. Deze prijzen, 
vastgesteld overeenkomstig art . 7 der Over 
eenkomst, worden uitgedrukt in de wettige 
munt van het land , dat het tarief uitgeeft. 

Abonnementen op nieuwsbladen, welke 
n;et in de l ijst voorkomen. 

V. Wanneer een abonnement mocht worden 
verlangd op eene uitgave, welke n iei; in de lijst 
voorkomt, worden door tusschenkomst van 
het kant oor van uitwisseling aan de betrokken 
Administratie de noodige inlicht iogen gevraagd. 
Niet temin kan onmiddellijk aan het, verzoek 
om abonnement worden gevolg gegeven, onder 
voorbeboud van nadere afrekening met den 
belanghebbende, die, zoo noodig, onilerpand 
zal moeten stellen. 

Abonncmentstijdvakken. 
VI. 1. De abonnementen gaan in : 
die voor een jaar, den l st en J anuari; 
die voor zes mas.n.den, den l st en J anuari 

en den l sten Juli ; 
die voor drie maanden den l st en Januari , · 

den l sten April, den l sten Jul i en den l st en 
October. 

Uitzonderingen op dezen regel zijn toegelaten 
ten opzichte van uitgaven , welke bij tusschen
poozen of t ijdelijk verscbijnen ; men abonneert 
zich daarop voor den duur cler verschijning, 
zonder aan de bovengenoemde data t e zijn 
gebonden. " 

2. De betrokken Administ ratien kunnen zich 
verstaan omtrent bet toelaten van abonnemen
t en voor veertien dagen, voor een maand, voor 
anderhalve maand , voor twee maanden en voor 
t wee en halve maand. 

Lijst1.m van aanvragen om abonnement 
VII . 1. Tegen het einde van elk kwartaal 

worden door de kantoren van uit wisseling de 
aanvragen om abonnement, welke bun uit 
het binnenland zijn t oegezonden, verzameld 
op eene lijst, overeenkomstig het bij dit Regle
ment gevoegd Model B. 

Deze l ijst moet op bet correspondeerend kan
toor van uit wisseling t ijdig genoeg worden ont
vangen, om dit kantoor in staat te st ellen de 
abonnementen t e doen leveren op den datum, 
tegen welken zij zijn aangevraagd. . 



1015 7 DECEMBER. 1921 

2. Voor de aanvragen, welke na de verzending 
van de algemeene lijst inkomen, worden afzon
derlijke Vijsten opgemaakt. 

Ditzelfde geldt voor de aanvragen, welke 
buiten de gewone tijdstippen van vernieuwing 
worden gedaan. 

Deze lijsten worden voorzien van een jaar
lijks doorloopend volgnummer. 

Aan het slot van elke lijst komt eene herhaling 
voor van de vroegere aanvragen, in dier voege 
dat zij, voor elk nieuwblad, het gezamenlijk 
aantal van d e op aanvrage van een zelfde kan
toor van uitwisseling te verst,rekken abonne
menten vermeldt. 

De geabonneerden, die hunne aanvrage niet 
tijdig genoeg hebben ingediend, hebben geen 
recht op de sedert het begin van het abonnement 
verschenen nummers. 

De betrokken Administratien verleenen ech
ter op verzoek van den geabonneerde hunne 
tusschenkomst tot het verschaffen van deze 
nummers, voor zoover zij van de uitgevers 
kunnen worden verkregen. 

Ycrp;ikking en besselling der nieuws -
bladen. . 

VIII. 1. De nieuwsbladen 'worden verzon
den in pakken, welke, of rechtstreeks aan de 
kantoren van bestemming, of alle te zamen aan 
met de doorzending belaste kantoren worden 
gericht, al naar de Administratien overeen
komen. 

2. De pakken moeten zijn voorzien van het 
opschri~ ,,Abonnements-poste", of van eene 
.aanwijzing van gelijke beteekenis. 

3. De bestelling bij de geabonneerden ge
schiedt volgens eene l ijst. 

4. Bij wijze van uitzondering, moeten de 
nieuwsbladen worden voorzien van een kruis
band, met het adres der geabonneerden, wan
neer de kantoren van uitwisseling van het land 
van bestemming dit mochten verlangen. In 
voorkomende gevallen zullen de laatstgenoemde 
kantoren a.an de uitwisslingskantoren van het 
land van oorsprong de namen en adresscn der 
geabonneerden opgeven. 

De kruisbanden moeten zijn voorzien van 
de aanwijzing: ,,Abonnements-poste". 

Onregelmatigheden. 
IX. 1. Van vertragingen, van het oi:gere

geld ontvangen, van vcrkeerde verzendmgen 
of van onregelmatigheden, van welken aard 
ook, welke in den dienst der abonnementen 
voorkomen, wordt onmiddellijk kennis gege
ven, hetzij aan het met de doorzending bela-ste 
ka.ntoor, of, indien daartoe aanleiding bestaat, 
aan het kantoor van oorsprong, hetzij aan de 
Hoofdbeturen, die dit verzocht zullen hebben. 

2. Aan klachten wordt zonder verwijl gevol!! 
gegeven. 

Nazending. 
X. 1. Ingeval van verandering van woon

plaats kunnen de geabonneerden verkrijgen, 
dat bet nieuwsblad aan het nader adres in 
het binnenland wordt opgezonden. Uit dien 
hoofde mag een bij zonder recht worden ge
beven. 

Indien de geabonneerde uit een land, dat 
de Overeenkomst heeft onderteekend, verhuist 
naar een antler toegetreden land, da,n ka,n _hij 

vcrkrijgcn, d.at het nieuwsblud, door tusschen
komst va,n de uitwis~elingskant-oren, naar de 
nieuwe plaats van bestemming wordt opge
zonden. Het staat het land van de nieuwe 
plaats va.n bestemming vr~j, uit dien hoofde 
een bijzonder recht te heffen, hetwel k niet 
meer dan 1 frank ma,g bedragen. 

2. Indien de geabonneerde zijne woonplaats 
naa,r een niet toegetreden land overbrengt, 
da.n worden de nummcrs, hetzij door den uit,. 
gevcr op aanvrage van do kantoren van uit
wisseling, hetzij door het kantoor va.n eerste 
bestemming, nadat voora.f de frankeerkosten 
door den geabonneerde zijn voldaa.n, behoorlijk 
gefra.nkeerd aan het pcrsoonlijk a,dres van den 
geabonneerde verzon<len. 
0nderbroken of gestaakte u itgifte van 
een nieuwsblad. 

XI. 1. Ingeval de · uitgifte van een nieuws
blad door den uitgever tijdelijk of voor goed 
wordt gestaakt, dan verleenen de Administra
Uen hare tusschenkomst, ten einde, zoo mcge
lijk, terugbetaling a.an de gea.bonneerden te 
verkrijgen va.n den a.bonnementsprijs voor 
bet tijdva.k, wa.a.rin het bla,d niet is geleverd. 

2. De Administratien doen elka.nder weder 
keeri~ opga.ve va,n de nieuwsbladen, waarvan 
de mtgave is verboden. 
Driema.andelijksehe rekeningen. 

XII. 1. Tenzij daaromtrent anders wordt 
overeengekomen, ma,a,kt elk ka.ntoor van uit
wisseling, zoodra, men de bestellingen voor 
een kwartaal als a,fgeloopen kan beschouwen 
en uiterlijk den 20sten van de tweede maand 
van het kwartaal, voor het ka.ntoor waarmede 
het in betrekking sta.a.t, eene bijzondere reke
ning (model C) op, welke vergezeld gaa,t van 
de bjsten (model B) als bewijsstukken en waarop, 
in a.lpha,betische volgorde en gera.ngschikt naar 
het tijdvak van a,bonnement, te beginnen met 
het kortste tijdva,k, de nieuwsbla.den worden 
ingesch.reven, welke aa,n het correspondeerend 
kantoor zijn geleverd tot den da.tum van de 
hier bedoelde rekening en sedert het opmaken 
van de vorige rekening. 

Zoo noodig kan in den loop van de derde 
maand van het kwartaal eene aanvullings
rekening worden opgema.akt. 

De abonnementen, na, het opmaken van de 
bijzondere en, in voorkomende geva,llen, va,n 
de aanvullings-rekening aangevraa.gd, worden 
op de rekening van het volgend kwartaal ge
bracht. 

De bedragen, welke verschuldigd zijn voor 
het leveren va,n losse nu=ers va.n nieuws
bladen a.an de $eabonneerden of voor het 
toezenden van meuwsbla,den bij vera.ndering 
van woonpla,a.ts der geabonneerden, worden, 
t enzij anders is overeengekomen, voor de 
afrekening in de driemaandelijksche rekenin-

l gen opgenomen. 
2. Tenzij anders is overeengekomen worden 

de rekeningen van weerszijden onderzocht en 
vereffend v66r het einde van het kwartaal, 
waarop die rekeningen betrekking hebben. 
Deze termijn wordt verlengd met 4 maa.nden 
voor de la11den buiten Europa. 

3. Verschillen worden in de volgende drie
maandelijksche rekening geregeld. 

4. Zoo noodig kunnen maandelijksche be
ta.lingen op afrekening worden gevorderd 
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Mededeelingen over en weer door tus
schcnkomst van het Internationaal 
Bureel. 

XIII. 1. De Adm.inistratien van de contra.c
teerende la.nden doen elkander wederkeerig, 
door tusschenkomst van het Interna.tiona.a.l 
Bureel en ten minste drie ma.a.nden v66r het 
in werking treden van de Overeenkomst, een 
uittreksel toekomen van de bepa.lingen barer 
wetten of reglementen betreffende den dienst I 
der abonnementen in het binnenla.nd. 

heden, Luxemburg, Marokko (met uitzonde
ring van de Spaansche zone), N~land, 
Portugal, de Portugeesche Kolonien in 

Afrika, de Portugeesche K olonien in Azie 
en Oceanie, Roemenie, het Saargebied, het 
Koninkrijk der Serviers, Kroaten en Slo
venen, Zweden, Zwitserland, Tsjecho-Slo
wakije en Tunis. 

De ondergeteekenden, gevolma.chtigden van 
de Regeeringen der hierboven vermelde landen, 

2. Elke la.tere wijziging moet zonder verwijl 
op dezelfde wijze worden medegedeeld. 

Voorstellen in den tijd tusschen de 
bijeenkomsten. 

Ge!et op artikel 21 van het Hoofdverdrag. 

I 
hebben, in gemeen overleg en onder voorbehoud 
van nadere bekrachtiging, de na.volgende 

I Overeenkomst va.stgesteld : 

EERSTE GEDEELTE. XIV. 1. In het tijdsv<,rloop Lueschen de j 
bijeenkomsten heeft de Postadm.inistra.tie van BETREKKINGEN TUSSCHEN DE REKENIN011ou-
elk contracteerend land het recht, aan de DERS EN DE ADIITTNISTRATIEN. 
andere aan de Overeenkomst deelnemende 
Admini tratien, door tusschenkomst van het 
Internationaal Bureel, voorstellen te doen 
betreffende de bepalingen van dit Reglement. 

2. Elk voorstel wordt behandeld overeen
komstig de bepa.lingen van art. XLIV van het 
Reglement ter uitvoering van het Hoofdver
drag. 

3. Orn te kunnen worden ten uitvoer gelegd, 
moeten de voorstellen op zich vereenigen : 

1°. alle stemmen, wanneer zij eene bijvoeging 
van nieuwe bepalingen of eene wijziging van 
de bepalingen van dit artikel en van de artikelen 
I, II, III, IV, VII en XV van dit Reglement 
betreffen; 

2°. twee derden der stemmen, wanneer zij 
eene wijziging van de a.rtikelen VI, VIII, IX, 
XI en XII betreffen ; 

Verplichting van de Adltlinistraticn 
tot het doen van overschrijvingen. 

Art. 1. 1. I eder houder van een postreke
ning in een der landen, deelnemende aan deze 
Overeenkomst, kan overschrijvingen verlangen 
van zijne rekening op eene postrekening, ge
houden in een antler toegetreden land. 

2. Elke Adrnirustra.tie is bevoegd · een maxi
mum vast te stellen van het bedrag der over
schrijvingen, welke eenzelfde rekeninghouder, 
hetzij denzelfden dag, hetzij in een bepaald 
tijdvak, kan verlangen. 

3. Elke Adrninistratie kan de binnenlandsche 
wettelijke bepalingen van haar land toepassen , 
in het bijzonder die, betreffende den uitvoer 
van kapitalen. 

4. De Adm.inistratie van elk der toegetreden 
la.nden is bevoegd de uitvoering van den giro
dienst geheel of gedeeltelijk te schorsen, indien 
bijzondere omstandigheden dien maa.tregel 
rechtvaardigen. 

3°. de volstrekte meerderheid, wa.nneer zij 
eene wijziging van de overige artikelen of de 
uitlegging van de verschillende bepalingen van 
dit Reglement betreffen, behoudens het geval 
van geschil, voorzien bij a.rt. 25 van het Hoofd- Koers van herleiding. 
verdrag. 2. E lke Adrninistratie bepaalt zelf voor de 

4. Aan de geldige besluiten wordt kracht door de rekenjnghouders verlangde overschrij
van uitvoering verzekerd door eene kennisge- vingen den koers van herleiding van·haa.r munt 
ving van het Internationaa.l Bureel a.an a.1le in de munt van het land van bestemming. 
aa.n de Overeenkomst deelnemende . Admini- Rechten. 
stratien. .. . . . 3. 1. Het recht van overschrijving mag 1 % 

5. De a.angenomen WJJZig~ngen o_f beslUiten I van het overgeschreven bedrag niet te boven 
treden niet e~rder_ dan_ ten nn~ste drie maa.nden gaan. Elke Adm.inistratie is ev:entueel be-
n a de kenrusgevmg m werking. voegd de breuken in overeenstemnnng met haa.r 

. . muntstelsel a.f te ronden. Zij ka.n ook een 
Duur van het Reglement. m.inimum-:::('cht vaststellen, dat 20 centiemen 

XV. 1. Dit Reglement treedt in werkii:g goud of de gelijkgeeteldc waarde., zoo nauw
met den dag, waarop de Overeenkomst m keurig mogelijk overeenstemmend met de no
werking treedt. .. . . minale waarde der munt van de toegetreden 

2. Het zal voor denze~~en tJJ? als die landen, niet mag te boven gaa.n. 
Overeenkomst gelden, tenz1J het, m gem~en 2. Wegens de inschrijving van eene over
overleg, tusschen de belanghebbende part1Jen schrijving in het tegoed van eene postrekening 
mocht worden vernieuwd. mag geen hooger recht worden geheven dan 

Gedaan te Madrid, den dertigsten November eventueel voor eene zelfde handeling in den 
negentienhonderd en twintig. binnenlandschen dienst wordt in rekening ge-

( Volgen de onderteekeningen.) bracht. 

WERELJ>..PO STVERE ENIG ING. 
OVEREENKOMST betreff ende den postgiro

dienst, gesloten tusschen Duitschland, Oos
tenrijk, Belgie, Denemarken, Ethiopie, 
Frankrijk, Algerie, Griekenland, Hongarije, 
I talie en de Italiaansche Kolonien, Japan. 
Chosen, de overige Japansche Onderhoorig-

Kennisgeving van overschrijving. 
4. 1. De rekeninghouder moet bij elk ver

zoek tot overschrijving eene kennisgeving voe
gen. Hij kan de keerzijde van die kennisgeving 
bezigen voor eene mededeeling van bijzonderen 
aa.rd aan den $iraat. 

2. Elke Adrninistratie heefi de bevoegdheid 
van den girant een recht te heffen voor de 
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mededeelingen, gesteld op de keerzijde der 
kennisgevingen van overschrijving, mits het 
bedoelde recht ook in haren binnenlandschen 
dienst worde geheven. 

Het recht wordt behouden door de Admini
stratie, die het heeft geheven. 

3. De kennisgevingen van overscbrijving wor
den immer vrij van port aan de giraten uitge-
reikt. · 

Toekenning der rechten : Vrijdom. 
9. 1. De rechten van overscbrijving wor

den behC'uden door de Administratie, bij wie 
de rekening van afschrijving bei·ust. 

2. Van alle rnchten zijn vrijgesteld de ambts
halve overschrijvingen betreffende den dienst, 
uitgewisseld tusschen de met den girodienst 
belaste Administratien of tusschen de kantoren, 
welke tot die Administratien behooren. 

Intrekking van verzoeken tot over- Uitwisseling van overschrijvingen. 
schrijving. 10. 1. De Administratien belast met den 

5. 1. De verzoeken tot overschrijving kun- I dienst der overschriivingen deelen elkander 
nen doo! den -~~ant_ worden i~getrokken, zoo- wederkeeri de nam~n mede der kantoren, 
lang de ~.nschr1Jvmg_m het cre~t van detegoed I welke zi'ng aangewezen voor de uitwisseling 
te scbnJven rekenmg nog met heeft plaats I van de l1jsten van overschrijving. 
gevonden. . . 2. Zij deelen elkander de overschrijvingen 

2. :pe aanvraag 0 ~ mtrekking ID:0 ~t do.or eenmaal per werkdag mede door middel van 
den girant worden gencbt aan de Admm1stratie, 1 1 .. t b.. .. g gd d k nisgevingen 
tan welke hij het verzoek tot overschrijving I ;~~ e~~e::ttij~~1n b:s~~md vior ede giraten. 

eeft gedaan. . 3. Tenzij tusschen de Administratien anders 
__ 3. De voorwaarden, waarop die a~n.vrag~n ) is overeen ekomen, wordt het bedrag 9-er over

ZlJn toegelaten, worden door elke_ Adnnm~tratie schri'vingfn op de li'sten en op de kennisge-
vastgesteld volgens de ter zake _m het bmnen- I ving~n van overscbiijving uitgedrukt in de 
landsch verkeer geldende bepalmgen. j munt van bet land waar de tegoed te schrijven 
Lijsten van rekeninghouders. rekening berust. 

6. De rekeninghouders kunnen, door tus
scbenkomst van de Administratie, bij welke 
hunne rekeningen berusten, de door de andere 
Administratien uitgegeven lijsten van rekening
houders verkrijgen tegen den prijs, welken 
deze daarvoor in den binnenlandschen dienst 
hebben vastgesteld, 

Afrekeningen. 
11. 1. De Administratien van de toegetre

den landen maken voor elken werkdag en voor 
elke deelnemende Administratie een rekening 
op, waarin worden opgenomen de totalen der 
ontvangen en verzonden lijsten van overschrij
ving. 

Verantwoordelijkheid. 2. De aldus vastgestelde afrekening is, met 
7. 1. De Administratien zijn verantwoor- inachtneming van de bepalingen van § 4 van 

delijk voor de misvattingen in haren dienst dit artikel, gegrond op het beginsel der onder
begaan bij de inschrijvingen der overschrijvin- 1 linge vereffening. 
gen in het credit van de postrekeningen, even- 3. Te dien einde wordt, tenzij anders mocht 
als voor onjuiste aanwijzingen in de lijsten der zijn overeengekomen, de kleinste vordering ber
overscbrijvingen, welke zij aan andere Admini- leid in de munt van de grootste vordering, 
stratien toezenden. De aansprakelijkheid blijft berekend volgens de rekenkundige midden
evenwel beperkt tot terugbetaling van bet I koersen, officieel genoteerd ter beurze of bij 
bedrag der overschrijving. bijzonderlijk door elk der betrokken landen 

2. De Administratien zijn niet verantwoor- aangewezen banken. 
delijk voor schade ontstaan door vertraging De vereffening geschiedt dagelijks. Echter 
in de overbrenging en de uitvoering van ver- kunnen de Administratien overeenkomen om 
zoeken tot overschrijving. in eene zelfde afrekening de totalen van meer 

3. De girant moet zijne klacht richten tot dan een dag te vereenigen. 
de Administratie, aan welke hij het verzoek 4. De Administratie, die, om eenige reden, 
tot overschrijving heeft gedaan, behoudens de afrekening door onderlinge vereffening niet 
het geval, dat hij den giraat heeft gemachtigd I wenscht toe te passen, kan verklaren, dat zij 
om zich te verstaan met de Administratie bij de verschuldigde sommen volledig zal afdoen. 
welke diens rekening wordt gehouden. De zorg I 5. Het verschuldigd bedrag wordt rente
voor de vergoeding rust op de Administratie, gevend met ingang van een termijn en naar 
welke behoorl~jk met de als juist erkende klacbt een rente in onderling overleg tusschen de over
is in kennis gest.eld, zeif$ indi~!l harerzijds geene I eenkomende landen vast te stellen. Deze rente 
misvatting is begaan. De ~erugbetaling moct m.ag 5 % per jaar niet te boven gaan. 
zoo spoedig mogelijk plaats vinden. . j , " , 

4. De klacht wordt slechts toegelaten bm- Bctal.ng der saldo s. . . . .. . 
nen een jaar, volgende op den dag waarop het 

1 

_ 12. _ l. Elke Ad=strat1t> kan _ b1J de Ad1m -
verzoek tot overschrijving is gedaan. mstrat1e van een tot de Overeenkomat toegc

treden land in de munt van dit land een tegoed 
TWEEDE GEDEELTE. •1 storten, bestemd voor de afrekening der be- 1 

.. dragen, welke zij aan laatstgenoemde Admini-
BETREKKINGEN TUSSOHEN DE ADMINISTRATIEN. stratie schuldig kan zijn, hetzij wegens den post-
Tijdelijke schorsini:; van de.r. dienst. · girodienst, hetzij uit anderen hoofde. lndien 

8. De Admirustratie: "welke gebruik maakt dat tegoed niet voldoende is voor bet doen 
van de bevoegdheid, bedoeld in artikel 1, § 4, I van de medegedeelde overschrijvingen, moeten 
betreffende de schorsing van den dienst, moet deze nochtans in het tegoed der rekeningen van 
daarvan onmiddellijk, zoo noodig telegrafisc4, de giraten worden bijgeschreven. 
aan de betrokken Administratie of Admini- 2. De Administratie, die te vorderen heeft, 
stratien kennis geven. I is bevoegd te alien tijde de betaling te eischen 
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van de bedragen, welke haar verschuldigd zijn. 
Eventueel st elt zij den datum vast, waarop 
d e betaling moet plaats hebben gevonden, 
daarbij rekening houdende met afst andst er
mijnen . Indien de Administratie, die t e bet alen 
heeft, de betaling niet binnen het voorgeschre
ven tijdsverloop heeft gedaan , wordt de rente, 
. bedoeld in § 5 van artikel 11 van deze Overeen
komst, vermeerderd met 2 % per jaar, te reke
nen van den 6den dag na afloop van den hier
boven bedoelden termijn. 

3. Het t egoed, door eene Administratie ge
vormd krachtens de bepalingen van § l , mag 
in geen geval voor eene andere bestemming 
worden gebezigd zonder de toest emming van 
d eze Administratie. 

Uitwisseling van lijsten van rekening
houders. 

13. De Administratien van de toegetreden 
Ja,nden leveren elkander wederkeerig en koste.
loos de lijsten van hare rekeninghouders, 
welke voor de behoefte van den dienst noodig 
zijn. 

R echt van ve rhaal. 
14. 1. De Administratie, die verplicht is 

tot de terugbetaling, bedoeld in artikel 7, heeft 
event ueel het recht verhaal te nemen op de 
aansprakelijke Administratie, dat we! zeg~en 
de Administratie in welker dienst de misvattmg 
is begaan. 

2. Indien de beide Administratien aan de 
misvatti!1g schul_d hebben , drage_n zij ~lk voor 
een gehJk dee) ·m de terugbetalmg b1J. 

3. De Administratie, bij welke eene klacht 
is ingekomen als bedoeld in artikel 7, is bevoegd 
den klager schadeloos te stellen voor rekening 
van de Administratie, welker aansprakel ijkheid 
is vastgesteld. De Administ ratie, die na aan
maning niet binnen zes maanden heeft geant
woord , wordt geacht stilzwijgend hare aanspra
kel~jkheid te hebben erkend. 

4. De aansprakel ijke Administratie is gehou
d en de Administratie, die de terugbetaling heeft 
gedaan, binnen een Il),aximu m termijn van 
twee maanden , te rekenen van den dag van 
aankomst van de kennisgeving van terugbeta'
ling, het verschuldigde te vergoeden. In geval 
va.n niet-betaling binnen <lien termijn , is de in 
gebreke gebleven Administratie eene rente 
wegens vertraagde betaling verschuldigd van 
7 pet. per jaar, te rekenen van het einde van 
genoemden termijn. 

DER DE GEDEEL'rE. 

Reglcment van uitvoering en verschii
lenae bepalingcn. 

15. 1. De Administratien der toegetreden 
landen stellen den vorm en de wijze van ver
zending vast van de l ijsten en van de kennis
gevingen van overschrijving, den vorm van 
de rekeningen, bedoeld in artikel 11, en alle 
andere maatregelen van ondergeschikten aard 
en van orde, noodig om de uitvoering van deze 
Overeenkomst te verzekeren. 

2. De bepalingen van de artikelen 21, 23, 
25, 26 en 30 van het Hoofdverdrag zijn van 
toepassing voor zooveel betreft de binnenland
sche wet geving, de beperkte vereenigingen, de 

geschlllen te beslechten door scheidsrechterlijke 
uitspraak, de toetreding tot, het in werking 
t reden en den duur van de Overeenkomst. 

3. De voorstellen, ingediend in het tijdsver
loop tusschen de Congressen, worden behandeld 
volgens de regelen, aangegeven in art ikel 28, 
§§. 1 en 2, van het Hoofdverdrag . 

Orn te kunnen word en t en uit voer gelegd 
moet en deze voorstellen op zich vereenigen : 

1 °. twee derden der stemmen als zij eene 
toevoeging van nieuwe bepalingen of wijziging 
van de bepalingen der Overeenkomst betreffen ; 

2°. de eenvoudige volstrekte meerderheid, 
als zij de uit legging van de bepalingen van de 
overeenkomst betreffen , behoudens het geval 
van geschil, voorzien bij artikel 25 van het 
Hoofdverdrag. 

4. Aan de geldige besluiten wordt kracht 
van uitvoering gegeven , in het eerst e geval, 
door eene diplomatieke verklaring, door de 
R egeering van den Zwitserschen Bond op t e 
maken en aan a!le Regeeringen der cont rac
t eerende landen toe t e zenden en, in het tweede 
geval, door eene eenvoudige kennisgeving van 
het Internationaal Bureel aan alle Admini
stratien der Vereeniging. 

5. E lke nieuwe bepaling of elke aangenomen 
w~jziging mag niet eerder dan t en minste 
drie maanden na de kennisgeving worden ten 
uitvoer gelegd. 

Gedaan te Madrid, den dertigsten November 
negentienhonderd en twint ig. 

( Volgen de onderteekeningen.) 

WERELD-POSTVEREENIGING. 

SLOT-PROTOCOL. 

Overgaande tot de onderteekening van de 
Overeenkomst betreffende den postgirodienst 
zijn de ondergeteekende gevolmacht igden alsnog 
het navolgende overeengekomen : 

Eenig artikel. 
1. De bepaling van artikel II van het Slot

protocol van het Hoofdverdrag betreffende de 
bevoegdheid van elk land om de overeenkomen
de waarden, welke het passend acht, vast t e 
stellen, is ook van toepassing op het recht van 
20 centiemen bedoeld in art ikel 3 van de t egen
woordige Overeenkomst. 

2. Met afwijking van de bepalingen van 
artikel 15, § 2, betreffende den dat um van het 
in werking treden van de Overeenkomst , zal 
elk der overeenkomende landen aan de andere 
toegetreden landen kennisgeven van welken 
datu m af het den dienst zal doen in werking 
treden. 

In oirkonde hiervan hebben de onderstaande 
gevolmachtigden dit Slot-protocol opgemaakt , 
dat dezelfde kracht en dezelfde waarde zal 
hebben also£ de bepalingen daarvan in den t ekst 
van de Overeenkomst zelf waren opgenomen 
en hebben zij het in enkelvoud ondert eekend, 
zullende dit stuk in de ar chieven van de Spaan
sche Regeering worden nedergelegd en in af
schrift aan iedere part ij worden ter hand ge
steld. 

Gedaan te Madrid den dertigsten November 
~egentienhonderd en twint ig. 

( Volgen de onderteekeningen. ) 
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WER E LD-PO STV EREENIG ING. 

REGLEMENT /.er uitvoering van ik overeenkomst 
betre.ffenik ikn post-girodienst geswten tus
schen Diiitsch'land, Oostenrijk, Belgie, Dene
marken, Ethiopie, Frankrijk, Algerie, Grie
kenland, Hongarije, Italie en ik Italiaansche 
Kownien. Japan, Chosen, ik overige Ja
pansche Onikrhoorigheikn, Luxemburg, Ma
rokko (met uitzondering van de Spaansche 
z6ne), Neikrland, Portugal, ik Portugeesche 
Kolonien in Afrikq,, ile Portugeesche Kolo
nien in A zie en Oceanie, Roemenie, het 
Saargebied, het Koninkrijk ikr Serviers, 
Kroaten en Slovenen, Zweikn, Zwitserland, 
T sjecho-Swwa.kije em Tunis. 

EERSTE GEDEELTE. 
BETREKKINQE • TUSSCHEN DE REKENINGHOU· 

DERS EN DE ADMINISTRATIEN. 

Xennisgevingen va.n overschrijving. 
Art,. I . 1. Bij elk verzoek om overschrijving 

moet eene kennisgeving worden gevoegd. 
(Zie art. VIII, § 1, van dit Reglement). 

2. De kennisgevingen van ovcrschrijving 
moeten door den girant nauwkeurig worden 
ingevuld en alle aanwijzingen bevatten volgens 
den tekst van het formulier. De rekeninghouder 
kan het bedrag der overschrijving aanduiden 
in de munt van het land van bestemming of 
van het land van oorsprong. In h11t laatste geval 
geschiedt de herleiding door het kantoor, dat 
het verzoek om overschrijving ontvangt, of 
door het kantoor van uitwisseling, welk kan
toor, in rooden inkt, op de kenni geving het 
bedrag der overschrijving in de munt van het 
land van bestemming vermeldt. 

rechtstreeks aan bet kantoor van bestemming 
waar de rekening van tegoedschrijving berust. 
Dit telegram moet onm.iddellijk per brief wor
den bevestigd. 

3. Als een aanvraag om intrekking van een 
verzoek om overschrijving bij het uitwisselings
kantoor van bestemming op eene andere dan 
de bovenaangegeven wijze inkomt, clan wordt 
er geen rekening mede gehouden. 

4. Als bet kantoor van bestemming de aan
vraag om intrekking ontvangt nadat de over
schriJving reeds heeft plaats gehad, dan kan 
deze niet worden doorgebaald. Het uitwisRe
lingskantoor van afzendint van de aanvraag 
wordt dadelijk t er zake ingelicbt. 

Mededeeling va.n r!e overschrij vingen. 
IV. 1. De toegetreden Adm.inistratien doen 

elkander over en weer in voldoend aantal , 
naar de behoefte van den dienst, toekomen 
afdrukken van de stempels in gebruik op de 
kantoren van uitwisseling en de handteekenin
gen van de ambtenaren, op elk van die kan
toren bevoegd om de overschrijvingslijsten en 
de daarbij behoorende geleidebrieven te onder
teekenen. 

2. Voor de overschrijvingslijsten wordt ge
bruik gemaakt van een' formulier overeenko
mende met het model B aan dit Reglement ge
hecht. Zij moeten voor elke overschrijving a1le 
aanwijzingen bevatten, door den tekst aan
gegeven. 

3. Het uitwisselingskantoor van verzending 
voorziet elke l ijst van een afdruk van den stem
pel van dat kantoor en van de geschreven 
handteekening of handteekeningen van den 
daartoe bevoegden ambtenaar of ambtenaren. 
Het totaal van eene lijst moet voluit in letters 
worden va-stgesteld. , 

Verzoek om iPirekking va.n overschrij- 4. Indien op eenzelfden dag meerdere lijsten 
vingen. worden opgemaakt bestemd voor eenzelfde 

II. 1. Het verzoek om intrekking van eene uitwisselinskantoor, worden zij genummerd, 
overschrijving moet schriftelijk worden gedaan. elken dag met n°. 1 aanvangende. 

2. De verzending van het bericht van intrek- 5. Het totaal van elk der lijsten, bestemd 
king, waartoe het verzoek aanleiding geeft door voor eenzelfde kantoor van uitwisseling, wordt 
toepassing van§ 1 van artikel III van dit Regle- herhaald op een geleidebrief, overeenkomstig 
ment, geschiedt als aangeteekend stuk, met het bij dit R eglement gevoegde model C. 
frankeering ten taste van den girant. , 6. De geleideb.rieven worden voorzien van 

3. Men kan ook gebruik maken van de j een afdruk van den stempel van het kantoor 
telegraaf. In dit geval komen de kosten van van uitwisseling, dat ze heeft opgemaakt, en 
het telegram van intrekking, bedoeld in § 2 onderteekend door den ambtenaar of door de 
van artikel III, zoomede die van de frankeering ambtenaren, wiens of W\er handteekening voor
van den brief, houdende bevestiging van dat komt op de overschrijvingslijsten. Zij dragen · 
t elegram, eveneens t en laste van den girant. een volgnummer, dat elke maand voor elk 

uitwisselingskantoor met n°. 1 aanvangt. 
TWEEDE GEDEELTE. 7. De geleidebrieven, de lijsten en de li:ennis-

gevingen van overschrijving worden in gesloten 
pakketten vereenigd en aan het uitwisselings
kantoor van bestemming verzonden op zooda
nige wijze, dat zij laatstgenoemd kantoor in 
den kortst mogelijken tijd bereiken. Die zen
dingen zijn vrijgesteld van frankeering door 
middel van postzegels en genieten vrijdom van 
port, overeenkomstig_ artikel 13, § 3, van het 
Hoofdverdrag. Zij kunnen ambtshalve wor
den aangeteekend. 

BETREKKINGEN TUSSCHEN DE AD~U:1,'ISTRATIE. 

Afdoening van de aanvragen tot het 
intrelrken van ovP.rschrijvingen. 

III. 1. Na ontvangst van eene aanvraag van 
den rekeninghonder of diens gemachtigde om 
intrekking van een verzoek om overschrijving, 
wordt overgegaan tot het opmaken van een 
bericht van intrekking. Dit bericht wordt aan
geteekend toegezonden aan het uitwisselings
kantoor van het land van bestemming door 
het uitwisselingskantoor van het land van af
zendin~ van het betrekkelijk verzoek om over
schrijvmg. 

2. Ingeval de intrekking van een verzoek 
om overschrijving per telegraaf moet geschie
den, wordt een betaald diensttelegram gezonden 

8. De gevraagd deelen de Administratien 
elkander wederkeerig den koers van herleiding 
mede, voor de overschrijvingen vastgE)steld. 

Ontva.ngst van overschrijvingen. 
V. 1. Bij aankomst ten kantore van uit

wisseling van zendingen met geleidebrieven, 
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lijsten en kennisgevingen van overschrijving, 
wordt de zending door het kantoor van ont
vangst nauwkeurig onderzocht. Ontdekt het 
eenige onregelmatigheid of eenig verzuim, dan 
geeft het daarvan kennis, met verzoek om 
verbetering, aan het afzendend kantoor van 
uitwisseling, bij een overeenkomstig het aan 
dit -~eglement gehechte model D ingericht 
schr1Jven. Het afzendend kantoor van uit
wisseling moet per keerende post antwoorden 
en eventueel een duplicaat van de ontbrekende 
stukken doen toekomen. 

2. Indien een verschil wordt vastgesteld 
tusschen het beclrlg vermeld op eene kennis
geving van overschrijving en de inschrijving 
van dat bedrag op de betrekkelijke lijst, dan 
is · het uitwi selingskantoor van bestemming 
bevoegd de postrekening van den giraat voor 
het kleinste bedrag goed te schrijvcn. 

3. Indien men om eenige reden eene over
schrijving niet in het tegoed van eene rekening 
kan bijschrijven, haalt men haar door op de 
lijst waarop de inschrijving geschiedde, en 
verbetert het totaal van de lijst en dat van 
den betrekkelijken geleidebrief in rooden 
inkt. Die verbetering, wordt ter kennis gebracht 
van het afzendende kantoor van uitwisseling 
door middel van een -brief als bedoeld in § 1 ; 
het verzoek om overschrijving, waaraan niet 
is vo1daan, wordt da.arbij gevoegd. 

A frekeningen . 
VI. 1. De dagelijksche afrekeningen, be

doeld bij artikel 11 van de Overeenkomst, 
worden gesteld op formulieren overeenkomende 
met het aan dit Reglement gehechte model E. 

2. De afrekeningen worden ten spoedigste 
aan de correspondeerende Adrninistratien toe
gezonden. 

3. Aan het einde van elk kwartaal legt 
iedere Adminfatratie, die te vorderen heeft, 
aan de Administratien, die te betalen hebben, 
ter goedkeuring van een algemeen overzicht 
van de dagelijksche rekeningen, van de betaalde 
afrekeningen en eventueel van de in rekening 
gebrachte renten. Het saldo van de driemaan
delijksche algemeene rekening wordt overge
bracht op het volgende kwartaal. 

Betaling der saldo's. 
VII. 1. Tenzij anders is overeengekomen, 

geschiedt de beta.ling vij,n de bedragen, verschu.1-
cligd wegens den postgirodienst op de hoofd
stad of op eene handelsplaats van het land 
dat te vorderen heeft, zonder eenig verlies 
voor laatstgenoemd land, blijvende de kosten 
der betaling eventueel ten laste van de Admi
nistratie, die te betalen heeft. 

2. De betalingen kunnen door de Admini
stratie, die te betalen heeft, geschieden bij een 
bank, bijzonderlijk aangewezen door de Admi
nistratie, die ' te vorderen heeft, en voor reke
ning van laatstgenoemde. 

a. Elke _ dministratie yan een der toege
tred6n ianden kan zich door de andere deel
nemende landen evenecns op de gewone vcor
waarden eene postrekening lateu openen en 
eens voor altijd verzoeken op het actief daarvan 
ambtshalve het bedrag der te haren laste wegens 
den p"ostgirodienst verschuldigde saldo's af te 
schrijven. 

Zij kan eveneens van hetzelfde actief de 

verschuldigde saldo's van alle andere post-, 
telegraaf- of telefoonrekeningen laten afschrij
ven. 

Formu!ieren, invu!ling, enz. 
VIII. 1. De toegetreden Administratien zijn 

bevoegd als kennisgevin~ van overschrijving 
te bezigen hetzij hunne bmnenlandsche formu 
lieren, hetzij een formulier overeenkomstig het 
aan dit Reglement gehechte model A. 

2. De overige formulieren van den girodie11St, 
welke niet in het Fransch zijn gedrukt, moeten, 
tenzjj anders is overeengekomen, zijn voorzien 
van eene vertaling onder de lijn in die taal en 
de inschrijvingen volgens den tekst moeten 
gesteld zijn in latijnsche letters en arabische 
cijfers. 

3. De formulieren kunnen worden ingevuld 
met de hand of door middel van eene schrij(
machine. Inschrijvingen in inktpotlood of in 
gewoon potlood zijn niet toegelaten. 

DERDE "GEDEELTE. 

Vorschillende voorstellen en duur 
van het Reglement. 

IX. 1. De bepalingen van artikel XLIV, 
§§ 1 en 2, en van artikel XL V van het Regle
ment van uitvoering van het Hoofdverdrag 
zijn van toepassing voor zooveel betreft de 
voorstellen in het tijdsverloop tusschen de 
bijeenkomsteo. van de congressen gedaan, en 
voor den duur van het Reglement. · 

2. Orn te kunnen worden ten uitvoer gelegd 
moeten de voorstellen op zich vereenigen twee 
derden der stemmen, indien zij de bijvoeging 
van nieuwe bepalingen of wijziging van de 
bepalingen van dit Reglement betreffen, en 
de eenvoudige volstrekte meerderheid, indien 
zij de uitlegging van de verschillende bepalin
gen van het Reglement aangaan, behoudens 
het geval van geschil bedoeld bij artikel 25 
van het Hoofdverdrag. 

3. Aan de geldige besluiten wordt kracht 
van uitvoering verzekerd door eene eenvoudige 
kennisgeving van het Internationaal Bureel 
aan alle Adrninistratien der Vereeniging. 

4. Elke nieuwe bepaling of elke aangenomen 
wijziging mag niet eerder worden ten nitvoer 
gelegd dan ten minste drie ma-anden na de 
kennisgeving daarvan. 

Gedaan te Madrid, den dertigsten November 
negentienhonderd en twintig. 

( Volgen de onderteekeningen. 1 

WERELD-POSTVEREENIGING 
VERDRAG betrefjende de uitwisseling van 

postpakket',e,n gesloten tusschen Duitech
land, de Argentijnsche republiek, Oostenrijk, 
Belgie en de Kolonie Belgisch Congo_, 
Bolivia, Brazilie, Bulgarije, Chili, China, 
de Republiek Covumbia, de Republiek 
Costa-Rica, de Republiek Cuba, Denemar
ken, de Dominicaansche Republiek, Egypte, 
Ecuador, Spanje en de Spaansche Ko'lonien, 
Etl1iopie. Finland, Franlcrijk, Algerie, 
de !f'ransche Kolonie.n en .Pmted,ora,ten in 
lnd,o-China, de o,:eriae Prailache Kolo11iiln, 
<Jriekenland, Guatemala, de l!cpubliek 
Ha"iti, de Republiek Honduras, Hongarije, 
Britsch-In.die, IJsland, ltalie en de 
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Italiaanache Kownii!n, Jar,an, Chosen, 
de overige J ar,ansche onder hoorig heden, 
de Republiek Liberia, Luxemburg, Marokko 
-met uitzondering van de S'[>CLanache zone), 
ftfarokko (de S'[>CLanache zone), Nicaragua, 
Noorwegen, de Republiek Panama, Para
guay, Nederland, Nederlandsch-Indii!, de 
Nederlandsche Kownien in Amerika, Peru, 
Perzii!, Polen, Portugal, de Portugeesche 
Kownii!n in A/rika, de Portugeesche 
Kownii!n in Azie en Oceanie, Roemenii!, 
Salvador, het Saargebied, het Koninkrijk der 
Servie:rs, Kroatin en Swvenen, het Ko
ninkrijk Siam, Zweden, Zwitserland, Tsje
cho-Swwakije, Tunis, Turkije, Uruguay en 
de V ereenigde Staten van Venezuela. 

Vergoeding voor het vervoer. 
3 1. De Administratie van bet land van oor

sprong is verschuldigd aan ieder der overige 
Admirristratien, die aan het landvervoer deel
nemen, een recht van 0 fr. 30 per pakket een 
gewicbt van 1 kilogram met te bovengaande, 
van O fr. 50 per kakket een gewicbt van 5 ~ilo
gram niet te bovengaande en van O fr. 90 pe= 
p•,kket met een gewicht van 5 tot 10 kilogram. 

2. In geval van vervoer over zee, betzij 
eenmaal of meer dan eenmaal, is door de Admi
nistratie van het land van oorsprong daaren
boven ·aan ieder der Administratien, met wier 
diensten het vervoer over zee geschiedt, en, 
&ls het voorkomt, voor elk van deze diensten, 
een recht verschuldigd, dat per pakket is vast
gesteld als volgt : . De ondergeteekenden, gevolmachtigden van 

de Regeeringen der hierboven vermelde landen, 
gelet op art. 21 van het Hoofdverdrag, 1

""' ""' ' "' ,.; 
hebben, in gemeen overleg en onder voorbehoud .S S .S S I ~ ~· 
van nadere bekrachtiging, het navolgende I j ~ § ~ '1 f~ 
Verdrag vastgesteld: AFSTANDEN ~:§ ]:§ :'.;:: 

Doe! van het Verdra" :;:l..,, ..,.si I~-:; 
0 ~ ..... "''° ,, ... 

1. 1. Onderde benaming van pospakketten _ ~ _ -~- P< P. 10 

kunnen van het eene naar het andere der I -I I 
bovenvermelde landen worden verzonden pak- Tot 500 zeem\jlen. • • 0,15 0,25 0,45 
ketten met of zonder aangegeven waarde, het van 501 tot 1000 zeemijlen 0,25 '0,40 0,75 
gewicht van 10 kilogram .niet te boven gaande van 1001 tot 2000 0,40 0,60 1,10 
en we! met de gewichtsschalen: tot 1 kilogram, van 2001 tot 3000 0,50 .0,80 1,45 
van 1 tot 5 kilogram en van 5 tot 10 kilogram. van 3001 tot 4000 0,60 11,00 1,80 
B .. ·t d · t t h t · d 1 d ·· van 4001 tot 5000 0,70 1,20 2,1/S 

lJ UI zon ermg s aa e aan 10 er an vr1J van 5001 tot 6000 o 80 1 40 2 50 
zich sleohts te belasten met de behandeling ' ' ' 
van pakketten, het gewicht van 5 kilogram niet van 6001 tot 7000 0,90 1,60 2,85 
te boven gaande en zich niet te belasten met van 7001 tot 8000 1,00 1,80 3,20 
de behandeling van pakketten met aangegeven van 8001 tot 9000 (max) 2,00 3,5/S 
waarde, noch met die van hinderlijke pakketten van 9001 tot 10000 ' 2,20, 3,90 

Ieder land bepaalt voor zichzelf het hoogste zoodat boven 1000 zeemijlen 
bedrag der aan te geven waarde, dat in geen is verschuldigd voor elke 1000 
geval ininder dan 1000 franken mag bedragen. mijlen of gedeelte van 1000 

In het verkeer tusschen twee of meer landen, mijlen boven de eerste 1000 
die verschillende maxima hebben aangenomen, mijlen · · · · · · · · · · 
moet het laagste bedrag over en weder worden 

1 in acht genomen. j 

0,20 0,3/S 
I I 

2. De Postadministratien der met elkander 
,in betrekking staande landen kunnen overeen
komen om pakketten, welke zwaarder wegen 
dan 10 kilogram, toe te laten op den voet der 
bepalingen van het Verdrag, behoudens ver
hooging van bet port en van de aansprakelijk
heid in geval van verlies, van berooving of 
van beschadiging. 

3. Bij het Reglement tot uitvoering worden 
de overige voorwaarden vastgesteld, waarop 
de pakketten ter verzending zijn toegelaten. 

In voorkomende gevallen wordt de afstand, 
waarover dit vervoer plaats heeft, berekend 
naar den gemiddelden afstand tusschen de 
havens der twee met elkander in betrekking 
staande landen. Voor de pakektten tot 1 ki
logram zal evenwel het recht, verschuldigd aan 
elk der Administratien, wier diensten aan het 
zeevervoer deelnemen, 1 frank per pakket niet 
te boven gaan, en zulks ongeacht de doorloopen 
afstande·n. 

3. De landen, die tot dit Verdrag zijn toe
getreden, hebben, ongeacht of zij al dan niet 
den frank als munteenh(lid hebben, de bevoegd-

Doorvoer van pakketten. heid het aandeel, hetwelk wegens landvervoer 
2. 1. Over bet grondgebied van ieder der · aan hen als land van verzending of van be

toegetreden landen is vrijbeid van transit stemming toekomt, gelijktijdig te verlagen of 
gewaarborgd en de Administratien, die aan te verhoogen, onder voorwaarde, dat z1j aan 
het vervoer deelnemen, zijn verantwoordelijk de Zwitsersche postadministratie· daarvan min
binnen de grenzen door art. 16 van dit Verdrag stens een maand te voren kennis geven. De 
gesteld. verlaging of verhooging zal ten minste geduren-

Bijgevolg kunnen de verschillende Administra- de een termijn van zes maanden gelden. Voor 
tiiin, die aan dit Verdrag deelnemen, elkander elke gewichtsschaal zal de verhooging in geen 
wederkeerig postpakketten toezenden door j geval bet voor die schaal vastgestelde gewone 
tusschenkomst van een of meer harer. aandeel mogen te boven gaan. Het aandeel, 

2. Tenzij d_aaromtrent tusschen de belang- dat aan het land van oorsprong of van bestem
hebbende Adrninistratien a. nders is overeenge- , ming toekomt, zal niet hooger mogen zijIJ, dan 
komen, worden de postpakketten tusscben het port, betwelk in zijn binnenlandscben dienat 
landen, die niet aan elkander grenzen, stuksge- voor pakketten van dezelfde gewichtssohaal 
wijze verzonden. 1 wordt geheven. 
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Dezelfde bevoei:dheid tot verla,gina of ver
hooging met ten hoogste 100 % is &an de con
tr&cteerende landen toegesta.an voor zooveel 
betreft de rechten, wegens het vervoer over 
zee, welke in paragraaf 2 va,n dit artikel zijn 
aangegeven. De vel'booging mag e~bter alleen 
gevraagd worden, indien ze ook wor toegepast 
op "de postpakketten afkomstig ui het land, 
waartoe de diensten, die bet vervoer over zee 
bewerkstelligen, bebooren, bet verkeer tusscben 
dit Ian.cl en zijne kolonien buiten bescbouwing 
latende. 

4. Voor de hinderlijke pakketten worden 
de bjj de voorafgaande paragrafen 1 en 2 vast
gestelde vergoediqgen vermeerderd met 50 %-

5. Behalve de vorengenoemde kosten van 
vervoer, is de Administratie van bet land van 
oorsprong, wegens recbt van verzekering voor 
de pakketten met aangegefen waarde, (l,an 
ieder der Administratien, wier diensten aan 
bet vervoer onder verantwoordelijkbeid decl
nemen en, als bet te pas komt, voor ieder va.n 
deze diensten, een aandeel in het recht van 
verzekering verschuldigd, dat voor elke 300 
franken of gedeelte van 300 franken is vastge
steld op O fr. 05 voor land-transit en op O fr. 
10 voor zee-transit. 

6. De in franken of in centiemen vastgestel
de rechten, bedoeld in dit Verdrag hebben 
betrekking op den gouden frank overeenkomstig 
bet gewicht en het gehalte van de gouden 
munten, volgens de wetgeving geldende in de 
verschillende landen, die deze munteenheid 
hebben aangenomen. 

De aequivalenten der rechten worden in de 
munt van de contracteerende landen vastge
steld op de wijze, bedoeld bij artikel II van het 
Reglement van uitvoering van dit Verdrag. 

a. een recht van 5 centiemen voor elke Admi
nistratie, die a.an bet landvervoer deelneemt ; 

b. een recht van 10 centiemen voor elken 
dienst, welke voor bet ver voer over zee wordt 
gebezigd. 

Echter wordt, als maatregel van overgang, 
&an de Administratie van oorsprong de be
voegdheid toegekend om een ander recht 
dan het hierboven vermelde te beffen , mits 
het van den afzender geheven recht het totaal 
van 50 centiemen per 300 franken aangegeven 
waarde niet te boven ga. 

De landen, die bereid zijn ook in geval van 
overmacht schadevergoeding te verleenen, 
mogen uit dien hoofde voor de pakketten met 
aangegeven waarde een bijzonder aanvullings
recht heffen, met dien verstande, dat bet totaa.l 
van dit aanvullingsreoht en va,n b.et gewone 
verzekeringsrecht niet hooger mag zijn dan 
het in de vorige zin nede bedoelde recht. 

Elk land van oorsprong heeft de bevoegdheid 
te zijnen bate een verzendingsrecht toe te pas
sen ; het bedrag van dit recht mag niet hooger 
zijn dan 50 centiemen per pakket met am1gege
ven waarde. 

4. Als maatregel van overgang, is elk der 
contracteerende landen bevoegd om de pakket
ten, afkomsti.g van of bestemd voor ,r;ijne kan
toren, met een aa,nvullingsport van O fr. 25 per 
p~ kket te belasten. 

Verplichte frankeering. 
4. De frankeering der postpakketten 

verplicht. 

Bij uitzondering mag ' dat aanvullingsport 
bedragen ten hoogste O fr. 75 wat de Argen
tijnsche Republiek, Oostenrijk, Bolivia, Bra
zilie, Chili, China, Columbia, Egypte (voor wat 
betreft de kantoren in Soedan), Ecuador, 
Finland, Griekenland, Guatemala, Indochina, 
(voor verschillende kantoren van Indochineesch 
Laos), Britsch-India, Nicaragua, de Republiek 
Panama, Peru, de Portugeesche kolonien in 

I 
Afrika (voor verschillende kantoren in Angola 

is en Mozambique), Europeesch en Aziatisch 
Rusland, elk afzonderlijk genomen. Salvador, 
Siam, Zweden. Aziatisch Turkije, Uruguay en 

Porten en vcrhoogdc porter ; bericht 
van ontvangst. 

5. 1. Het port der postpakketten, bestaat 
uit een recht, dat, voor elk pakket een gewicht 
van 1 kilogram niet te boven gaande zooveel 
malen 0 fr. 30, een gewicht van 5 kilogram niet 
te boven gaande zooveel malen 50 centiemen 
en met een gewicht van 5 tot 10 kilogram zooveel 
ma.ten !JO centimen bedraagt, als er Administra
tiiin aan bet vervoer over land deelnemcn, met 
bijvoeging in voorkomende gevallen, voor de 
eindaandeelen (vertrek en aankomst) van het 
bij § 3 van artikel 3 bedoelde aanvullingsrecht. 
Daarbij kan, indien daartoe aanleiding bestaat, 
wordcn gevoegd het bij artikei 3, § 2, bedoelde 
recht voor -vervoer over zee, alsmede het aan
vullingsrecht voor vervoer over zee, bedoeld 
bij § 3 en de porten, rechten en aanvullings
rechten, bedoeld in de hierna volgende para-
grafen. · 

2. De hinderlijke pakketten zijn onder
,vorpen aan een aanvu~!-ngsport van 50 %, 
zoo noodig af te ronden b1J 5 cent1emen. De m 
de hierna volgende §§ 4 en 5 bedoelde aanvul
lingsrechten zijn niet aan deze verhooging 
onderworpen. 

3. Voor de pakketten met aangegeven 
waarde wordt daaraan toegevoegd per 300 
franken of gedeelte van 300 franken : 

Venezuela betreft; ten boogste 50 centiemen, 
wat Bulgarije, de Republiek Haiti en IJ"sland 
betreft ; ten hoogste 40 centiemen wat de. 
Dominicaansche Repu bliek betreft, en ten 
hoogste f 1 fr. 50 wat de Nederlandsche kolonien 
betreft. 

Ethiopie is bevoegd voorloopig voor de 
pakketten van elk der drie gewichtsschalen 
(1 kg., 1 tot 5 kg., 5 tot 10 kg.) respectieveljjk 
aanvullingsporten van 40 centiemen, 1 fr. 25 
en 1 fr. 70 te heffen. 

De Republiek Panama is bevoegd voorloopig 
een aanvo.llingsrecht van 50 centiemen te 
heffen voor het vervoer van de pakketten door 
de landengte. 

5. Voor het vervoer tusschen het vasteland 
van Frankrijk, ter eene. en Algeriii en Corsica 
ter andere zijde, wordt. ten taste van den 
afzender per pakket als vergoeding voor vervoer 
over zee, een aanvullingsrecht geheven gelijk 
aan het recht wegens vervoer over zee over een 
afstand van niet meer dan 500 zeemijlen, en 
voor de pakketten met aangegeven waarde een 
aanvullingsrecht van verzekering van 10 cen
tiemen per 300 franken of gedeelt-e van 300 
franken. 

Voor elk postpakket met aangegeven waarde, 
afkomstig van of bestemd voor Corsica en 
Algerie wordt, ten laste van den afzender, voor 
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recht weiens vervoer over land op Corsica of 
in Alger1e, een aanvullingsrecht van verze
kering geheven van 5 centiemen per300franken 
of gedeelte van 300 franken. 

A.an de Spaansche Administratle sta.a.t bet 
nij een aanvullingsport te heffen van O fr. 26 
voor bet vervoer tusschen bet vasteland v&n 
Spanje eenerzijds en de Balearische eilanden, de 
Spaansche bezittingen in het noorden van 
Afrika en de kantoren in de Spaansche zone 
van Marokko anderzijds, en van O fr. 50 voor 
het vervoer tusschen bet vasteland van Spanje 
en de Canarische eilanden. 

Aan de Portugeesche Administratie staat het 
vrij een aanvullingsrecht van 1 fr. 50 per pakket, 
een gewicht van 5 kg. niet te boven gaande, 
te heffen voor het vervoer tusschen bet vaste
land van Portugal en de eilanden Madeira en 
de Azoren. 

6. Door vooruitbetaling van een vast recht, 
gelijk aan bet port van een brief van enkelvoudig 
gewicht. kan de afzender van een postpakket 
daarvan een bericht van ontvangs_t verkrijgen. 

Het dubbele van dat recht kan worden ge
neven voor de berichten van ontvangst, welke 
na de terpostbezorging van bet pakket worden 
gevraagd, alsmede voor verzoeken om inlich
tingen, t enz\j de afzender reeds het b\jzondere 
recht voor het verkrijgen van een bericht van 
ontvangst heeft voldaan. 

Bet dubbele van het genoemde recht kan 
mede worden geheven van den afzender van 
een onbestelbaar pakket op bet oogenblik 
waarop hij de in artikel XV van het Reglement 
van uitvoering genoemde kennisgeving van 
onbestelbaarheid moet invullen. De rechten 
worden in hnn geheel behouden door de Admi
nistratic van het land van oorsprong. 

bevoegdheid verleend om een bijzonder bestel
recht te heffen, dat niet hooger mag zijn dan 
50 centiemen wegens elke herhaalde bestelling 
aan het verblijf van den geadresseerde, nadat de 
besteliing van het pakket eenmaal vergeefs 
is beproefd. 

Pakketton met verrekening. 
8. 1. Er kunnen verrekenpakketten wor

den verzonden in bet verkeer tusschen landen, 
wier Administraticn overeenkomen dezen 
dienst in te voeren. Het hoogste bedrag der 
vertekening is gelijk aan het hoogste bedrag, 
vastgesteld voor postwissels naar de landen 
van oorsprong van de pakketten. 

Echter is elke Administratie verplicht verre
kenpakketten in doorvoer toe te laten ongeacht 
bet verreken bedrag. 

2. Van den afzender van een verreken
pakket wordt een bijzonder recht geheven van 
1 % van het verrekenbedrag. De Administra
tie van afzending heeft de bevoegdheid het 
recht af te ronden overeenkomstig haar munt
stelsel, en een minimum recht vast te stellen, 
dat niet meer mag bedragen dan een halve 
munteenheid. Het recht van 1 % wordt, op 
de wijze bij het Reglement van uitvoering voor
geschreven, verdeeld tusschen de Administratie 
van het land van oorsprong en die van het land 
van bestemming. 

3. De afrekening der ingevorderde verreken
bedragen geschiedt door middel van verreke
ningspostwissels, welke kostelous worden ver
strekt. 

Het bedrag van een onbestelbaren verrcke
ningspostw:issel blijft ter beschikking van de 
Administratie van het land van oorsprong 
van het verrekenpakket. 

In alle andere opzichten zijn de verrekenings-
Vergoedin11en aao de Admioistratien postwissels onderworpen aan de bepalingen, 
van beatemming en aan die van door- vastgesteld bij de Overeenkomst betreffende 
voer. den postwisseldienst, onder het voorbeboud, 

6. De Administratie van afzending vergoedt. bedoeld bij het Reglement van uitvoering. 
voor elk pakket: 4. Voor het verlies van een verrekenpakket 

a. aan de Administratie van bestemming is de postadministratie verantwoordelijk over-
30 centiemen per pakket een gewicht van eenkomstig de bepalingen bij art. 16 van dit 
1 kilogram niet te boven gaande; 50 centiemen Verdrag voor pakketten zonder verrekening 
per pakket een gewicht van 5 kilogram niet te vastgesteld. 
boven gaande ; en 90 centiemen per pakket Na de uitreiking van het pakket is de Admi
van 5 tot 10 kilogram, met bijvoeging, voor nistratie van het land van bestemming aanspra
zooveel het te pas komt, van de verhoogde kelijk voor het verrt1kenbedrag, tenzii zij kan 
porten, bedoeld bij de eerste 5 paragrafen bewijzen, dat het pakket en de bijbehoorende 
van artikel 5 en van een recht van O fr. 05 voor adreskaart, bij de uitlevering aan haar, niet 
elke 300 franken of gedeelte van 300 franken I waren voorzien van de aanwijzingen, welke 
aangegeven waa.rde, alsmede van het b\j artikel . bij het Reglement van uitvoering voor verreken-
9 bedoelde recht voor expresse-bestelling; pakketten zijn ·voorgeschreven. 

b. in voorkomende gevallen, aan elke Admini- De op rege1matige wijze van den geadres-
stratie van doorvoer, de bij art. 3 bepaalde seerde ingevorderde bedragen worden den 
rechten. afzender gewaarborgd overeenkomstig de be

palingen vastgesteld b\i de Overeenkomst 
Rechteo voor de bestelling en voor de betreffende den postwisseldienst, behalve in de 
inklaring en vrijmaking. gevallen, bedoeld in de 2de zinsnede van artikel 

7. Het staat aan het land van bestemming 17 van dit Verdrag. 
vrij om voor de bestelling en voor de inklaring 5. De bepalingen van de paragrafen 5 en 
en vrijmalting, een recht te heffen, waarvan het 6 van artikel 8 van het Hoofdverdrag zijn 
gezamenlijk bedrag O fr. 50 per pakket niet eveneens van toepassing op verrekenpakketten. 
mag te boven gaan. Tenzij daaromtrent 
tusschen de belanghebbende Administratien 
anders is overeengekomen, wordt dit recht, 
bij de uitreiking van het pakket, van den 
geadresseerde ingevorderd. Bovendien wordt 
aan de Administratien van bestemming de 

Expressc-bestelling. 
9. 1. In de landen der Vereeniging, wier 

Administratien overeenkomen om zich in hare 
wederzijdsche betrekkingen met dien dienst te 
belasten, geschiedt, op verzoek van de afzen-
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ders, de bestelling der pakketten onmiddellijk I door krijgsgevangenen, zijn vrijgesteld van 
na aankomst door een b1Jzonderen bode. a.lie porten en rechten in dit Verdrag genoemd, 

Deze 7:13ndingen ,,expressezendingeil" ge- 1 zoowel in de landen van oorsprong en van be
noemd, ~tJn onderworpen aan een b1Jzonder stemming als in de tusschenliggende landen. 
recht; dit recht bedraagt O fr. 50 en moet, I Wegens deze pakketten, welke onder genot 
boven het gewone port, in_ zijn geheel, door den van vrijstelling worden verzonden, zijn noch 
afzender bu vooruitbetalmg wordeo voldaan, de vergoedingen, bedoeld bij de artikelen 3, 5, 6, 
onverschillig of in het land van bestemming 

1

7 en 9 van dit Verdrag, noch de· schadevergoe
het pakket, dan wel slechts het bericht_ van ding in gev~l . van verlies, _van berooving of 
a1mkomst van het pakket per expresse b1J den van beschadigmg, verschuld1gd. 
geadresseerde kan worden bezorgd. Dit recht 
maakt del uit van de aan dit land toegekende Verbod tot het heffen n.n andere 
vergoedmgen. rechten, dan die bij het Verdrag voor-

2. Indien een pakket, als in dit &rtikel I ziea ; beta! ing van de douanerechten ; 
bedoeld, ten gevo\ge van verandering van I vordering van oaderpand. 
woonplaats van den geadresseerde, naar een 12. 1. De pakketten, waarop dit Verdra.g 
antler land wordt na ezonden, zonder dat betrekking heeft, mogen door de posterijen met 
expresse-bestelling werf beproefd, wordt het geen andere rechten worden belast, dan met die, 
door den afzender betaalde vaste recht aan het voorzien bij de verschillende artikelen van 
nieuwe land van bestemming te goed gedaan, genoemd Verdrag. 
indien dit laatste verklaard heeft, zich met De Administratiiin van bestemming zijn 
expresse-bestellingte belasten; in het tegenover - bevoegd van de geadresseerden een bewaarloon 
gesteld geval behoudt de Administratie van te heffen voor de pakketten, welke zijn voorzien 
het land van eerste bestemming dat recht! van de aanwijzing poste-restante, of welke niet 
hetzelfde geldt voor onbestelbare pakketten. binnen een door de binnenlandsche reglementen 

3. Wanneer de geadresseerde verblijf houdt van haar land vastgestelden termtjn zijn afge
buiten den kosteloozen bestelkring van het ha.aid. Het bedrag van bet bedoelde recht 
kantoor van bestemming, mag dit kantoor een wordt door de binnenlandsche wetgeving van 
aanvullingsrecht heffen tot het bedrag, dat in ieder land vastgesteld en komt in geval van 
het binnenlandsch verkeer voor de expresse- nazending van het pakket, of van terugzending 
bestelling is vastgesteld, na aftrek van het , aan den afzender ten bate van de Adminis
vaste recht, dat door den afzender is beta.aid, I tratie, die het pakket met dat recht heeft 
of van het daarmede gelijkgestelde bedrag J belast. 
in de munt van het land, hetwelk dat aanvul- 2. De douanerechten of andere, niet van
lingsrecht heft. Het hierboven bedoelde a.an- wege de posterijen geheven rechten, moeten 
vullingsrecht blijft invorderbaar ingeval van door de geadresseerden der pakketten worden 
nazending of onbestelbaarheid van het stuk; voldaan. Nochtans kunnen de afzenders de 
het wordt behouden door de Administratie, hierbedoelde rechten voor hunne rekening 
die het heeft geheven. nemen, indien z~i vooraf hun wensch daartoe 

4. De bestelling of de toezending van eene a.an het kantoor van afzending te kennen geven. 
uitnoodiging tot afhalen wordt slechts eenmaal In da.t geval moeten zij, op aanvrage van het 
beproefd. Na eene vruchtelooze poging wordt kantoor van bestemming, de door dat kantoor 
het pakket verder niet meer a.ls expresse-zen- opgegeven bedragen beta.ten. 
ding beschouwd en geschiedt de bestelling op De kantoren van afzending z\jn bevoegd 
dezelfde wijze a.ls die van de gewone pakketten. voldoend onderpand van de afzenders te 

Dringende pakketten. 
10. L In de betrekkingen tusschen de I 

landen, die daaromtrent zijn overeengekomen, 
kan de afzender verzoeken, dat een gewoon 
pakket zooveel mogelijk met de voor het ver
voer van de brievenpost gebezigde snelle 
middelen worde vervoerd. Deze pakketten, 
,,dringende" genaamd, worden per expresse 
bij den geadresseerde bezorgd, mits zij niet 
de aanduiding ,,poste restante" ·q.ragen. Voor 
de dringende pakketten wordt d.riemaal het 
port geheven, vastgesteld voor gewone pakket
ten van hetzelfde gewicht en met dezelfde 
bestemming en eventueel het recht voor expres
sebestelling. Het aanvullingsrecht voor hin
derlijke pakketten en de andere aanvullings- I 
rechten worden in voorkomende gevallen 
slechts eenmaal geheven. 

2. Elke Administratie die aan het vervoer 
van dringende pakketten deelneemt, ontvangt 
deswege de vergoedingen, welke haar ingevolge 
de bepalingen van de voorafga.ande paragraaf 
toekomen. 

Pakketten voor krijgsgevangenen. 
11. Pakketten, met uitzondering van ver

rekenpakketten, bestemd voor of ve1zonden 

vorderen. 
De Administratie die de inklaring en vrijma

kin~ voor rekening van den afzender doet ge
schieden, is bevoegd uit dien hoofde een bij
zonder recht te heffen, dat 25 centiemen per 
pakket niet mag te boven gaan. Dit recht 
houdt geen verband met dat bedoeld bij artikel 7 
van dit Verd.rag. 

Terue:vordering ; adreswijziging ; op
hcffirig of wijziging van bet verreken
bcdrag. 

13. De afzender van een postpakket kan 
dit- terugvorderen of het adres daarvan doen 
wij7jgen, op de voorwaarden en met het voor
behoud bij artikel 11 van het Hoofdverclrag 
vastgesteld voor de brieven en andere stukken, 
met dien verstande evenwe!, dat, indien de 
afzender terugzending of nazending van een 
pakket verlengt, hij gehouden is borg te blijven 
voor de betaling van het voor de nieuwe ver
zending verschuldigde port. 

De afzender van een postpakket belast met 
verrekening kan ook het bedrag van dit ver
reknning doen opheffen of verminderen ; de 
desbetreffende verzoeken worden op dezelfde 
wijze overgebracht als die tot terugvordering 
of adreswijziging. 
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Nazending; onbestelbare pakkettcn ; 
ontheffing van de dou&nercchten. 

14. 1. Wegens de nazending van postpak
ketten van het eene' land naar het andere, ten
gevolge van verandering van woonplaats 
der geadresseerden, alsmede wegens de terug
zending van de onbestelbare, of door de ambte
naren der invoerrechten teruggewezen post
pakketten, geschiedt opnieuw hefting van de 
porten, vastgesteld bij de §§ 1 tot 5 van art. 5, 
ten laste der gea.clresseerden of, in voorkomende 
i:evallen, ten laste van de afzenders, onver
minderd de teruggave der invoerrechten of 
andere bijzondere kosten, waarvan het land 
van bestemming de opheffing niet toelaat. 

2. Wanneer de geadres~eerde de nazending 
van een postpakket binnen het grondgebiecl 
van bet land van bestemming zelf beeft ge
vraagd, staat het de Administratie van dat 
land vrij overeenkomstig bare binnenlandscne 
bepalingen een recbt voor nazending te heffen. 
Dit recbt blijft invorderbaar ten bate van het 
land binnen welks grenzen de nazending heett 
plaats gehad, ingeval het pakket naar het land 
van oorsprong wordt teruggezonden. 

Nochtans is de afzender bevoegd, door middel 
van eene op de adreskaart en op het pakket 
gestelde verklaring, elke nazending, welke 
door den geadresseerde mocht worden gevraagd, 
te verbieden. 

3. De contracteerende Administratien ver
binden zich hare bemiddeling te verleenen bij 
de betrokken Douane-Administratien om ont
beffing te verkrijgen van de betaling der douane
rechten, waarmede po tpakkettenzijn bezwaard, 
welke naar bet !and van oorsprong terugge
·zonden zijn, door den afzender zijn afgestaan, 
wegens algeheele beschadiging van den inhoud 
:zijn vernietigd, of naar een derde land zijn 
nagezondcn. 

Verboden verzendingen. 
15. 1. Tenzij tusschen de contracteerende 

landen anders mocht zijn overeengekomen, is 
het verboden met de post te verzenden postpak
ketten, inhoudende : 

a. ontplofLare, ontvlambare of gevaarlijke 
voorwerpen, levende dieren of insecten, behou
dens de uitzonderingen, in het Reglement van 
uitvoerin.g vastgesteld ; 

b. optum, morfine, cocaine en andere ver
doovende middelen. 

Dit vcrbocl is echter niet van toepassing op 
zoodanige zendingen welke met geneeskundig 
oogmerk worden verzonden, naar de landen 
die ze op deze voorwa.arde toelaten ; 

c. voorwerpen, welkf'l bij de wetten o{ regle
menten op den in- en doorvoer of andere niet 
zijn toegelaten ; · 

d. brieven of schritturen, welke het kenmerk 
dragen van briefwisseling over zaken van ao 
tueelen en persoonlijken aard alsmede stukken 
van allerlei aard, welke van een antler adres 
zijn voorzien dan dat van dengene voor wien 
het pakket bestemd is. Intusschen is het 
geoorloofd de open factuur, alleen de gewone 
opgaven van een dergelijk stuk bevattende, 
alsook een afschrift van het aclres van het 
J>akket met vermelding van het adres van den 
afzendn in de zending te sluiten. 

Eveneens is het verboden om muntstukken, 
gouden en zilveren werken en andere kostbaar

l 11:/L. 

, beden, te verzenden in pakketten zonder aan
gegeven waarde, wanneer die pakketten be
stemd zijn voor landen, welke aangifte van 
waarde toelaten. 

2. De pakketten, welke ten onrechte ter 
verzending mochten zijn aangenomen, moeten 
naar de Administratie van oorsprong worden 
teruggezonden, bebalve ingeval de Administra
tie van bet land van bestemming kracbtens 
hare wetgeving of binnenlandscbe bepalingen 

I 
de bevoegdheid mocht hebben er anders over 
te beschikken. 

I Verantwoordelijkheid. 
16. 1. Wanneer een postpakket is verloren I geraakt, is beroofd of beschadigd geworden, bet 

geval van overmacht en de gevallen, bedoeld 
bij § 1 van artikel 15 van <lit Verclrag uitge 
zonderd, dan heeft de afzender en bij gebreke 
van dezen, de geadresseerde, recht op eene 
schadevergoeding, gelijkstaande met het wer
kelijk bedrag van bet verlies, de berooving 
of de schade, tenzij de schade veroorzaakt 
is door schuld of nalatigheid van den afzender 
of voorkomt uit den aard van bet voorwerp, 
met dien verstande, dat de scbadevergoeding, 
voor de gewone pakketten 10 franken per 
pakket tot een gewicht van 1 kilogram, 25 
franken per pakket van 1 tot 5 kilogram, 40 
franken per pakket van 5 tot 10 kilogram, en 
voor de pakketten met aangegeven waarde 
het bedrag dier waarde niet kan te boven gaan, 
Indirect,e schade o{ winstdervin1, blijft buiten 
bescbouwing. De schadevergoeding wordt be
rekend naar den marktJ?rijs van goederen van 
gelijken aard en boedamgbeid ter plaatse waar 
en op het tijdstip waarop de goederen ter ver
zending zijn aangenomen. Bjj gebreke van 
een marktprijs, wordt de scharlevergoeding 
berekend naar de gewone waarde van de 
goederen, berekend volgens dezelfde grond
slagen. 

De Administratien van de contracteerende 
landen verbinden zicb bare bemiddcling te 
vcrleenen bij de betrokken Douane-Admini
stratien om ontheffing te verkrijgen van de 
betaling der rechten, waarmede in haar dienst 
verloren geraakte, beroofde of bescbadigde 
postpakketten zijn bezwaard geworden. Even
wel komen de rechten, waarvoor de ontheffing 
van betaling niet is verkregen, ten laste van 
de voor het verlies, de berooving of bescbadiging 
aansprakelijke vervoerders. 

Wanneer eene scbadevergoeding is verschul
digd wegens bet verlies of de algeheele vernie
tiging o! berooving van een pakket, dan beeft 
de afzender daarenboven recht op de terug
betaling van de kosten van verzending. Het
zelfde geldt voor de zendingen, welke wegens 
den slechten toestand waarin ze verkP.eren, 
door de geadresseerden worden geweigerd, 
mits die toestand aan den postdienst is te wijten 
en de betrokken Administratien b (jgevolg 
verplicht zijn de aansprakelijkheid te aanvaar
den. Is een navraag bet gevolg geweest 
van een fout van de post, dan worden de 
vanwege de posterijen voor die navraag gehe
vcn kosten aan den afzender teruugegeven. 

De geadresseerde, die een beroofd of besch a
digd pakket onder voorbehoud heeft in ont
vangst genomen, beeft recht op de voorge
schreven schadevergoeding. 

65 



1921 7 D EC E M BE R. 1026 

De Postadministratien behouden in alle en zoo vervo!gens totdat het betaalde bedrag 
gevallen het voor de verzekering beta.tide voor rekening van de verantwoordelijke Admi
recht. nistratie is gebracht. Na den termijn van drie 

2. De verplichting tot het uitbetalen dei· maanden wordt te rekenen van den dag w!larop
schadevergoeding rust op de Administratie, die termijn is verloopen, voor het aan de 
onder welke het kantoor van afzending behoort. Administratie van afaending verschuldigde
Aan deze Adrninistratie blijft het verhaal op de bedrag een rente van 7 % 's jaars berekend: 
verantwoordelijke Administratie voorbehoudcn, Wanneer eene Administratie, welker verant 
dat wil zeggen, op clie Administ ratie, op het woordelijkheid behoorlijk is vastgestcld, aan
gebied of in den dienst waarvan het verlies, vankelijk de betaling der schadevergoeding 
de berooving of de beschacliging heeft plaat s heeft geweigerd, moet zij bovcnclien alle bij
gehad. komende kosten, voortspruitende uit de niet 

Wanneer door overmacht een pakket met gerechtvaardigde vertraging van de betaling 
aangegeven waarde is verloren geraakt, is voor hare rekening nemen. 
beroofd of beschadigd geworden, dan is de 5. De aanvraag wordt sl'lchts toegclaten. 
Admidstratie op het, grond gebic d of in den binnen een _j aar, te rekenen van den dag vol
clienst waarvan hct verl ies, de bcrooving of de gentle op d1cn, waarop het pakket ter post i 
beschadiging p laats had, daarvoor verantwoor- bezorgd; is die t ermijn verstreken, dan heeft de 
delijk aan de Administratie van afzending, aanvrager geen recht op eenige schadevergoe
inclien beide landen ingev.,I van overmacht d iui, . 
voor pakketten met aangcgeven waarde schade- 6. De Administ ratie, voor wier rekening 
vergoeding verleenen. het bedrag der aangegeven waarde van pak-

3. 'l'otdat het bewijs van het tegendeel is I kett en, die niet te bestemder plaat se zijp 
geleverd, rust de veran twoordolijkheid op de aangekomen is vergoed geworden, treedt in. 
Administratie, die het pakket, zonder aanmer- alle rechten van den eigenaar. 
kine te maken, beeit in ont vanust "'enomen, en ' 7. lndien het verlies, de berooving of de
noch de a,£ --ifte aan den geadresseerde, noch, beschadiging heeft plaat s gehad gedurende
waar dit to pas komt , de behoorlijke uitleve- het vrr voer zonder dat kan worden uitgemaakt 
ring aan de volgende Administratie kan aan - op het grondgebied van welk land het feit is. 
toonen . geschied of indien, bij overdracht van de pak-

4. De betaling van de schadevergoeding ket ten bij .het getal, niet kan worden uitgemaakt 
door de Administratie van afzending heeft zoo op welk grondgebied een pakket verloren ge
spoedig mogelijk plaats en uiterlijk binnen raakt, beroofd of beschadigd is, dan dragen de 
den tijd van cen jaar, t e rekcnen van den dag. betrokken Adrninistratien de scbade, ieder voor 
waarop de aanvrage daartoe is gedaan. Deze een gelijk gedeelte. 
Administratio is bevocgd om de rngeling der Wat de postr-restante zendingen of die, welke
schadevergoeding bij llitzondering naar een I op verzoek ter beschikking van de geadresseer
later tijdstip dan het vorengenoemde te ver- den bewaard worden, betreft, houdt de veraijt
schuivcn, wanneer omtrent het lot van het woordelij:heid op bij de uitreiking aan een. · 
gezochte stuk of de belangrijkheid der schade persoon, die, volgens de in het land van be
nog geen zekerheid i~ verkregen of wanneer stemming bestaande bcpalingen, zijne indenti 
dc vraag omtrent de aansprakelijkheid door I teit heeft bewezen en wiens naam en hoedanig
oorzaken vreemd aan den postdienst (b.v. heid met de aanwijzingen op het adres overeen
overmacht ) niet kan worden opgelost. De stemmen. 
Administratie van oorsprong is echter bevoegd 8. De verant woordelijk.heid der Adrninistra
om den afzender zijne schade te vergoeden tien houdt op voor de post pakketten welke 
voor rekening van de Administratie van door- door de rechthebbenden zijn in ontvangst 
zending of van bestemming, die na langs den genomen, zoomede voor de pakketten, waarvan 
regelmatigen weg met de zaak te zijn in kennis ten gevolge van vernietiging van de dienstbe
gesteld, zes maanden heeft laten verloopen scheiden door overmacht, geen rekenschap 
zonder deze tot oplossing t e brengen ; deze kan worden gegeven. 
t ermijn bedraagt negen maanden in de betrek
k.ingen met overzeesche landen. 

De verantwoordelijke Administratie, of die 
voor welker rekening de betaling overeenkom
stig de voorgaande zin.snede heeft plaats gehad, 
is gehouden het bedrag van de schadevergoeding 
binnen drie maanden na het bericht van beta
ling aan de Administratie van afzending terug 
te betalen. Deze t erug betaling geschiedt zonder 
kosten voor de Administratie, welke t e vor
deren heeft, tenzij door afschrijving, hetzij 
door middel van een postwissel of wissel, hetzij 
in gangbare munt van het land dat t e vorderen 
heeft. 

In voorkomende gevallen wordt het bedrag 
van de schadevergoeding op het verantwoorde
lijk land verhaald door afschrijving van zijne 
rekening, hetzij rechtstreek.s, hetzij door tu~
schenkomst van de eerste Administra tie van 
doorvoer, welke op haar beurt het bedrag aan 
de volgende Adrninistratie in rekening brengt 

Va!sche aanl(ifte van waarde. 
17. Valsche aangifte van eene waarde

hooger dan de werkelijke waarde van den in
houd van een pakket, is verboden. In geval 
van zoodanige valsche aangifte verliest de 
afzender a lle recht op schadevergoeding, onver
minderd de gerechtelijke vervolging, welke de 
wetgeving van het land van oorsprong mocht 
medebrengen. Hetzelfde geldt voor de pak
ketten, welke voorwerpen bevatten, die volgens 
de bepalingen van artikel 15 van dit Verdrag 
niet in zoodanige zendingen mogen worden 
gesloten. 

Gedeeltelijke aangifte van de waarde van 
den in.houd van een postpakket is niet verboden. 

Tijdel ijke staking van den dien•t. 
18. I edere Administratie kan, wanneer 

buitengewone gevallen een zoodanigen maat-
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regel rechtvaardigen, den dien~t .ler pakketpost I eik der contrac_te_eren~~ Janden het _recht aan 
tijdelijk gebeel of gedeeltehJk staken, rmts I de andere Adrmrnstrat1en, die aan d1t Verdrag 
daarvan onmiddellijk, zoo noodig per telegraaf, deelnemen, door tusschenkomst van bet 
aan de belangbebbende Administrat ie of Ad- I lntern_ationaal Bureel, voorstellen betreffende 
ministratien worde kennis gegeven. I den dienst der pakkctpost te doen. 

Elk voorstel moet, om in behandeling te 
Binnenlandsche wetgevmg. komen, worden ondersteund door ten minste 

. . . twee Administratien, die waarvan het voorstel 
19. De bmnenlandscbe we.~gevmg van ie~er uitgaat, niet medegerekend. yv ~nneer bet 

der contr_acteerende landen bhJft van toepassmg lnternationaal Bureel niet, tegelijk met bet 
ten aanz~en van alle_ onderwerpe_n ~aann d_oor \ voorstel, heo vereischte aantal verklaringen 
de bepahngen van dit Verdmg met is voorzien_ van ondersteuning ontvangt, blijft het voorstel 

. . I zonder eenig gevolg. 
Beperkte vere~mgmgen. 2. Elk voorstel wordt bebandeld overeen-

20. 1. De bepalingen van dit Verdrag I komsi;ig de bep.i,lingen van § 2 van art. 28 van 
laten onverkort het recht der contracteerende het Hoofc1verdrag. 
partijen om bijzondere verdragen in stand te 3. Om ten uitvoer te kunnen worden gelegd, 
bou.ien en te sluiten, alsmede om, met het moeten die voorstel!en op zich vereenigen : 
doel om de porten te verlagen of andere ver- a. alle stemmen, wanneer zij eene bijvoeging 
beteringen in den dienst der pakketpost aan te van nieuwe bepalingen of eene wijziging der 
brengen, vereenigingen van meer beperkten bepalingen van dit artikel en van de artt. 1, 
omvang in stand te houden en in het !even te 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 
roepen. 17, 18, 23 en 25 van dit Verdrag betreffen; 

2. Nochtans etaan de Administratien der b. twee derden der stemmen, wanneer zij 
111,nden, die tot dit Verdrag zijn toegetreden eene wijziging van de bepalingen van andere 
en eene uitwiseeling van postpakketten on- dan die van de voormelde artikelen van dit 
derhouden met niet contracteerende landen, Verdrag betreffen; 
a.an alle overige aan dit Verdrag deelnemende c. de volstrekte meerderheid, wanneer zij de 
Admin:stratien toe gebrnik te maken van deze uitlegging van de bepalingen van dit Verdrag 
betrekkingen voor de uitwisseling van post- betreffen, behoudens bet geval van gescbil, 
pakketten met de laatstbedoelde lanclen. voo1-zien bij art. 25 van het Hoofdverdrag. 

· 4. Aan de geldige l'esluiten wordt kracht 
Toetrodingen tot het Verd.rag. van uitvoering verzekerd, in de eerste twee 

21 1. De landen der Wereld-Postvereeni- gevallen doOI" eene diplomatieke verkl<Lring, 
ging, die niet hebben deelgenomen aan dit en in bet derde geval door eene kennisgeving 
Verdrag, kunnen daartoe op hun verzoek iangs administratieven weg, op de wijze als 
toetreden, op gelijke wijze als ten opzichte van bij art. 28 van het Hoofdver<lrag is voorge
de toetreding tot de Wcreld-Postvereeniging schnwen. 
ie voorgeschreven bij art. 26 van het Hoofd- 5. De aangenomen wijzigingen of besluiten 
verdrag. mogen niet eerder dan ten minste drie maan-

2. fudien ecbter bet land, dat tot rut Ver- den na de kennisgeving worden ten uitvoer 
drag wenscht toe te treden, de bevoegdheid gelegd. 
verlangt om een verboogd port van meer Duur van bet Verd.rag; vervallcn van 
dan 25 centiemen per pakket te beffen, dan vroegere verd.ragen ; bekrachtiging. 
wordt de aanvrage om toetreding door de 25. 1. Dit Verdrag treedt in werking op 
Regeering van den Zwitserschen Bond aan 11,lle den lsten Januari 1922. Echter is elk land 
contracteerende landen onderworpen. Die aan- gemach.tigd de nieuwe tarieven toe te passen 
vrage wordt geacht te zijn toegestaan, indien vanaf 1 April 1921, l Juli 1921 of 1 October 
daartegen binnen den tijd van zes maanden 1921, mits hiervan, zoo nooilig per telegraaf, 
geen bedenking is ingebracht. twee maanden te voren kennis gevende aan het 

lnternationaal Bureel. 
Rfglement van uitvocr•ng. 

22. De Postadm.inistratien der contractee
rende Janden wijzen de kantoren of plaatsen 
aan, tlie zij voor den dienst der internationale 
uitwisseling van postpakketten openstellen ; 
zij regelen de wijze van verzending van deze 
pakketten en stellen alle andere maatregelen 
van ondergeschlkten aarrl en van orde, vo<ir 
de uitvoering van clit Verdrag vereischt, vast. 

2. Het :,a,l denzelfden duur hebben als het 
Hoofdverdrag, onverminderd het recht, hetwelk 
aan elke conti·acteerende partij wordt gelaten, 
om zich aan dit Verdrag te onttrekken, mits van 
het voornemen daartoe een jaar te voeren door
bar" Regeering aan de Regeering van den Zwit
serschen Bond worde kennis gegeven. 

Con;1ressen en Bijeenkomsten. 
23. Dit Verdrag is onderworpen aan 

voorwaarden van herziening, vastgesteld 
art. 27 van het Hoofdverdrag. 

3. Te rekenen van den dag waarop dit 
Verdrag in werking treedt, komen a!le bepalin
gen van bet te Rome in 1906 gesloten Verdrag 
betreffende de uitwisseling van postpakketten 

de te vervallen. 
bij 4. Dit Verdrag wordt zoodra mogelijk 

Vooratellen in den .ijd tusschPn de 
Con go. e.aen. 

24. 1. In het tijdsverloop tusscben de 
bijeenkomsten, bedoeld bij art. 27 van bet 
Hoofdverdrag, beeft de Postadm.inistratie van 

bekrachtigd. De akten van belcrachtiging 
:mllen te Madrid worden uitgewisseld ). 

In oirkonde hiervan bebben de gevolmach
tigden der bierbovengenoemde landen dit 
Verdrag te Madrid, den der'",igsten November 
negentien honderd en twintig onderteekend. 

( Volgen de orulerttekeningen.) 
65··· 
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W ERELD-POSTVEREENIGlNCi. 
SLOT-PROTOCOL. 

Overjl,aande tot de onderteekening van het 
op heden _1,,esloten Verdrag, betreffende . de 
uit wisselir.g van postpakketten, zijn de onder-
geteekenden, gevolma,chtigden, alsnog het 
navolgende overeengekomen : 

I. 
leder land, waar de post op dit oogenblik 

niet is belast met het, vervoer van postpakketten 
en dat tot het bovengemelde Verdrag t oetreedt, 
zal de bevoegdheid hebben om de uitvoeriug 
van de bep~lingen daarvan op te dragen aan 
de spoorweg- en scheepvaartondernemingen. 
Het zal dien dienst ook kunnen beperken tot 
de pakketten, afkomstig uit of best emd voor 
plaatsen, welke door die ondernemingen 
worden bedienc' . 

De Postadministratie van dat \a.nd zal zich 
met de spoorweg- en scheepvaartondernemin
gen hebben te verstaan, ter verzekering van 
de volledige uitvoering door deze laatsten, van 
alle bepalingen van het Verdrag, in het bij 
zonder wat betreft de regeling van den dienst 
der uitwisseling aan de grenzen. 

Zij zal hare t usschenkomst verleenen voor de 
behandeling van a lle zaken met de P ostadmini
stra.tien van de andere contracteerende landen 
en met het Internationaal Bureel. 

II. 
Als uitzondering op de bepalingen van § 1 

van ar1;. 2, van de §§ 1 en 2 van art. 3 en respec
tievelijk van de §§ 1 en 4 van art. 5 van het 
Verdrag: 

1°. Is de Russische Regeerinp bevoegd bet 
recht wegens landtra-nsit voor E:rroneesch
en voor Aziat isch Rusland, elk afzon'derlijk, 
vast te stellen op 1 frank 25 centiemen ; 

2°. Is de Turksche Regeering bevoegd het 
recht wegens landtransit voor nost,:-,akketten . 
welke door Aziatisch Turkije moeten worden 
vervoerd, vast te stellen op 2 frank 50 cen
t iemen 

b) op 1 frank 25 het verboogd port voor pak
ketten afkomstig van of bestemd voor hun 
gebied; 

7°. Is de kolonie Be!gisch Congo bevoegd : 
1 °. voor bet vervoer van postpakketten ver

der dan ha.re u itwisselingskantoren een ver 
hoogd port te heffen, dat bet op de pakketten 
van haar binnenlundschen dienst toegepaste 
tarief niet mag te boven gaan ; 

2°. het hoogste bedrag voor aangegeven 
waarde van de postpakketten tot 500 franken 
te beperken ; 

3°. zich aan het transii;-vervoer van de 
postpakketten over haa,r gebied te ont
trekken; 

8°. Zijn P erziii en de Portugeesche koloniiin 
in Afrika bevoeg,d zich aan het transit-vervoer 
van postpakketten over hun gebied te ont
trekken. Deze bevoegdheid wordt hun voor
loopig verleend ; 

9°. Is Britsch-Indie bevoegd op de postpak
kett en afkomstig van dit land met bestemming 
naar andere landen een opklimmend tarief naar 
verschillend!} gewichtsschalen toe te passen, 
onder voorwaarde, dat het gemiddelde der 
porten het gewone, met inbegrip van het 
verhoogcl port waarop het recht zou hebben, 
niet te boven ga. 

Deze laat ste bevoegdheid wordt eveneens 
toegestaan aan de landen, die tot het Verdrag 
toetreden in den tijd, welke er verloopt tot het 
volgend Congres ; 

10°. Wordt aan de landen van de Vereeni
ging de bevoegdheid voorbehouden tot heffing 
van een verhoogd port, dat 30 centiemen per 
20 gram of gedeelte van 20 gram niet mag te 
boven gaan, vo'lr elke zending, die op ver zoek 
van den afzender wordt vervoerd in een drij 
vende brandkast, welke is geplaatst aan 
boord van een pakketboot, waarm~de post
vervoer plaats vindt. Het verhoogde port 
wordt behouden door het land van oorsprong 
der zending. 

Het gebruik van drijvende brandkasten wordt 
in onderling overleg geregeld tusschen de 
Administratien, die overeenkomen dezen dienst 
in hunne wederzijdsche betrekkingen in ta 

3°. Is de Chineesche R egeering bevoegd voeren. 
het recht wegens landtransit voordepakketten, III. 
welke door China moeten worden vervoerd, 
vast te stellen op 1 frank 25 centiemen ; Griekenland, Tunis en Aziatisch Turkije zijn 

40_ Is de Argentijnsche Regeering bevoegd, bevoegd voorloopig niet toe te laten de pakket
wegens land-transit, voor de postpakketten, ten, waarvan de afmet ingen of de inhoud het 
die met den spoorweg over de Andes moeten bij het Reglement van uitvoering voor de 
worden vervoerd, een aanvullingsrecht te h effen diensten over zee toegestaan maximu m mochten 
van 1 frank 50 centiemen per pakket ; t e boven gaan. De Neder landsche kolonien 

50_ Wordt voor het vervoer van postpak- z\jn bevoegd voorloopig de maximum afmeting, 
ketten, afkomstig van of bestemd voor de I langs een d i,r zijden gem~ten, tot 0.60 M. en de 
Argentijnsche kantoren van 0-ista de! Sur, maximum-inhoud van postpakketten tot 25 
Tierra del Fuego en aangrenzende eilandRn, d.M3

• te beperken. 
een verhoogd port, hetwelk 1 frank .?.5 centiemen In oirkonde hiervan hebben de hieronder 
per pakket niet te boven gaat en voor het ver-

1 
vermelde gevolmachtigden dit Slot-Protocol 

voer van pakketten met aangegevcn waar<le, I opgemaakt, dat dezelfde kracht en dezelide 
bestemd voor of afkomstig van dezelfde kan- waarde z:3:I hebben, als wanneer de bepalingan 
t oren, een aanvullingsrecht van 10 centiemen I daarvan m _het "."erdrag waren opgenomen, 
per 300 franken of gedeelte van 300 franken en hebbe°: ZlJ he~ m enkdvoud onderteekend, 
toegepast ; \ zullende d1t ~i;uk m de archieven van de S_paan-

50. Zijn de R epub!iek Columbia, Ecuador, , s.::he_ Regeeri_ng worden __ n edergelegd en m af
Peru, de Vereenigde Staten van Ven Rzuela en schnft, aan 1edere part1J worden ter hand ge-
Brazilie bevoegd, bij wijze van overgangsmaat- 1 steM\d.dr_d den 30 November 192J_ 
regel, vast te stellen : a 1 , 

a ) op 1 frank het recht wegens land transit ; I (Volgen de ond~rteekeninyen.) 
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WERELD-POSTVEREENIGING. door de Administratie, die haar pakketten 
uitlevert, voor elke verschillende bestemming 

REGLEMENT ter uitvoering van het verdrag uit dien hoofde aan haar moet worden vergoed. 
betreffende de uitwisseling van postpak- 4. Door middel der van de correspondee
ketten, gesloten tusschen Duitschland, de rende Administratien ontvangen tabellen A 
Argentijnsche republiek, Oostenrijk, Bel,gie bepaalt iedere Aclministratie de wegen, welke 
en de Kolonie Bel,gisch Congo, Bolivia, voor de verzending van hare pakketten moeten 
Brazilie, Bul,garije. Ohili, China, de Repu- worden gebruikt, en de porten, welke van de 
bliek Columbia, de Republiek Costa-Rica, 11.fzenders ziin te heffen, in verband met de 
de Republiek Guba, Denemarken, de Domi- " 
nicaansche Republiek Egypte, Ecuador, voorwaarden waarop het vervoer plaats heeft. 

5. Iedere Administratie moet bovendien 
Spanje en de Spaansche Kolonien, E thiopie, rechtstreeks aan de eerste Administratie v8,n 
Finland, Frankrijk, Algerie, de Fransche doorvoer mededeelen, voor welke landen zii 
Kolonien en Protectoraten in Indo-Ohina, " 
de overige Fransche Kolonien, (hiekenland, voornemens is, aan die Administratie post-

I d R bl k H · R pakketten uit te leveren. 
Guatema a, e epu ie aiti, de epubliek 6. Iedere Administratie moet aan de con-
Honduras, Hongarije, Britsch-Indie, IJs-
land, Italie en de Italiaansche Kolonien, t~acteerende Administratien meded_eelen ~e 
Japan, Chosen, de overige Japansche hJst van voorwerpen, waarvan d~ mvoer m 
Onderhoorigheden, de Republiek Liberia, I haar _land, volgens de wetten of reglementen, 
Luxemburg, Marokko (met uitzondering I met 18 toegelaten. 
van de Spaansche zone), Marokko (de II. 
Spaansche zone),_ Nicaragua, Noor- Ae'luivalcnten der orten. 
wegen, de Republiek Panama, Paraguay, . _P . 
Nederland, Nederlandsch-Indie, de Neder- 1. Ter mtvoermg van art1kel 5, p11,ra~ra~ l, 
landsche Kolonien in Amerika, Peru, van het Verdrag betreffende de ll:1-tw1sse1".1g 
Perzie, Polen, Portugal, de Portugeesche van postpakketten, heffen de Adm1n1strat1en, 
Kolonien in Afrika, de Portugeesche der contracteerende landen h11,re porten volgens 
Kolonien in Azie en Oceanie Roemenie de aeqmvalenten, welke ZIJ overeenkomst1g 
Salvador, het Saargebied, het' Koninl.,--rijk de aanwijzingen van de hierbij gevoegd~. tabel 
der Serviers Kroaten en Slovenen het (model 0) hebben bepaald, en welke ZlJ door 
Koninkrijk 'Siam, Zweden, Zwitse;land, tusschenkomst van de Z,~tsersche postadmini
Tsjecho-Slowakije, Tunis, Turkije, Uru- stratie aan het Internat10naal Bureel moeten 
guay en de V ereenigde Staten van Venezuela. medede~len. . 

2. B1J verandering van muntstelsel m een 
De ondergeteekenden, gelet op art. 21 van der bovengenoemde landen, treedt de Admi

het Hoofdverdra~ en op art. 22 van het Verdrag nistratie van dat land, voor de wijziging van 
betreffende de IDtwisseling van postpakketten de aequivalenten in overleg met de Zwitsersche 
hebben, namens hunne Administratien, in Postadministratie. Laatstgenoemde Adminis
gemeen overleg, ter uitvoering van laatstge- tratie stelt, door tusschenkomst van het Inter
noemd Verdrag, de navolgende bepalingen nationaal Bureel, alle andere Administratien 
vastg,esteld : der Verecniging met die wijziging in kennis. 

3. Iedere Administratie heeft de bevoegd
heid om, bij belangrijke wijziging in de waarde 
van hare munt, indien zij zulks noodig oordeelt, 
over te gaan tot het plegen van het in de 
voorafgaande paragraaf bedoelde overleg. 

I. 
Vervoer van de postpakketten : roe
tending ,an inlichtinaeo p n stnkken be
treffende do 11itwisseting van postpak
ketten. 

1. I edere Administratie is verplicht de 
postpakketten, welke baar voor doorvoer 
over haar gebied worden toegezonden, met 
dezelfde gelegenheden en middelen te ver
voeren, welke zij voor hare eigen pakketten 
bezigt. 

2. De Postadministratien der contractee
rende landen, die geregelde diensten over zee 
onderhouden, geven aan de Administratien 
der andere contracteerende landen op welke 
van die diensten voor het vervoer van post
pakketten kunnen worden gebezigd, met 
aanwijzing der afstanden. 

3. De Administratien der contracteerende 
landen, die rechtstreeksche betrekkingen on
derhouden, doen elkancler over en weder, door 
middel van tabellen, overeenkomende met het 
hierbij gevoegd model A, mededeeling van: 

a. de naamlijst der landen voor welke zij, 
bij het vervoer der postpakketten, hare tus
schenkomst kunnen verleenen ; 

b. de wegen, welke voor het vervoer van de 
bedoelde pakketten binnen haar gebied of door 
hare diensten openstaan ; 

c. bet gezamenlijk bedrag der kosten, welke 

III. 
Hinderlijke pakkctten. 

1. Als hinderlijk worden beschouwd : 
a. pakketten, welke, langs een der zijden 

gemeten, 1,50 M. te boven gaan; 
b. pakketten, welke langs eene zijde 1 meter 

en langs eene andere zijde 50 centimeter te 
boven gaan; 

c. pakketten, welke door hunnen vorm, 
hunnen omvang of hunne broosheid zich niei 
gemakkelijk leenen tot het verladen met andere 
pakketten, of welke bijzondere voorzorgen 
vereiscben. zooals planten en beesters in man
den. ledige kooien of kooien welke levende 
dieren bevatten ; bijeengepakte ledige sigaren
kistjes of andere kistjes of doozen, meubelen, 
mandewerk, bloementafels, kinderwagiins, spin
newielen, rijwielen, enz. 

2. De Administratien, die zich belasten 
met bet vervoer over zee, zijn bevoegd als 
ninderlijk aan te merken elk pakket, dat 
langs dien weg moet worden vervoerd en waar
van de inhoud 55 ku bieke decimeters, of een 
der afmetingen 1,25 M. te boven gaat. 

3. Behoudesns klaarblijkelijke vergissing, 
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moet, met betrekking tot de juiste berekening 
van den inhoud, bet gewicbt of de afmeting 
der postpakketten, de zienswijze van bet 
kantoor van :dzending als beslissend worden 
aangemerkt . 

IV. 
VervoPr van patronen en geJijksoortige 
artikelen. 

Het wordt aan de belangbe b bende Aclministra
tien overgelaten om onderling in overleg te 
treden omtrent het vervoer van geladen 
capsulen en metalen patronen voor draagbare 
vuurwapenen, alsmede van n iet-ontplofbare 
ernstvuurwerken. 

Deze voorwerpen moeten in kisten of vaatjes 
in- en uitwendig stevig worden verpakt en 
de inboud moet zoowel op de adreskaart als 
op de zending zelve worden vermeld. 

V. 
Voorwaarden van verpo.kking. 

1. Om ter ver-Lending te worden toegelaten, 
moet elk pakket : 

1°. voorzien zijn van een nauwkeurig adres 
in latijnsche letters. Met potlood gescbreven 
adressen zijn niet toegelaten. Echter zijn 
postpakketten, waarvan het adres met inkt
potlood op een vooraf bevocbtigde plaats is 
geschreven, ter verzending toegelaten. Het 
adres moet op den omslag van bet pakket zelf 
zijn gescbreven, of er zoo stevig zijn aangehecbt, 
dat bet niet kan losraken. Het vordient 
a.an beveling in de zending e@n afschrift Tan bet 
a.dres te sluiten ; 

2°. ingepakt zijn op een wijze, welke rekening 
houdt met den duur van het vervoer en waar
door de inhoud zoo afdoende wordt beveiligd, 
dat het onmogelijk is aan den inhoud te raken 
zonder dat er duidelijke sporen van schending 
overblijven. De verpakking van postpakket
ten, bestemd voor overzeesche lantlen, moet 
bijzonder stevig en goed verzorgd zijn met het 
oog op de vele verscbepingen en handelingen 
welke die zendingen moeten ondergaan ; 
vooral wanneer de inboud bestaat uit edele 
metalen, metalen voorwerpen of zwar\i~~deren, 
is bet een vereiscbte, voor de verpa · g ste
vige metalen doozen of bouten kisten van min
stens een centimeter dikte te gebruiken. On
verpakt worden aangenomen de voorwerpen, 
welke in elkaar kunnen worden gescboven of 
kunnen worden samengevoegd en bijeen
gebouden door een sterk touw, voorzien van 
zegels in lood of lak, zoodat zij Mn pakket 
vormen en niet van elkander kunnen losraken. 
Evenmin wordt verpakking geeiscbt van pak
ketten, uit een stuk bestaande, zooals stukken 
hout, metaal, enz., welke volgens handels
gebruik niet worden verpakt; 

3°. verzegeld zijn door Iniddel van met 
elkander overeenstemmende zegels in lak, 
van loodjes of van eenig antler tniddel, een 
bijzonder en eenvormig kenteeken van den 
afzender • vertoonende ; 

4°. bij aangifte der waarde, boven het adres 
zijn voorzien van eene aanduiding dier waarde 
in de munt van het land van oorsprong, ~ond~r 
doorhaling of overschrijving, ook al z1Jn die 
goedgekeurd. Daarenboven moet het bedrag 
van die aangifte door den afzender of door <;Le 
Administratie van bet land van oorsprong Ill 

ouden franken worden herleid. 
g 

Het aldus verkregen bedrag moet in cijfers 
worden vermeld naast of onder die, welke het 
aangegeven bedrag in de munt van het land 
van oorsprong aanduiden. 

2. Vloeistoffen en zelfstandigbeden, welke 
licht vloeibaar worden, moeten worden ver
zonden in een dubbel omhulsel. Tusschen 
het eerste ( flesch, pot, doos, enz.) en het tweede 
( doos van metaal, van taai bout of van gegolfd 
karton van stevige hoedanigheid) wordt, zoo 
mogelijk, eenige ruimte gelaten, welke met 
zaagsel, zemelen of een andere opslorpende of 
beschermende stof moet worden aangevuld. 

Deze laatste voorwaarde is verplichtend, 
indien het eerste ombulsel bijzonder breek
baar is. 

VI. 
Adreskaarten en douaneverklaringen. 

1. Elk pakket moet vergezeld zijn van eene 
11,dreskaart van stevig karton en van douane
verklaringen, gelijk aan of overeenkomende 
met de h.ierbijgevoegde modellen B en C. 
De Administratien lichten elkander over en 
weder in omtrent het aantal der douanever
klaringen, dat voor elk land van bestemming 
noodig is. · 

Indien de wetgeving van het land van oor
sprong zich daartegen niet verzet, mag de 
afzender de strook van de adreskaart bezigen 
voor mededeelingen de zending betreffende. 

Hij is bovendien bevoegd op de acbterzijde 
van de adreskaart de wijze aan te geven, waarop 
bij over bet pakket wenscht te beschikken, 
ingeval de uitreiking niet kan plaats hebben. 
Deze aanteekening moet in bet Fransch of in 
eene in het land van bestemming bekende taal 
zijn gesteld. 

2. Eenzelfde adreskaart en, indien de douane
wetten zich daartegen niet verzetten, eenzelfde 
douaneverklaring kunnen voor meerdere ge
wone pakketten - doch ten hoogste drie -
worden gebezigd, indien de pakketten van 
denzelfden afzender afkomstig, aan hetzelfde 
port onderworpen, en voor denzelfden persoon 
bestemd zijn. • 

Deze bepaling is niet van toepassing op pak
ketten met verrekening of met aangegeven 
waarde, welke elk van eene afzonderlijke 
adreskaart vergezeld moeten zijn. 

Het staat ecbter aan ieder land vrij bij elk 
pakket, afkomstig van of bestemd voor hei 
buitenland, afzonderlijke adreskaarten en dou
ane-verklaringen te vorderen. 

3. De adreskaarten en de douaneverklarin
gen, welke niet in de Fransche taal gedrukt zijn, 
bebooren tusscben de regels eene vertaling van 
den tekst in deze taal te bevatten. 

4. De adreskaarten, behoorende bij pakkei
ten met aangegeven waarde, moeten, voor elk 
pakket, voorzien zijn van een afdruk van 
den stempel, welke tot sluiting van het pakket 
is gebezigd, alsmede van eene aanwijzing der 
aangegeven waarde, overeenkomstig de rege
len, vermeld sub 4°. van art. V van dit Regle
ment. 

Het juiste gewicht in grammen van elk 
pakket met aangegeven waarde wordt door de 
Administratie van afzending, zoowel op het 
adres van het pakket als op de daarvoor aange
wezen plaats van de adreskaart vermeld. 

5. De contracteerende Administratien ne
men geenerlei verantwoordelijkheid op zich 
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ten aanzien 
-verklaringen. 

van de j uistbeid 

VII. 
-Onderscheidene etiketten. 

der douane-

I. Elk pakket wordt, evenals de daarop 
betrekking hebbende adreskaart, voorzien 
van een etiket gelijk aan het hierbijgevoegd 
model D, vermeldende het nummer van in
-echrijving en den naam van bet kantoor van 
terpostbezorging. 

ten hoogste drie - worden gebezigd, inclien de 
pakketten van dezelfden afzender afkomstig, 

I aan hetzelfde port onderworpen, en voor 
denzelfden persoon bestemd zijn. Deze bepa-

1 

ling is niet van toepassing op pakketten met 
verrekening of met aangegeven waarde, welke 
elk van eene afzonderlijke adreskaart mocten 
vergezeld zijn. Overigens staat het aan ieder 
land vrij bij elk pakket, afkomstig van of 
bestemd voor het buitenland, een afzonderlijk 
advies wegens francouitreiking te vorderen. 

Hetzelfde kantoor van oorsprong mag niet 
gelijktijdig twee of meer reeksen etiketten ge- j 
bruiken, tenzij de reeksen zijn aangevuld met 
een onderscheidend teeken. 

Hot advies we~ens franco-uitreiking wordt 
stevig aan de actreskaart bevestigd. 

3. Na de aflevering aan den geadresseerde, 
vult het kantoor, dat de inklaring en vrijma
king voor rekening van den afzender heeft 
bewerkstelligd voor zooveel clit kantoor betreft, 
de aanwijzingen in, die op de achterzijde van 
het advies wegens franco-uitreiking voorkomen, 
en zendt clit met de bewijsstukken onder gesloten 
omslag, zonder aanduiding van den inhoud, 
aan het kantoor van oorsprong van het pakket. 

2. De adreskaart wordt bovendien door het 
kantoor van oorsprong aan de adreszijde voor
zien van een afdruk van den stempel, aanwij
-.:ende de plaats en den -dag der terpostbezor-
-ging. . 

3. De pakketten met aangegeven waarde 
moeten, evenals de daarop betrekking hebben
de adreskaarten, zijn voorzien van een rood 
-etiket, met de aanwijzing ,,Valeur declaree" 
in Latjjnsche letters. 

4. De verrekenpakketten moeten, evenals 
<le daarop betrekking hebbende adreskaarten, 
zijn voorzien van een oranjekleurig etiket 
overeenkomende met het bij het Reglement 
van uitvoering van het Hoofdverdrag gevoegde 
model D. 

5. De per expresse te bestellen pakketten 
worden, evenals de begeleidende adreskaart, 
door middel van een stempel of van een etiket, 
Toorzien van het woord .,Expres" in vette 
letters. 

6. De dringende pakketten en de daarop 
betrekking hebbende adreskaarten moeten 
zijn voorzien van een etiket met de zeer duide
lijke aanwijzing: ,,Urgent". 

7. Indien de pakketten muntstukken, gou
den of zilveren voorwerpen of andere kostbaar
heden bevatten, moeten de in de voorafgaande 
paragrafen 1, 3, 4, 5 en 6 voorgeschreven eti
ketten en de postze$els, indien deze op de 
pakketten gehecht zrjn, op eenigen afstand 
van elkander bevestigd worden, opdat zij niet 
kunnen dienen om beschadiging van den omslag 
te verbergen. Zij mogen evenmin over twee 
zijden van den omslag worden omgevouwen 
z66 dat zij den rand bedekken. 

VIII. 
Pakketten vrij van rechten. 

1. De pakketten vrij van rechten of alleen 
vrij van douanerechten aan de geadresseerden 
uit te reiken worden, evenals de daarbij behoo
rende adreskaarten, voorzien van een gekleurd 
etiket, met de aanwijzing ,,Franc de tous 
droit s" of ,,Franc de droits 'de douane seule
ment" in vette letters. Dezelfde aanduiding 
moet door de afzenders op de adreskaarten 
worden geschreven. 

2. Elk pakket, dat ,,franc de droits" wordt 
verzonden, gaat vergezeld van een advies 
wegens franco-uitreiking overeenkomende met 
het hierbij gevoegde model E, van geelkleurig 
karton, waarvan de voorzijde door het kan
toor van afzencling volgens de aanwijzingen 
van het formulier wordt ingevuld. 

Eenzelfde advieEt wegens franco-uitreiking 
kan voor meerdere gewone pakketten - doch 

I edere Administratie heeft echter het recht 
de terugzending van de adviezen wel-(ens franco 
uitreiking, die met kosten bezwaard zijn, door 
bijzonder aangewezen kantoren te doen geschie
den en te verlangen, dat de uit het buitenland 
teruggezonden adviezen aan een bepaald kan
toor worden gericht. In clit laatste geval wordt 
de naam van bet kantoor. waaraan de adviezen 
moeten worden teruggezonden. door bet kan
toor van afzending van het pakket op de voor
zijde van het advies wegens franco-uitreiking 
vermeld. 

4. Na ontvangst van een advies wegens 
franco-uitreiking, aangevende de door den 
dienst van het land van bestemming voorge
schoten kosten, herleidt de Administratie van 
het land van oorsprong het bedrag clier kosten 
in haar eigen munt volgens een door haar zelf 
vastgestelden koers, die niet hooger mag zijn 
dan die welke voor de afgifte van postwissels 
voor het betrokken land is vastgesteld. 

Het aldus verkregen bedrag wordt op het 
formulier en op de zijstrook daarvan aangege
ven en door de handteekening van den ambte
naar, door wien de herleiding is geschied, be
krachtigd. Na invordering van het bedrag 
der kosten, overhandigt het kantoor van 
oorsprong de strook van het advies, en eventueel 
de bewijsstukken, aan den afzender. 

5. W anneer eene zending, voorzien van een 
etiket ,,franc de droits", den dienst van het 
land van bestemming bereikt zonder advies 
wegens franco-uitreiking, dan maakt het met 
de inklaring en vrijmaking belaste kantoor een 
duplicaat op van het advies, daarbij zorgdragend 
den naam van het land van oorsprong van de 
zending in de plaats te stellen van dien van de 
Administratie waartoe bedoeld kantoor zelf 
behoort. Wanneer het advies wegena franco
uitreiking n& aflevering van het pakket is 
verloren geraakt, dan wordt naar dezelfde re
gelen een duplicaat opgemaakt. 

6. De adviezen wegens franco uitkeering 
betrekking hebbende op zenclingen, welke om 
de een of andere reden naar de plaats van 
herkomst worden teruggezonden, moeten 
door de zorg van de Administratie, die de 
terngzencling bewerkstelligt, onbruikbaar wor
den gemaakt en aan de adreskaarten worden 
gehecht. 
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IX. 1 ringen en, eventueel de andere vereischte 
documenten (zooals rekeningen, bewijzen van 

Wijze van vcrzending der pakketten• I herkomst, geneeskundige verklaringen, enz.} 
1. De uitwisseling der postpakketten tus- alsmede de adviezen E, en de berichten van 

achen aan elkander grenzende ?f door middel ontvangst, worden aan het advies vastgehecht. 
van eenen rechtstreekschen dienst over zee De uitwisselingskantoren, die bun tusschen
met elkander verb<:mden landen, geschiedt komst verleenen, behoeven de bewijsstukken, 
door de kantoren en m de plaatsen, welke door j welke bij de adviezen behooren, niet te verge
de belanghebbende Administratien daartoe lijken. 
zijn aangewezen. . I 2. De postpakketten voor_ den dienst, 

2. In het verkeer tuss~hen landen, die d~?r ingesteld ten behoeve van kr1Jgsgevangenen, 
een of meer tusschenhggende landen ZJJn worden op hetzelfde advies ingeschreven, doch 
gescheiden, moeten de postpakketten de zonder eeni~e vergoeding. .. 
wegen volgen, waaromtrent tusschen de be- 3. Tenzi.J daaromtrent anders mocht ZJJn 
langhebbende Administratien is overeenge- overeengekomen behooren bij de uitwisseling 
komen ; zij worden aan d~. eers~ Administratie van pakketten ~ver zee, de k3:ntoren v&n al
van doorvoer stuksgeWIJze rutgeleverd. De zending de adviezen in den linkerbovenhoek 
betrokken Administratien kunnen zich met v&n volgnummers te voorzien welke voor elk 
elkaar ve_~taan OII1;~re~t de uit,visseling, hetzij kantoe>r van oorspro~g e~. voor elk kantoo r 
stuksgew1Jze, he~ZIJ m zakken, manden of van bestemming eene iaarliJksche reeks vormen; 
afgesloten afdeehngen van wagens met recht- zooveel mogelijk worden, onder het nu=er, 
streeksche adviezen. In dit geval stellen deze de naam van de pakketboot of van het schip, 
Administratien in gemeen overleg de noodige waarmede de zending wordt vervoerd, vermeld_ 
maatregelen vast voor de uitwisseling der post- Het laatste nummer van een afgeloopen jaar 
pakketten en voor de afrekening. . . moet op het advies van de eerste zending van 

3. Het vormen van gesloten zendmgen 1e bet volgende jaar worden vermeld. 
echter verplicht, indien bet aantal postpakket
ten van dien aard is, dat de werkzaamheden 
van eene tusschenkomst verleende Administra
tie, volgens hare verklaring, daardoor worden 
belemmerd. 

Indien daaromtrent door de met elkander 
in betrekking staande Administratien niet 
anders is overeengekomen, moeten de manden, 
zakken, enz., met de eerstvolgende gelegenheid, 
ledig aan de Administratie van afzending 
worden teruggezonrlen. Tenzij anders is bQ
paald, komen de manden, zakken en soortgelijke 
Terzendingsmiddelen, benoodigd voor de ~t
wisseling van postpakketten, voor geljJke 
deelen ten laste van de Administratien, die er 
zich in hun wederzijdsch verkeer van bedienen. 

4. De Administratien, die zich belasten 
met de uitwisseling van dringende pakketten, 
treffen in onderling overleg maatregelen voor 
een vlu~ge en zooveel mogelijk rechtstreeksche 
verzending van die pakkett-en ; deze Admini
stratien stellen eveneens in gemeen overleg de 
noodige maatregelen voor de afrekening vast. 

5. Wanneer postpakketten tijdens de ver
zending ambtshalve worden aangehouden, 
hetzij door de post, hetzij door de douane, 
dan moet de afzender per bericht van onbestel
baarheid worden uitgenoodigd nadere opdracht 
te geven. Deze maatregel is echter niet ver
plichtend in gevallen van overmacht, zooals 
atakingen, overstroomingen, enz. 

X. 
Ad vies ; omschrijving der pakketten. 

1. De postpakketten worden door het 
afzendend kantoor van uitwisseling ingeschre
ven op een advies, overeenkomende met het 
bij dit Reglement ge_~oegd model F, met ver
melding van alle DIJzonderheden, welke dat 
formulier aangeeft. De correspondeerende 
Administratien kunnen nochtans met elkander 
overeenkomen om gewone pakket~n sl~chts 
bij bet getal (en bloc) op de adVIezen 1Il te 
achrijven, met vermelding in een som van 
de te vergoeden bedragen. De adreskaarten, 
de verrekeningspostwissels, de douane-verkla-

XI. 
Bericht van ontvangst. 

1. Wanneer van een postpakket een bericht 
van ontvangst wordt verlangd, schrijft het 
kantoor van oorsprong, op duid~lijke wijze, op 
dit pakket en op de betrekkeliJke adreskaart 
de aanwijzing ,,Avis de reception" of voorziet 
het van een afdruk van een stempel met de 
letters ,,A. R.". 

2. Het formulier voor bericht van ontvangst 
wordt opgemaakt door het kantoor van oor
sprong of door eenig antler, door de afzende~de 
Administratie aan te wijzen kantoor. In~en 
het formulier het kantoor van bestemmmg 
niet bereikt, maakt dit ambtshalve een nieuw 
bericht van ontvangst op. . 

De berichten van ontvangst moeten 1Il het 
1!'ransch zijn gesteld of tussohen de regels van 
eene Fransche vertaling zijn voorzien. 

3. Het kantoor van bestemming zendt het 
formulier, na bet behoorlijk te hebben ingevuld, 
zonder omslag en portvrij terug aan het adres 
van den afzender van het pakket. 

4. Wanneer de afzender, na de terpostbe
zor~ing van een postpakket, daarvan een 
bencht van ontvangst verzoekt, vermeldt 
het kantoor van oorsprong op een form~er 
voor berioht van ontvangst de zeer nauwkeunge 
omschrijving van het pakket (kantoor van 
oorsprong, datum van terpostbezorging, num
mer, adres). Dit formulier wordt vastgehe?ht 
aan een navraag, model N, vooraf voorzien 
van postzegels, \Velke het recht, bedoeld b!j 
artikel 5 § 6 van het Verdrag, vertegenwoordi
gen en behandeld volgens het bepaalde bij 
art. XVI van dit Reglement, behoud~ns 
deze uitzondering, dat, ingeval van regelmat1ge 
aflevering van het pakket, waarop het berlcht 
van ontvangst betrekking heeft, ket kantoor 
v&n be11temming het formulier N ach~r~oud~ e.n 
het bericht van ontvangst beboorhJk _mgev:uJd 
terugzendt op de wijze als in § 3 van d1t artikel 
is voorgeschreven. , 

6. Indien een bericht van ontvangst, dat 
door den afzender op regelmatige wijze bij de 
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terpostbezorging is gevraagd, niet binnen den I nistratien van oorsprong en van bestemming 
bepaalden tijd wordt terugontvangen, wordt, om anders is overeengeko~en, wo~den de b~
het ontbrekende bericht op te vragen, gehandeld dragen der verrrekerungspostwissels. herle1d 
-overeenkomstig het bepaalde bij § 4 van ~it in de munt van het Ja~~ van _bestemmmg door 
artikel. Het kantoor van oorsprong scbr1Jft de zorg van de Adm1mstrat1e . v~n dat la~d, 
aan het hoofd van het formulier: I volgens den koers van herle1ding gebez1gd 

,,Dupl.icata de J'avis de reception, etc." voor de herleiding van postwissels bestemd 
voor het land van oorsprong der pakketten. 

XII. 
Onderzoek door de kantoren van uit
wis.seling. 

1. Bij ontvangst van een advies gaat het 
kantoor van uitwisseling over tot het onderzoek 
der postpakketten en der verschillende stukken, 
welke op dat advies zijn ingeschreven en stelt, 
in voorkomende gevallen, vast wat ontbreekt 
of welke andere onregelmatigheden zijn be
vonden, door middel van een formulier, over
eenkomstig het bij dit Reglement gevoegd model 
G, zich daarbij gedragende naar de regelen, 
welke bij art. IX van het Reglement ter uit
voering van de Overeenkomst betreffende stuk
ken met aangegeven waarde, zijn vastgesteld. 

2. Verschillen van geringe beteekenis, met 
betrekking tot den inhoud, de afmeting en het 
gewicht, alsmede onregelmatigheden, waarbij 
klaarblijkelijk de verantwoordelijkheid der 
betreffende Administratien niet betrokken is, 
worden enkel door een bericht van bevinding 
medegedeeld. 

3. Alie verschillen, welke in de vergoedin
gen en de aanrekeningen mochten worden op
gemerkt, worden door misdel van een bericht 
van bevind.ing aan bet kantoor van afzend.ing 
medegedeeld. De goedgekeurde berichten van 
bevinding worden gebecht aan de adviezen, 
waarop zij betrekking hebben. Met verbete
ringen, welke niet met · bewijsstukken zijn 
belegd, wordt geen rekening gehouden. 

XIII. 
V crrekenpakketten. 

1. De verrekenpakketten en de da,arb~i 
behoorende adreskaarten moeten op de adres
zijde, zeer duidelijk geschreven of gedrukt, 
het woord .,Remboursement" dragen, gevolgd 
door de aanduiding van het verrekenbedrag in 
de munt van het land van oorsprong, in La · 
tijnsche letters, zonder doorhaling of over
achrijving, zelfs al ware die goedgekeurd. 

De afzender moet, eveneens in Latijnsche 
letters, op het pakket en op de voorzijde van 
de adreskaart zijn naam en adres vermelden. 

2. Elk verrekenpakket gaat vergezeld van 
een verrekeningspostwissel, gelijk aan of over
eenkomende met het bij d.it Reglement gevoegd 
model H. Deze verrekeningspostwissel, welke 
aan de adreskaart wordt vastgehecht, moet de 
aanwijzing dragen van het verrekenbedrag, 
in de munt van het land van oorsprong en 
als algemeenen regel, den afzender van het 
pakket als den geadresseerde van den wissel 
aangeven. Echter is iedere Administratie 
vrij de postwissels betreffende zend.ingen uit 
haren dienst afkomstig, te doen adresseeren 11,an 
de kantoren van oorsprong der pakketten of 
aan een van hare overi~e kantoren. 

De strook van den w1ssel moet den naam en 
het adres van den geadresseerde van het pakket, 
alsmede de plaats en den datum van terposthe
zorging van die zending vermelden. 

3. Tenzij daaromtrent tusschen de Admi-

4. Onmiddellijk na invordering van het 
verrekenbedrag vult het kantoor van bestem
ming, of eenig antler daartoe door de Adm1-
nistratie van het land van bestemming aange
wezen kantoor het gedeelte ,,Indications de 
service" van den verrekeningspostwissel in 
en zendt <lien wissel, na daarop den da!lteeke
ningstempel te hebben afgedrukt, vr1j van 
recht, aan het adres, dater op is vermeld. 

De verrekerungspostwissels worden uitbe
taald overeenkomstig de bepalingen, door elke 
Administratie vastgesteld, ten einde de betaling 
van het bedrag der verrekening aan de a.fzen
ters der paJtketten te ver7.ekereo . 

6. Indien de ge11,dresseerde hel. verreken
bedrag niet betaalt binnen zeven dagen in 
het verkeer tusschen landen van Europa, 
en binnen veertien dagen in het verkeer tusschen 
landen van Europa met landen buiten Europa 
en van deze laatste landen onderling, te reke
nen van den dag volgende op <lien van aan
komst van het pakket ten kantore van bestem
ming, dan wordt het pakket als onbestelbaar 
behandeld overeenkomstig bet bepaalde bij 
art. XV, § 3, van dit Reglement.. 

Deze termijnen kunnen tot ten hoogste 28 
dagen wl)rden verlengd door de Administratien, 
wier wetgeving daartoe de verplichting oplegt. 
De afzender kan echter, door eene in een in 
bet land van bestemming bekende taal gestelde 
aanteekening, de onmiddellijke terugzending 
van de pakketten aan zijn adres vragen, indien 
de geadresseerde bij de eerste aanbieding 
weigert bet verrekenbedrag te betalen. 

De verrekeningspostwissels, behoorende bij 
verrekenpakketten, welke om de eene of andere 
reden naar bet kantoor van oorsprong worden 
t eruggezonden, moeten, door de zorgen van de 
terugzendende Administratie, worden onbruik
baar gemaakt. 

6. Wanneer de postwissels, behoorende bij 
de verrekenpakketten v66r de invordering van 
bet verrekenbedrag in het ongereede of verloren 
zijn geraakt of vernietigd zijn, maa,kt het 
kantoor van bestemming namens het kantoor 
van afzending duplicaten op. 

Dena de invordering van hetverrekenbedrag. 
in het ongereede of verloren geraakte of ver
nietigde verrekeningspostwissels worden even
eens vervangen door duplicaten of machtigingen 
tot uitbetaling, nadat door de beide betrokken 
Administratien is vastgesteld, dat de postwissel 
noch uitbetaald, noch terugbetaald is. 

7. De verrekeningspostwissels, waarvan de 
geadresseerden het bedrag niet binnen den 
termijn van geldigheid, vastgesteld bij het 
Reglement ter uitvoering van de Overeenkomst 
betreffende den postwisseldienst, hebben opge
vorderd, worden behandeld overeenkomstig 
het bepaalde bij de §§ 2 en 3 van artikel VIII 
van het Reglement ter uitvoering van de Over
eenkomst, betreffende den dienst der invorde
ring van ~elden op quitantien en handelspapier. 

8. Het . bepaalde bij de §§ 7 en !l va,n &rtikel 
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XIII van het Reglement van uitvoering van 
het H oofdverdrag, betreffende postwissels, 
welke niet aan de rechthebbenden kunnen 
worden uitgereikt of niet door dezen worden 
geind, is eveneens van toepassing op den dienst 
der postpakketten, belast met verrekening. 

XIV. 
Nazending. 

l. Verkeerd gezonden postpakketten wor
den naar hunne bestemming verzonden langs 
den kortsten weg, waarover de nazendende 
Administratie kan beschikken. Zij kunnen 
door deze Administratie niet met douane- of 
andere rechten worden belast. Wanneer de 
pakketten door de nazending bij de afzendende 
Aclministratie t erugkeeren, debit.eert het uit
wisselingskantoor, dat nazendt, zich- voor de 
ontvangen vergoedingen, na mededeeling der 
misvatting door middel van een bericht van 
bevinding. In het t egenovergestelde geval en 
indien het bedrag, te goed gedaan aan de na
zendende Administratie onvoldoende is om de 
kosten der nazending, welke te haren laste 
komen, te dekken, dan crediteert zij zich voor 
het verschil, door het op het advies van het 
afzendend kantoor van uitwisseling te goed 
gedane bedrag te verhoogen. De reden dezer 
verbetering wordt aan laatstgemeld kantoor 
door middel van een bericht van bevinding 
medegedeeld. 

Wanneer ecn pakket ten onrechte ter ver
io;ending is toegelaten, tengevolge van eene 
aan den postdienst te ,vijten misvattmg, en 
dientengevolge naar het land van oorsprong 
moet worden teruggezonden of indien een 
verbod van invoer, als bedoeld bij artikel l5 
van het Verdrag, door het uitwisselingskantoor 
van bestemming bij de uitwisseling wordt 
opgemerkt, dan wordt op de,elfde wijze 
gehandeld ,i,Isof dat pakket tengevolge van 
verkeerde verzending aan de Administratie 
van afzending moest worden teruggegeven. 

2. De postpakketteo, welke ten gevolge 
van veranrlerin~ van woonplaats der geadres
seerden of tengevolge van een misvatting 
van den afzender worden nagezonden, worden 
door rle Administr»tie, die ze uitreikt. belast 
met een port, ten laete der geadreseeerden, 
gelijksta.ande met het ttandeel, dat aan deze 
aat~te Administratie, aan de nazendende 

Administratie en, in voorkomende gevallen, 
aan ieder der Administratien van doorvoer is 
verscbuldigd. 

De nazendende Administratie crediteert zich 
voor haar aandeol bij de Admmistratie van 
doorvoer of bij de Adtr1inistratie van nieuwe 
bestemming. lndien het land, dat nader 
verzendt, en dat van nieuwe bestemming niet 
aan elkander grenzen, brengt de eerste Admini
stratie van rloorvoer, die een nagezonden post
pakket ontvangt, het bedrag van zjjn aandeel 
en van dat van de nazendende Administratie, 
in zijn voordeel, ten taste van de Administratie, 
waaraan dat voorwerp wordt uitgeleverd. 

Indien deze laatste Administratie, op hare 
beurt, slechts een Administratie van doorvoer 
is, verhar.lt zii eveneens op de volgende Admi
nistratie haar eigen aandeel, vermeerderd met 
die, welke door de voorgaande Administratie 
zijn in rekening gebracht. Deze handeling 
wordt herba;i,lrl in bet verkeer tusschen de ver-

schillende Administratien, die aan het vervoer 
deelnemen, trit dat het postpakket de Admini
etratie van bestemming beeft bereikt. 

lndien echter bet port, wegens de verdere 
verzending van een na te zenden pakket ver
schuldigd, op het oogenblik van nazending 
wordt voldaan, dan worrit dit voorwerp be
handeld alsof het rechtstreeks van het nazen
dende land naar het land van bestemming 
geadresseerd ware en zonder betaling van port 
aan den geadresseerde uitgereikt. . 

3. De pakketten, belast met verrekenmg, 
kunnen worden nagezonden, indien in het 
verkeer van het land van nieuwe bestemming 
met da.t van oorsprong verrekenpakketten zijn 
toegelaten. De pakketten gaan, in geval van 
nazending, vergezeld van de verrekeningspost
wissels, opgemaakt door den dienst van oor
sprong der pakketten. De Administratie van 
nieuwe be~temming handelt ten opzichte van 
de afrekening van het verrekenbedrag alsof 
het pakket haar rechtstreeks ware toegezonden. 

4. De pakketten worden nagezonden in 
hunne oorspronkelijke verpakking en vergezeld 
van de adreskaart, opgemaakt door het kantoor 
van ooreprong. Indien het pakket om de eene 
ot andere reden opnieuw moet worden verpakt 
of de oorspronkelijke adreskaart moet worden 
vervangen door eene andere, is het volstrekt 
noodzakelijk den naam van het kantoor van 
oorsprong en het nummer van de oorspronke
lijke inschrjjving, zoowel op het pakket ala 
op de adreskaart, te vermelden. 

xv. 
Onbestelbare pakketten. 

l. Indien de afzendere van onbeetelbare 
pak.ketten op de keerzijde van de adreskaart en 
op de zending zelve niet hebben aangegeven 
op welke wijze met hunne pakketten moet 
worden gebandeld, dan doet de Administratie 
van bestemming zoo spoedig mogelijk aan 
de Administratie van oorsprong mededeeling 
van de onbestelbare pakketten. Daarvoor 
wordt gebruik gemaakt van een formulier 
overeenkomstig het hierb\j gevoegde model J, 
gesteld in de Fransche taal of voorzien van een 
onder de regels gestelde Fransche vertaling 
van den tekst. 

De _afzender mag slechts beschikken over het 
pakket op een der in § 2 van dit artikel aange
geven wijzen. 

Als algemeene regel worden de berichten van 
onbest.elhaarheid gewisseld t usschen ,J.e kantoren 
van bestemming en die van oorsprong. Iedere 
Administratie kan «'!chter verlangen, dat de 
kennisgevingen, haren rlienst betreffendc-, wor
den toegezonden aan haar Hoofdbestuur, of 
aan een bepaaldelijk aangewi,,,.en kantoor. 

Het bericht van onbestelbaarhe1d moet in 
voorkomende geval!en vermelden het bedrag 
van de douane- en aodere kosten, waarmede 
het pakket reeds is bela~t en van die, waarmede 
bet nog wegens langere bewaring zoude kunnen 
worden bell\~t. 

Wanneer postpakketten, waaromtrent een 
bencht is verzonden, alsnog worden aangenomen 
of nagezonden v66r de ontvangst van rle be
schikkingen van den afzender, moet het kantoor 
van oorsprong daarvan onmiddellij k worden 
onderricht, ter kennisgeving aan den afzender. 
Na ontvang~t van de bescbikkingen van den 



1035 7 DECEMBER. 1921 

afzender, zijn deze laatste alleen geldig en mt I 
te voeren. I 

2. De afzender van een onbeetelbaar pakket 
Iran verzoeken : 

a. dat het pakket he1;11 onmiddellijk worde 
teruggezonden ; 

b. dat het adres van het pakket worde ver
beterd of aangevuld ; 

c. dat hat pakket aan een antler dan den 
geadresseerde worde ui tgereikt of naar eene 
andere bestemming worde opgezonden om aan 
den oorspronkelijken geadresseerde of aan een 
antler persoon te worden uitgereikt ; 

d. dat aan den oorspronkelijk geadresseerde 
nog eenmaal kennis worde gegeven' ; 

e. dat het pakket worde verkocbt voor rake
rung en op kosten van den afzender of als afge
staan wore behandeld ; 

/. dat een pakket, belast met verrekening 
worde afge~even aan den oorspronkelijken 
geadresseerde of aan een antler persoon wnder 
inning van bet verrekenbedrag of tegen beta
lin~ van een lager bedrag dan het oorspron
kehjk aange~evene. De wijze van handelen, 
te volgen b1j bet onbruikbaar maken of de 
vervanging van den verrekerungspostwissel, is 
dezelfde als voorgeschreven bij § 2 van artikel 
A VII van dit Reglement ; 

g. dat het pakket aan den geadresseerde 
worde afgegeven zonder hefting van de douane
of andere kosten, waarmede het pakket is belast. 

Indien de afzender in het geheel ruet ant
woordt of een wensch te kennen geeft, die niet 
overeenkomt met het door het kantoor van 
oorsprong tot hem gerichte verzoek om instruc
ties, behoeft het kantoor van beqtemming hem 
geen nieuw bericht te zenden ; in die gevallen 
wordt bet pakket hem na verloop van den, in 
de hierna volgende § :l, vastgestelden termijn, 
teruggezonden. 

Hetzelfrle geschiedt indien de afzender weigert 
het bericht van onbestelbaarheid aan te nemen, 
of het bij § 6 van artikel 5 van het Verdrag 
bedoelde recht te betalen. 

Postpakketten, waarvan uitreiking aan de 
geadresseerden om de eene of andere reden 
niet heeft kunnen plaats vinden en waarvan 
de afzenders onvoorwaardelijk afstand hebben 
gedaan, worden door de . Administra.tie van 
bestemming niet terug$ezonden, doch behandcld 
overeenkomstig hare bmnenlandsche wetgeving. 

3. Indian bet kantoor van bestemming 
binnen den tijtl van een maand, te rekenen van 
de verzending van bet bericht, geen voldoende 
inlicbting heeft ontvangen, wordt bet pakket 
M.n bet kantdbr van oorsprong teruggezondea. 

Dit tijdsverloop bedraagt vier maanden 
voor bet verkeer met overzeesche landen. 

De pakketten, welke op verzoek ter be
schikking van de $eadresseerden worden 
bewaard, of de aanw1jzing ,,poste restante" 
dragen worden als onbestelbaar beschouwd 
na den in de reglemented van bet land van 
bestemming voorgeschreven bewaringstermijn, 
met dien verstande evenwel dat die termijn 
in bet verkeer met ovcrzeesebe landen vier 
maanden, en in bet overige verkeer een maand 
ruet mag t,e boven gaan. 

Terngzending van het ,pakket moet onmid
dellijk plaats hebben, indien bet verzoek van 
den afzender, gedaan, hetzij door eene vooraf 
op de adreskaA.rt gestelde aanwijzing, hetzij in 

antwoord op het bericht va,n onbestelbaarheid, 
model J, ruet kan worden ingewilligd, of dit 
verzoek niet tot aflevering van het pakket 
heeft ~eleid. Indien de afzender bij zijn nieuwe 
beschikking een tweede aanwijzing (antler 
adres, enz. ), heeft bijgevoegd, wordt het pakket 
eerst teruggezonden, wanneer deze in de plaats 
tredende beschikking op haar beurt tot geen 
gevolg heeft geieid. 

4. Elk pakket, waarvan de geadresseerde is 
vertrokken naar een land, dat niet tot het 
Verdrag betreffende de pakketpost is toege
treden, wordt als onbestelbaar behandeld, 
tenzij de Administratie, waarvoor bet oor
spronkelijk bestemd was, in staat is om bet aan 
zijn adres te doen bezorgen. 

De pakketten, welke aan den afzender 
worden teruggezonden, worden op het advies 
ingeschreven met de aanwijzing ,,Rebut" 
in de kolom voor aanmerkingen. Zij worden 
behandeld en met port belast evenals de voor
werpen, welke, ten gevolge van verandering 
van woonplaats der geadresseerden, worden 
nagezonden. 

Ingeval deze pakketten met andore kosten 
dan die van terugzending worden belast, moet 
eene specificatie van die kosten bij de adres
kaart worden gevoegd. 

5. De goederen, welke aan waardevermin
dering of bederf onderhevig zijn. kunnen on
middellijk, ook onderweg bij de been- en 
terugzending, zonder voorafgaand bericht en 
zonder gerechtelijke formaliteit, ten voordeele 
van den rechthebbende worden verkocht. 
Indien om de eene of andere reden de verkoop 
niet mogelijk is, worden de in waarde vermin
derde of bedorven voorwerpen vernietigd. 
Van den verkoop of van de vernietiging wordt 
proces-verbaal opgemaakt. 

Een afschrift van dat proces-verbaal wordt, 
vergezeld van de adreskaart, aan bet kantoor 
van oorsprong toegezonden. 

De op brengst van den verkoop strekt in de 
eerste plaats tot dekking der kosten, waarmede 
de zending is bezwaax:d. In voorkomende 
gevallen wordt bet overschot aan bet kantoor 
van oorsprong overgemaakt, om te worden ter 
band gesteld aan den afzender, te wiens laste 
de kosten der zending komen. De kosten, 
welke door den verkoop niet zijn gedekt, komen 
ten laste van den afzender en worden aan de 
Administratie van oorsprong in rekening ge
bracht. 

XVI. 
Navragen. 

1. Voor navra,gen omtrent postpakketten 
of niet terugontvangen verrekeningspostw,ssels 
wordt gebruik gema,a,kt van een formulier 
gelijk aan of overeenkomende met bet bij dit 
Reglement gevoegd model N. De Admini~tratie 
van het land van oorsprong zendt dit formulier 
rechtstreeks aan de Administratie van be
stemming. 

2: Echter wordt in het verkeer met over
zeesche landen en tusschen die landen onder
ling de navraag verzonden van kantoor tot 
kantoor langs denzelfden weg als de zending, 
waarop de navraag betrekking heeft. 

3. In het geval, bedoeld bij § 1 van dit art1-
kel, zendt de Admirustra,tie van bestemmmg, 
wanneer zij in staat is afdoende inlichtingen 
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te verschaffen omtrent het lot van het pakket, 
waarop de navraag betrekking heeft, of van 
den verrekeningspostwissel, dit formulier. voor
zien van de vereischte inlichtingen, aan de 
Administratie van oorsprong terug. 

Wanneer het lot van een pakkei, dat door 
verschillende Administratien is behandeld, 
niet aanstonds in het land van bestemrning 
kan worden vastgesteld, zendt de _Adrninistratie 
van bestemming het formulier aan de Adminis
tratie van oorsprong terug. Deze vult het 
formulier aan, door daarop de bijzonderheden 
van de verzending aan de eerst.ti· Administratie 
van doorvoer te vermelden en zendt het daarna 
aan deze Adrninistratie welke er hare opmerkin
gen en eventueel de verzending aan de volgende 
Administratie op aanteekent. De navraag 
gaat zoo vervolgens van Administratie tot 
Administratie, totdat het lot van het voor
werp, waarop de navraag betrekking heeft, is 
vastgesteld. 

De Administratie, welke het pakket aan 
den geadresseerde heeft doen uitreiken, of die, 
in voorkomende gevallen, noch die uitreiking, 
noch de regel.matige uitlevering aan eene andere 
Administratie kan aantoonen, vermeldt dat 
feit op het formulier en zendt dit daarna aan 
de Administratie van oorsprong terug. 

4. In het geval bedoeld bij § 2 van dit 
artikel, worden de nasporingen voortgezet van 
de Administratie van oorsprong af tot aan die 
van bestemming. Iedere Administratie ver
meldt op het formulier de gegevens omtrent de 
verzending aan de volgende Administratie en 
verzendt het vervolgens daaraan. Indien geen 
gegevens omtrent de verzending aan de vol
gende Administratie kunnen worden verstrekt, 
wordt het formulier aan de Administratie van 
het land van bestemming gezonden. De 
Administratie, die het pakket aan den geadres
seerde hee~ doen uitreiken, of die, in voor
komende gevallen, noch die uitreiking, noch de 
re~elmatige uitlevering aan eene andere Ad
mmistratie kan aantoonen, vermeldt dat feit 
op het formulier en zendt dit daarna aan de 
Administratie van oorsprong terug. 

5. De formulieren N worden in het Fransch 
gesteld of behelzen tusschen de regels eene 
Fransche vertaling van den tekst. Zij moeten 
zooveel mogelijk vergezeld gaan van een 
facsimile van bet adres. Deze formulieren 
worden zonder begeleidend schrijven in een 
gesloten omslag verzonden. Het staat aan 
iedere Administratie vr\j om, bij eene aan 
het Internationaal Bureel gerichte kennisge
ving, te verlangen, dat de op haren dienst 
betrekking hebbende navragen worden toege
zonden, hetzij aan haar Hoofdbestuur, hetzij 
aan een bepaaldelijk daartoe aangewezen 
kantoor, hetz\j eindel\jk rechtstreeks aan het 
kantoor van bestemming of, indien zii alleen 
als Administratie van doorvoer bij de zaak 
betrokken is, aan het kantoor van uitwisseling, 
waaraan de zending is uitgeleverd. 

XVII. 
Verzoeken om teruvzcnding, verande
ring van adres of "opheffing van het 
verreken bedrag. I 

l. De aanvragen om terugzending en 
verandering van adres van pakketten zijn 
onderworpen aan de regelen en formaliteiten, 

voorgeschreven bij art. XXX van het Regle
ment ter uitvoering van het Hoofdverdrag. 

2. Indien gedeeltelijke opheffing van het 
verrekenbedrag wordt verlangd, moet een 
'1ieuwe verrekeningspostwissel, opgemaakt tot 
net verminderd bedrag, bij de verzoeken worden 
gevoegd. De ongeldig verklaarde of vervangen 
verrekeningspostwissels worden vernietigd door 
te zorgen van de Administratie van bestem
ming der pakketten. 

XVIII. 
Airekening. 

1. Iedere Administratie laat maandelijks, 
door elk van hare uitwisselingskantoren en 
voor alle verzendingen van de uitwisselings
kantoren, van een en dezelfde Adm.inistratie 
ontvangen, een staat. overeenkomstig het bij 
dit Reglement gevoegde model K opmaken van 
de sommen, welke op elk advies zijn inge
schreven, hetzij in haar voordeel, voor haar 
aandeel, en in voorkomende gevallen voor 
dat van ieder der belanghebbende Adminis
tratien. in de door de Administratie van 
afzend.ing geheven porten, hetzij in haar nadeel. 
rnor het aandeel in de van de geadresseerden 
te heffen porten, dat wegens nagezonden of 
onbestelbare pakketten aan de Administratie 
welke die pakketten na- of terugzendt, en aan 
de verder daarbij betrokken Administratien 
toekomt. 

2. De bedragen der staten K worden 
vervolgens door de zorg van dezelfde Admi
nistratie overgebracht op eene rekening L, 
waarvan het model eveneens bij dit Reglement 
is gevoegd. .. . 

3. Deze rekening wordt, onder b1Jvoegmg 
van de afzonderlijke staten, van de adviezen 
en, zoo die er zijn, van de daarop betrekking 
hebbende berichten van bevinding, in den loop 
der maand, volgende op die waarover de reke
ning loopt, aan het onderzoek van de correspon
deerende Administratie onderworpen. 

De eindbedragen mogen nooit worden yer
beterd. De misvattingen, welke mochten 
worden opgemerkt, moeten worden verevend 
door middel van verschil-staten. 

4. De maandelijksche rekeningen worden, 
na over en weder te zijn nagezien en goedge
keurd, door de zorg van de Adrninistratie, 
die te vorderen heeft, in eene algemeene dr1e
maandelijksche rekening te zamen gevat. 

Aan de aan het Verdrag deelnemende Admi
nistratien wordt nochtans vrijheid gelaten zich 
onderlin~ te verstaan om slechts halfjaarlijks 
of jaarliJks een algemeene rekening samen te 
stellen. 

5. Het saldo, door de balans der wederzijd
sche rekeningen tusschen twee Administratien 
aangewezen, wordt door de Administratie die 
te betalen heeR, aan de Administratie, die 
te vorderen heeft, uitbetaald op de wijze, ale 
bij § 1 van artikel XXXVI van het Reglement 
van uitvoering van het Hoofdverdrag, alsmede 
in het Slot-Protocol van dit Verdrag aangege
ven. 

6. Het vaPtstellen, de inzending en de 
betaling der rekeningen moet in den kortst 
mogelijken tijd en µiterlijk v66r den afloop 
van het vol~ende kwartaal geschieden. Na 
dien termijn 1s wegens de door de eene Admi
nistratie aan de andere verschuldigde bedragen, 
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te rekenen van den dag, waarop de termijn 
verstreken is, een rente van 7 pet. 's jaars te 
betalen. 

7. Nochtall.l!i wordt aan de belanghebbende 
Administratien de bevoegdheid gelaten om, in 
gemeen overleg, andere regelingen te treffen 
dan die, welke in dit artikel zijn aangegeven. 

XIX. 
Afrelrerung der verrekonbedragen. 

1. Tenzij tus,chen de betrokken Adminio
"tratien anders mocht zijn overeengekomen, 
geschiedt de afrekening betreffende de verreken
bedragen, welke door iedere Administra.tie 
voor rekening van eene andere Administratie 
zijn betaald, door middel van bijlagen (hier
bijgevoegd model M) van de bijzondere post
wisselrekeningen van de Adrninistratie, die te 
vorderen heeft van de met haar in betrekking 
staande Admimstratie. 

2. In deze rekeningen van de verrekenbe
dragen, welke van de uitbetaalde en voor vol
daan geteekende wissels vergezeld gaan, worden 
de postwissels ingeschreven in alphabetische 
orde van de kantoren van uitgifze en volgens 
de nummers van inschrijving van de post
wissels in de registers van dit kantoor. 

Aan bet slot van de rekening trekt de Ad
ministratie, die haar heeft opgemaakt van het 
totaal- bedrag barer vordering een half percent 
af, vertegenwoordigende het aandeel van de 
correspoodeerende Admin,stratie in het rech1; 
van verrekening. 

3. Het eind-totaal der bijzondere rekening 
van de verrekenbedragen wordt; zooveel mo
gelijk, opgeteld bij dat der bijzondere rekening 
van de postwissels voor hetzelfde dienstjaar. 
Het onderzoek e 1 de verrekening van deze 
afrekeningen vindt plaats volgens de regelen 
voor de afrekeningen wegens de postwissels, 
vastgesteld bij bet Reglement ter uitvoering 
van de Overeenkomst betreffende den post
wisseldienst. 

XX. 
Afrekcnin11 van cle op de adviezen we- I 
gens tranco-,,itrPiking voorkom~nde I 
reohten. 

1. De afrekening betreffende de douane- J 

kosten, enz., welke door iedere Administratie 
voor rekening van eene andere zijn betaald, j 

gescbiedt door middel van bijzondere maande
lijkscbe rekeningen overeenkomstig het bier
bijgevoegde model E bis. die warden opgemaakt 
in de munt van bet land, dat te vorderen heeft, j 
door de Administratie, die te betalen beeft. 

De adv1e,.,rn w"geus franco-uitreik1ug worden 
in de rekeningeu vermeld naar alphabetiscbe 1 

orde van de kautoren door welke de inklaring 
en vrijmaking heeft pla&ts gehad, en in volgorde 
van de nummers, welke die kantoren daaraan I 
hebben gegeven. 

2. De bijzondere rekening wordt, vergezeld 
van de voorgeschreven adviezen, gezonden aan 
de Administratie die te vorderen heeft, en we! 
uiterlijk op het einde van de maand, volgende , 
op die, waarop de afrekening betrekking heeft. 

Een blanco-rekening wordt niet opgemaakt. 
3. Het onderzoek van die afrekeningen I 

heeft plaata nstar de bepalingen, welke voor de 
afrekening betreffende postwissels in bet Regle
ment ter uitvoering van de Overeenkomst be- I 

treffende den postwisseldienst zijn vastgesteld. 
4. De afrekening van douanerechten vindt 

afzonderlijk plaats. Echter geschiedt deze 
voor de Administratien die het verzoek daartoe 
doen, hetzij bij de rekeningen betreffende de 
postwissels, hetzij bij de rekeningen L of M 
van deze Administratien. 

XXI. 
Toez,,nding van stukken betreffende 
de ui tw1sseling van postpakketten. 

I. De Administratien deelen elkander over 
en weder, door tusschenkomst van het Inter
nationaal Bureel, en ten minste drie maanden 
v66r het in werking treden van het Verdrag, 
mede: 

a. de door haar vastgestelde bepalingen, ten 
aanzien van het maximum-gewicht, de aan
gifte van waarde, de hinderlijke pakketten, de 
verrekenpakketten, het aantal pakketten, welke 
van eene enkele douaneverklaring mogen 
vergezeld zijn, en omtrent het toelaten van 
geschreveu mededeelingen op de adreskaart: 

b. indien het te pas komt, de grenzen voor 
de afmetingen en den inhoud, in § 2 van artikel 
III van dit Reglement bedoeld ; 

c. het tarief, in haren dienst van toepassing 
op de postpakketten voor ieder der contrac
teerende landen, vastgesteld in overeenstem
ming met art. 5 van het Verdrag betreffende de 
pakketpost en art. I van dit Reglement ; 

d. de op de postpakketten van toepassing 
zijnde eindtak~en ; 

e. de namen der kantoren of plaatsen welke 
aan den dienst der pakketpost zullen deelnemen, 
of het bericht, dat alle kantoren aan <lien 
dienst deelnemen ; . 

/. een uittreksel in de Duitsche, Engelsche, 
Spaanscbe of Fransche taal van de bepalingen 
harer binnenlandsche wetten of reglementen, 
betreffende het vervoer der postpakketten. 

2. Elke latere wijziging, ten aanzien der 
hierboven genoemde punten, wordt onverwijld 
op dezelfde wijze medegedeeld. · 

XXII. 
\'c,orsr,e]ieo tot wijziging van h.ei Re-
glement van uitvoering. 

1. In het tijdsverloop tusschen de bijeen
komsten, bedoeld bij .artikel 27 van het Hoofd
verdrag, heeft de Administratie van elk der 
contracteerende landen het recht, aan de andere 
aan het Verdrag deelnemende Administratien, 
door tusschenkomst van het Internationaal 
Bureel, voorstellen betreffende de bepalingen 
van dit Reglement te doen. 

2. Elk voorstel wordt behandeld, overeen
komstig de bepalingen van artikel XLIV van 
het Reglement ter uitvoering van het Hoofd
verdrag. 

3. Orn ten uitvoer te kunnen worden gelegd, 
moeten de voorstellen op zich vereenigen : 

a. alle stemmen, wanneer zij eene bijvoeging 
van nieuwe bepalingen of eene wijziging der 
bepalingen van dit artikel of van artikel XXIII 
betreffen; 

b. twee derden der stemmen, wanneer zij 
eene w~jziging van de artikelen II, III, IV, 
V, VI, VII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV en 
XV betreffen ; 

c. de volstrekte meerderheid, wanneer zij 
eene wijziging van de andere artikelen of de 
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uitlegging van de verschillende bepalingen I 
van dit Reglement betreffen, behoudens het 
geval van geschil, voorzien bij artikel 25 van , 
het Hoofdverdrag. i 

4. Aan de geldige besluiten wordt kracht , 
van uitvoering verzekerd door eene kennis
geving van het Internationaal Bureel aan alle 
aan het Verdrag deelnemende Administratien. 

5. De aangenomen wijzigingen of besluiten 
mogen niet eerder dan ten minste drie µiaanden 
na de kennjsgeving worden ten uitvoer gelegd. 

XXIII. 
Duur van bet Reglement. 

Dit Reglement treedt in werhlng met den 
dag, waarop het Verdrag in werking treedt. 

Het zal voor denzeliden t~jd als dat Verdrag 
gelden, tenzij het, in gemeen overleg, tusscben 
de contracteerende partijen mocht worden 
verrueuwd. 

Gedaan te Madrid, den dertigsten November 
negentienhonderd en twintig. 

( Volgen de onderteeken~ngen.) 

7 December 1921. BESLUIT tot nadere wijzi
ging van het V oorschrift betreffende de 
beoordeelingslijsten van de officieren b~j 
de Landmar.ht. S. 1344. 

W1J WILHELMINA. ENZ. 
Op de voorclracht van Onzcn Minister van 

Oorlog van 16 November 1921, Geheiµi, Litt. 
KllO. 

De~ Raad van State gehoord (advies van 
29 November 1921, n°. 34 Geh11im, La. 01) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minist11r van 3 December 1921, 
Litt. 116' ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 

A rti1,el Een. 
Het Voorschrift betreffende de beoordeelings

lijsten van de officieren bij de Landmacht, 
vastgesteld bij het Koninklijk Besluit van 23 
September 1908 (Staatsblad n°. 300) en gewij
zigd bij het Korunklijk Besluit van 9 Novem
ber 1912 (Staatsblad n°. 344), van 6 September 
1919 (Staatsblad n°. 558) en van 13 Ap'ril 1920 
(Staatsblad n°. 179), wordt nader gewijzigd 
als volgt : 

1 °. In bet slot van het 2e lid van § 7 worden 
de woorden: .,bij het eerste lid van" vervangen 
door het woordje .,in". 

2°. In het laatste lid van § l 2bis vervallen 
de woorden: ,.de eerstc zes leden van". 

3°. In bet 60 lid v.tn § 18 wordt in plaat~ van 
de woorden: .,de chef van den Vetehnairen 
Dienst" gelezen : .,de chefs van den Veterinairen 
Dienst en van den l\filitairen Pharmaceutischen 
Dienst, de Directeur voor bet Artillerie-Mate
rieel, ". 

4°. In het laatste lid van § 18 vervallen de 
woorden: ,,Bereden- en der Vesting-". 

5°. In het voorlaatste lid van § 23 wordt 
tusschen de cijfers ,.3", en ,.ll," ingelascht 
bet cijfer .,7,". 

fl0. In het laatste lid van § 26 wordt het 
woordje ,,ies" ver'l"an~en door .,acht". 

7°. Jn § 34 worden de woorden: ,,en den 
Hoofdcursus," vervangen door : ,, , den Hoofd
cur:su,~ en den Cursus bij het Wapen der Infan
tene, . 

8°. Het 1e lid van § 36 wordt gelezen : 
.,Officieren van gezondheid, bij inrichtingen 

van MiUtair Onderwijs ingedeeld, alsook alle 
Paardenartsen en alle Militaire Apothekers -
met uitzondering van den toegevoegden Paar
denarts en van den Dirigeeren<l -Militaire
Apotbeker, Directeur van het Rijksmagazijn. 
van geneesmiddelen, die uitsluitend worden 
beoordeeld door den chef van het betrokken 
dienstvak - worden in eersten aanleg becor
deeld door den militairen geneeskunilige, door
den paardenarts of door den militairen apothe
ker, aan m en de beoordeelde voor de waarne
ming van zijn genees- en heclkunilige Factijk 
of van 7ijn pharmaceutischen dienst verant
,voordelijk is" 

9°. § 37 wordt gelezen : 
,,De officieren van gezondheid, niet bij in

richtingen van Militair Onderwijs ingedeeld en 
geen chefs van den geneeskuncligen aienst in 
garnizoen zijnde, alsmede de Administrateurs 
van de Militaire Hospitalen, worden in eersten 
aanleg beoordeeld door den Chef van het 
Militair Hos pita 11 of, in geval zij niet bij een 
Militair Hospitaal zijn ingedeeld, door den 
militairen geneeskundige, onder mens onmid
dellijke bevelen zij staan. 

,,De Chefs van den gC'neeskundigen dienst. 
in de garnizoenen, met tot inrichtingen behoo
rende, worden uitsluitend beoordeeld door den 
lnspecteur van den Geneeskundigen Dienst der 
Landmacht, die voorts alle overige in deze 
paragraaf bedoelde officieren van gezondheid 
en administrateurs beoordeelt". 

10°. In § 33 worden de woorden : 
,,InspecteP r der Bereden-Artillerie" en .,in

specteur der Vesting -ArtilleriP" vervangen 
door : ,,Directeur voor hot Artillerie-Materieel". 

l l 0. In hPt opschrift boven § 40 vervalt het 
woord ,,militie.". 

120. In ~ 40 vervalt het woord ,,militie-"-
130. Het gestelde t'.lsschen de ged.tchten

strepen in het 5" lid van ~ 41 wordt gelezen, 
,.voor zooveel de Paardenartsen en de Militaire 
Apothekers betreft aan den Chef, onderschei
denlijk van den Veterinairen- en var den Mili 
tairen Pharmaceutischen Dienst". 

Artikel 'l'wee. 
Dit Besluit wordt geacht in werking te zijn 

getreden op 1 November 1921. 
Onze Minister van Oorlog is belast met de 

uitvoerinu van dit Besluit,, hetwelk in bet 
8taatsblad zal worden geplaatst en in afschrift 
aan den Baad van State zal worden medege
deeld. 

's-Gravenhage, den 7den December 1921. 
WILHELMINA. 

De Mini81er van Oorfog, VAN DrJK
( [/itgeg. 16 Dec. 1921.) 

7 December 1921. BESLUIT tot vernietiging 
van bet Besluit van Gedeputeerde Staten 
van Utre,cht, van 11 Juli 1921, n°. 887, 
5de afdeeling, waarbij in hooger heroep 
werd verruetigd bet beslnit van Burge
meester en Wetbouders van Arnersfoort, 
van 22 F ebruari 1921, afdeeling I, n°. 
676, tot intrekking van rle vergunning 
voor den verkoop van sterken drank in bet 
k!ein, staande ten name van A. Haarsma, 
te Amers/oort. S. 1345. 
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Wr.; WILHELMINA, ENZ. I Gezien het nader rapport van Onzen Minister 
Op de voordracht van Onzen Minister van van Arbeid en van Binnenlandsche Zaken van 

Arbeid en van Binnenlandsche Za.ken van 20 24 November 1921, n°. 1905 G, afdeeling Volk -
September 1921, n°. 1677 G, aJdeeling Volks- gezondbeid, en van 2 December 1921, n°. 15130, 
gezondheid, en Yan 23 September 1921, n°. afdeeling Binnenlandsch Bestuur ; 
11943, afdeeling Binnenlandsch Restuur ; Hebben goedgevonden en verstaan : 

0., dat Burgemeester en Wathouders van het meergenoemde besluit van Gedeputeerde 
Am,,rsfoort bij hun besluit van 22 Februari 1921, Staten van Utrecht, van 11 Juli 1921, n°. 887, 
afdeelin$ T, n°. 675, hebben ingetrokken de 5de afdeeling, te vcrnietigen wegens strijd met 
vergunnmg voor den verkoop van sterken I de wet. 
drank in het klein, staande ten name van A. Ooze Minister van Arbeid is belast met de 
Haa.rsma, te Amer.•foort en geldende voor het uitvoe<'in~ van dit besluit, dat in het Staatsblad 
perceel Soesterweg 43/45, thans genummerd znl worden geplaatst en in afschrift zal worden 
51/53 aldaar, en we! op grcnd van het feit, I gezonden aan den Raad van St.ate. 
dat Haarsma's plaatsvervanger I. Leeman I 's-Gravenhage, den 7den December 1921. 
binnen de laatste vijf jaren tweemaal onherroe- WILHELMJNA. 
pelijk werd veroordeeld wegens overtreding De Jfini.~ter van Arb-,id, A.ALBERSE. 
van art. 50, l ste lid, der Drankwet; De Minister van Binnenlandsche Zaken, 

Overwegende, dnt Haarsma tegen het, hoven- CH. RUYS DE BEERENBROUCK. 
genoemd besluit van Burgemeester en Wethou- (Uitg~g. 23 Der,. 192i.) 
ders van Amersfoort tijdig in beroep is gekomen 
bij Gedeputeerd~ Staten van Utrecht; 

Overwegende, dat Gedeputeerde Staten van 
Utrecht bij bun besluit van 11 Juli 1921, n°. 
887, 5de · afdeeling, bet bovengenoemd besluit 
van Burgemeester en Wethouders van Ama.s
/oort in booger beroep bebben vernietigd op 
grond, dat appellant zijn zetkastelein T. Leeman 
bij exploit van 5 Maart 1921, met ingang van 
dien dag de huur beeft opgezegd en dat tevens 
de dienstbetrekking tusst'hen appellant en zijn 
zetkastelein is geeindigd, zoodat tbans niet 
het geval aanwezig is, dat bij, die bet bedrijf 
uitoefent voor den vergunninghouder verkeert 
in een der geva ll en als bedoeld in artikel 8. 
lid 1, nos. 10-13 of 16 der Drankwet, aangezien 
hij, die het bedrijf uitoefent thans is appellant 
zelf en deze met eenige overtreding beeft be
gaan; 

Overwegende, dat artikel 28, 6° .. der Drank
wet bepaalt, dat de vergunning wordt ingetrok
ken, wanneer hij, die bet bedrijf voor den ver
gunninghouder uitoefent verkeert in een der 
gevallen, vermeld in artikel 8, l ste lid, noe.10 • • 
13 of 16, waaronder derhalve ook be~repen is 
het geval, dat de pla:i,tsvervanger bmnen de 
Latste vijf jaren tweemaal onherroepelijk is 
veroordeeld wegcns overtreding van artikel 50, 
l ste lid, der Drankwet ; 

Overwegende, dat vaststaat, dat ten tijde 
van de intrekking der vergunning door Burge
meester en Wethouders van Amers/oort het 
bovenbedoelde geval zich voordeed ; 

Overwe$ende, dat deze feitelijke grondslag 
voor het mtrekkingsbesluit van Burgemeester 
en Wethouders van Amersfoort niet kan worden 
aangetast door latere bandelingen van de zijde 
van den vergunninghouder ; 

Overwegende, dat derhalve Gedeputeerde 
Staten van Utrecht door bij hun beslissing in 
hooger bnoep rekening te houden met na de 
intrekking der vergunning door den vergunning
houder verrichte handelingen en door op dien 
grond het intrekkingsbesluit va.n Burgemeester 
en Wethoudns van Amersloort te vernietigen, 
hebben gebandPld in strijd met bet bepaalde 
bij artikel 28, 6°., der Drankwet ; 

Gelet op bet bepaalde bij artikel 168 der 
Provinciale wet in verband met bet bepaalde 
bij artikel 30, 7de lid, en artikel 16, 8ste lid, 
der Drankwet ; 

Den Raad van State geboord (advies van 8 
November 1921, n°. 37) ; j 

7 December 1921. BESLUIT, houdende nadere 
wijziging van het Koninklijk Besluit van 
16 September 1895 (Staatsblad n°. 161), 
waarbij aan het bestuur der gemeente 
Leiden vergunning is verleend op het 
landgoed ,,Endegeest", te Oegstgeest, een 
gesticht voor krankzinnigen op te richten. 
S. l :!46. 

WrJ WILHELMINA, ENZ. 
Op ~,e voordrach. van Onzen Minister van 

Binnenlandsche Zaken van 2 December 1921 , 
n° 7110, afdeeling Armwezen; · 

Gelet op de wet van 27 April 1884 (Staats
blad n°. 96), Jaatstelijk gew1jzigd bij de wet 
van 27 November 191.9 (Staatsblad n°. 784) ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
met intrekking van Ons bcsluit van 24 Janu

ari 1918 (Staatsblad n°. 103) te bepalen : 
Eenig artikel. 

Artikel 2 van het Koninklijk Besluit van 
16 September 1895 (Staatsblad n°. 161) wordt 
gelezen als vol~t : 

,,In het gest1cht, bestaande uit vier pavil
joenen voor mannen, vier pa,iljoenen en de 
Kasteel-etage voor vrouwen, een paviljoen 
ten deele voor mannen en ten deele voor 
vrouwen, een paviljoen voor mannelijke en 
een paviljoen voor vrouwelijke jeugdige idioten, 
zoomede uit de noodige dienstgebouwen, 
mogen niet meer dan 590 krankzinnigen, 
namelijk 275 mannen en 315 vrouwen, ver
pleegd worden". 

,, Onze Minisoer van Binnenlandsche Zaken 
bepaalt, na de voltooiing van elk paviljoen, 
bet tijdst,ip, waarop dit in gebruik mag worden 
genomen en bet maximum van het get.tl ver
pleegden , dat da~rin mag worden opgenomen, 

,,Bovendien mogen gedurende het tijdvak, 
e;udigende 31 Decemb"r 1931, in de ravil
joenen, voor zooverre die niet bestemd zijn 
voor jeugdige idioten, 15 mannen en 19 vrou
wen verpleei;d worden boven het bepaalde 
maximum." 

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

's-Gravenhage, den 7den December 1921. 
WILHELMINA. 

De Minister van Binnen!&.ndsche Zaken, 
CH. RUYS DE BEERENBROUCK. 

( Uitgeg. 22 Dec. 1921.) 
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9 Decembrr 1921. BESLUIT sot wijziging van ,

1 

bcpalingen omtrent de inrichting van het De
het 0 1Jleidingsbesluit der candidaat- partement van Waterstaat, wordt gelezen als 
houtvesters . voor den Indischen dienst. volgt: 
S. 1347. Het aanta.l burgerambtenaren bij het Depar-

WrJ WILHELMINA, ENZ. 
1 

tement van Waterstaat, bestaat behalve den 
Op de voordracht van Onzen i\fini~ter van 

I 
Secretaris Generaal, uit : 

Ko!onien van 5 December 1921, 9de afdeeling, 4 Adrninistrateurs; 
onderafdceling A, n°. ~2 ; 7 Referendaris en ; 

Hebben goedgevonden en verstaan te 
1 

16 Hoofdcommiezen: 
bepalen : I 65 Commiezen, Adjunct commiezen en Kler-
Artikel f\ van Ons besluit van 24 December i ken. 

1918, n°. 39 (Nederl,a,ndsch Staatsblad n°. 833a, Onze Minister van Water taat is belast met 
lndisch Staatsblad 1919, n°. 146), zooals dat de u tvoering van dit besluit, hetwelk in bet 
is gewijzigcl bij Onze besluiten van 27 Decem- Staatshlad zal worden gepiaatst en waarvan 
ber 1919, n°. 4 (Nederl,a,nd.sch Sta.ats'blad n°. afschri..'t zal worden gezonden aan den Raad 
987, lndisch Sta.atsblad 1920, n°. 196), 13 Octo- van State en aan de AJgemeene Rekenkamer. 
ber 1920, n°. 63 (Nederlan,l,sch Staatsblad. n° 's-Gravenhage, den 9den December 1921. 
784, lndisch Staatsblad 1921, n°. 138) en WILHELMINA. 
28 Juni 1921, n°. 71, wordt !;'(elezen: De Min. van Waterstaat, A. A. H. W. KoNIG. 

De candidaat-houtvesters ziJn verplicht v66r ( Uitge,g. 2? Dec. 1921.) 
of onmiddellijk na het door hen a.f t,e leggen 
of afgelegd propaedeutisch examen g11durende 
een zomervacantie een voorbereidend boscb- 9 
bouwkundig practicum te volgen, op eene door 
de in artikel 2 bedoelde commissie aan te 

December 1921. BESLUIT, houdende wijzi-
ging van het Rijkstele~aafreglement 1916, 
vastge teld bij Koninklijk besluit van 
29 November 1916 (Staatsblad n°. 518), 
gewijzigd bij de Koninklijke besluiten 
van 31 Mei 1918 (Staatsblad n°. 304), 
9 December 1918 (Staatsblad n°. 796), 
14 April 1919 (Sta.atsblad n°. 177), 29 April 
1919 (Staatsblad n°. 249), 11 December 
1919 (Sta.atsblad n°. 806), 24 April 1920 
(Sta.atsblad n°. 213) en 3 December 1920 
(Staatsblad n°. 837). S. 1349. 

geven wijze. 
Bovendien moeten zij : 
a. v66r het afleggen van het candidaats

examen voor Indiscben boscbbouw, gedurende 
3 maanden werkzaam zijn in eene bun door 
bedoelde commissie aan te wijzen boutvesterij 
in N ederland of elders : 

b. na het afleggen van het evenbedoelde 
examen gedurende 9 maanden in den tijd 
tusschen 1 Maart en 31 December werkzaam 
zijn bij het boscbwezen in het buitenland. 

In bijzondere gevallen, ter beoordeeling van 
Onzen i\finister van ·Kolonien, kan vnn bet 
biervoren bepaalde worden afgeweken. 

Onze ~finister van Kolonien is belast met 
de uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan Onzen Minister van 
Landbouw, Nijverbeid en Handel en aan de 
Algemeene R ekenkamer en hetwelk in bet 
Staatsblad zal worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den 9den December 1921. 
WILHELMINA. 

De Minister van Kolonien, DE GRAAFF. 
(Uitgeg. 23 Dec. 1921.) 

Wu WILHELMINA, ENZ. 
Gezien de Telegraaf- en Telefoonwet 1904 

(Sta.atsblad n°. 7) ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Waterstnat van 16 November 1921, n°. 17, 
Afdeeling Posterijen en Telegrafie ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
29 November 1921, n°. 35) ; 

Gezien het nader rapport van voornoemden 
Minister van 3 December 1921, n°. 18, Afdee
ling Posterijen en Telegrafie ; 

Rebben goedgevonden en verstaan te 
bepalen: 
Art. 1. De tweede zinsnede van het eerste 

lid en het tweede lid van artikel 1 van het 
,,Rijkstelegraafreglement 1916" vervallen. 

2. In artikel 5 van evengenoemd Regle-
9 December 1921. BESLUIT tot wjjziging ment zijn da woorden ,,door den Directeur

van bet bij Koninklijke besluiten van 18 Generaal der Posterijen en Telegrafie" te 
Januari 1917 (Sta.atsblad n°. 183) en van wijzigen in ,,door of namens den Directeur-
8 Juli 1919 (Sta.atsb/,a,d n°. 470), ge- Generaal der Posterijen en Telegrafie". 
wijzigd Koninklijk besluit van 1 2 Mei 3. De tweede zinsnede van bet tweede lid 
1913 (Sta.atsblad n°. 171), boudende vast- van artikel 6 van genoemd Reglement wordt 
stelling van bepalingen omtrent de in- vervangen door : ,,Zij worden op een aan de 
ricbting van bAt Departement van Water- buitenzijde van bet kantoor zicbtbare plaats 
staat. S. 1348. bekend gemaakt". 

Wu WILHELMINA, ENZ. Het vierde, alsmede het vijfde lid van 
Op de voordracbt van Onzen i\finister van artikel 6, vervalt. 

Waterstaat van 28 September 1921, n°. 67, 4. In artikel 7 van genoemd reglement is 
afdeeling Comptabiliteit (Kabinet) ; in plaats van ,,Minister van Waterstaat" te 

Den Raad van State geboord (advies van lezen: ,.Directeur-Generaal der Posterten en 
29 November 1921, n°. 47); Telegrafie". 

Gezien bet nader rapport van Onzen voor- 5. In artikel 10 van meergenoemcl regle-
noemden Minister van 7 Decembef 1921, ment wordt punt k vervangen door : 
no. 67, afdeeling Comptabiliteit (Kal:Jinet); ,,k. telegrammen van of aan de Rijkswater-

Hebben goedgevonden en verstaan : I staatsambtenaren en beambten, betreffende 
Artikel 1 van Ons besluit van 2 Mei 1913 den toestand der rivieren, waterboogten (met 

Staatsblad n°. 171 ), boudende vaststelling van uitzondering van die omtrent de gewone dage-
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Jijksche waterstanden), ongeval!en met dijken, , meergenoemd Reglement zijn de woorden 
s!uizen en andere werken, het bekendmaken 1 ,.ander scheepsstation dan een Rijksscheeps
van stremming van het verkeer over schip- station" te wijzigen in ,,scheepsstation". 
bruggen en groote veren, telegrammen, be- I Art. IX. Artikel 33 van meergenoemd 
treffende den waterstand, aan~eboden door J Reglement is te voorzien van het opschrift 
den sluismeester der Noordzeeslmzen te IJmui- ,,Verzending van radiotelegrammen door tus. 
den, telegra.mmen verzonden door waterschaps- schenkomst van overnemende scheepsstations." 
of polderbesturen of door de voorzitters dier In het eerste lid van artikel 33 voornoemd 
besturen in geval van watersnood of dergelijke J is het woord ,,radiotelegraafstations" te wijzi . 
. algemeene onheilen, zoomede telegrammen gen in ,,scheepsstations." 
over dienstzaken van den Rijkswaterstaat Art. X. Het v66rlaatste lid van artikel 34 
zeer dringende geval/,en betre'{Jende van en aan van meergenoemd Reglement vervalt, terwijl 
de Inspecteurs-Generaal, de Hoofdingenieurs- in het laatste lid van artikel 34 ,,Andere radio
Directeuren, Hoofdingenieurs, Ingenieurs, Tech- telegrammen" is te veranderen in ,,Radiotele• 
nische ambtenaren en de Rijkshavenmeesters grammen." . 
te IJmuiden, Rotterdam en Neuzen, een en Art. XI. Artikel 35 van meergenoemd 
ander, wanneer het verlangen tot behandeling Reglement is te voorzien van het opschrift 
als regeeringstelegram bij de aanbieding uit een ,,Radiobrieftelegrammen." 
op het bericht gestelde aanwijzing blijkt ;' ' Art. XII. In artikel 50 van meergenoemd 

sub m is te lezen als volgt: Reglement vervalt onder ,,II" ,,Ambtshalve" 
,,m. telegrammen over dienstzaken van den het bepaalde sub a, alsmede de letter ,,b". 

Inspecteur en den Commissaris van het Neder- Art. XIII. Artikel 55 van meergenoemd 
landsche loodswezen resp. te Vlissingen en te Reglement is te voorzien van het opschrift 
Neuzen, a!smede telegrammen over dienst. ,,Slotbepalingen.". 
-zaken van de Chefs van het Belgische loods- Art. XIV. Dit besluit treedt in werking 
wezen resp. te Vlissingen en te Neuzen ;". met ingang van den l sten Januari 1922. 

Achter sub o is de puntkomma achter Onze voornoemde Minister is belast met de 
,,Staatstoe.i:icht" te wijzigen in een komma, uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
.achter welke is op te nemen : ,,alsmede tele- Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
grammen, afkomstig van den directeur van afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
het Staatsboschbedrijf ;". van State. 

Na sub r wordt een nieuw sub s ingelascht, 's-Gravenhage, den 9den December 192l. 
luidende: WILHELMINA. 

,,s. telegrammen over dienstzaken van de De Min. van Waterstaat, A. A. H. W. KiiNIG. 
,,Verzekeringsraden ;" (Uitgeg. 16 Dec. 1921.) 

sub B en t zijn resp. te wijzigen in: t en u. 
Het v66rlaatste lid wordt vervangen door : 
,,Als diensttelegrammen worden beschouwd 9 December 1921. ARREST van den Hoogen 

Raad. telegrammen, wclke den dienst van de post, 
de telegraaf of de telefoon betreffen, met uit. 
zondering van die ov;ir postzaken, gewisseld 
met radioscheepsstations en de telegrammen, 
betrekking hebbend op den postcheque- en 
girodienst.'' 

Art. VI. In het derde lid van artikel 19 
van meergenoemd Reglement zijn de woorden 
,,Minister van Waterstaat" te wijzigen in 
,,Directeur-Generaal der Posterijen en Tele
grafie". 

Het op twee na laatste lid van artikell 19 
wordt vervangen door : 

,,De k,1st- en de transittaks van de Rijks 
kuststations bedragen twintig cents per woord, 
met een minimum van twee gulden per tele
gram." 

Art. VII. De tweede zinsnede van het 
eerste lid van artikel 21 van meergenoemd 
Reglement wordt vervangen door : 

,,Deze kan ecbter verlangen, dat op Rijks
Jcantoren zijne telegrammen zonder dadelijke 
betaling worden aangenomen, mits op het 
postkantoor in de plaats, waar de telegrammen 
worden aangeboden, of, wa.nneer dit op een 
hulptelegraafkantoor geschiedt, op een door 
de telegraafadministrat,ie aan te wijzen post
kantoor, het tegoed eener rekening bij den 
postcheque en girodienst eene toereikende som 
bedraagt tot nadere verrekening van de ver• 
schuldigde kosten en de houder dezer rekening 
machtiging heeft gegeven deze kosten van 
zijne rekening te doen afschrijven." 

Art. VIII. In het 5e lid van artikel 27 van 

19:ll. 

Cassatieberoep verworpen tegen Hof 
Arnhem 5 Januari 1921, N. J. 1921, blz. 
237. 

De stelling _ dat dooI vermoedens wel 
kunnen bewezen worden feiten, waardoor 
het recht ontstaat, maar niet zonder meer 
het recht zelf, is onjuist. 

In art. 1902 B. W. wordt de mogelijk
heid van het bewijs van het bestaan van 
een recht erkend en in art. 1952 ,B. W. 
kan de onbekende daadzaak ook het be
staan van een recht zijn. 

In het geval van art. 1115 B. W. kan 
geen uitdrukkelijke toebedeeling worden 
geeischt. 
(B. W. artt. 584, 1115, 1952-1959.) 

Voorzitter: Mr. S. Gratama. 

Raden : Mrs. J. A. A. Bosch, A. Fentener 
van Vlissingen, H. llesse en J. Kosters. 

J. W. A. F. van Maren Bents van den Berg, 
schout bij nacht, wonende te 's-Gravenhage, 
eischer tot cassatie van een arrest van het 
Gerechtshof te Arnhem, den 5en Januari 1921 
tusschen partijen gewezen (N. J. 1921, biz. 
237. Red.), advocaat Mr. J. H. Telders, gepleit 
door Mr. A. F. Telders, 

tegen: 
1°. A. J. W. van Eck, zonder beroep, en 

2°. S. F. van Eck, zonder beroep, beiden wo• 
nende te Vianen, verweersters, advocaat Mr. 
J. Wolterbeek Muller. 

66 
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Conclusie van den Advocaat-Generaa.l Mr. beide partijen is van burgerrechtelijken aard, 
Tak. immers voor overgang door erfopvolging en 

verkrijging door verjaring vatbaar, terwijl een 
Met vernietiging van een vonnis der Arron- dergelijk zakelijk gebruiksrecht van een ~raf

dissements-Recht bank te Tie! van 6 Februari ruimte ook onder het destijds geldend Decret 
1920, W. 10536 (N. J. 1920, biz. 202 Red.), I mperial 24 prairial an XII op de gemeente
voorzoover dit in conventie gewezen werd, lijke begraafplaatsen bestaanbaar was, t erwiJl 
verklaarde het Gerechtshof te Arnhem bij voor het overige de aard van dit recht in dit 
a rrnst van 5 J anuari 1921, W. 10763 (N J . geding van geen belang is, waar de strijd niet 
1921, biz. 237, Red.), de gedaagden in cassatie gaat tusschen den rechthebbende daarop en den 
ontva.nkelijk in hun eisch, zooals deze primair eigenaar der begraafplaats." 
luidde en verstond voor recht: ,,dat appellan- Brengt men de beide overwegingen in verband 
ten zijn eigenaressen van den grafkelder n°. 7 met het toewijzen van den eisch, dan wordt 
op de burgerlijke begraafplaats te Vianen en !outer voor recht verstaan, wat gevorderd werd 
dat gemtimeerde door zijne handelingen op n.l. : erkenning van het uitsluitend recht tot 
dat recht van appellanten inbreuk heeft ge- begraven in den litigieusen kelder. 
maakt", waarom het eerstgenoemde veroordeel- Het middel mist derhalve feitelijken grond-
dc zich in het vervolg van alien inbreuk te ont- slag. 
houden en de reeds geleden of nog te lijden Vervolgens is betoogd: ,,Schending of ver
schade te vergoeden, a lles met machtiging keerde toepassing van de artikelen 625, 629, 
verder ingrijpen te keeren, desnoods mef behulp 639, 671, 1902 en 1959 B. W., 544, 711, 712, 
van den sterken a rm. 1315, 1316 en 1353 van den Code Civil, l , 2, 

Aan de beslissincr in reconventie, waarbij 4 en 47 van de Wet van 16 Mei 1829, S. 29, 
de vordering, strekkende tot verklaring, dat houdende bepalingen wegens den overgang 
gemtimeerde de uitsluitend rechthebbende op van de vroegere tot de nienwe wetgeving, 
den bedoe lden grafkelder zijn zou, w~rd ont- doordat het Hof als bewezen aanneemt, dat 
zegd, werd niet geraakt, omdat daarin was de weduwe Carpentier Livingstone uitsluitend 
berust, zoodat zij gewijsde is geworden. rechthebbende op den grafkelder was, op 

Tegen 's H ofs uitspraak nu word~ in de grond ven vermoedens, ontleend aan eene 
eerste plaats met het navolgende middel op- rekening van een derde, en eigen daden van 
gekomen : ,,Schending of verkeerde toepassing deze weduwe en hare erfgenamen, ten onrechte. 
van de artikelen 625, 626, 627, 629 en 1401 daar we! feiten waardoor het recht vaststaat. 
B. W. 126(8) en 129 Rv., 12, 20, 23 en 32 doch niet zonder meer het recht zelf door ver
der Wet van 10 April 1869, S. 65 en artikel moedens kan worden bewezen." 

lO van het Decret Imperial sur les sepulcres, Ter juiste waardeering dezer grief, zij het 
23 Prairial an XII (12 Juni 1804) Bull. n°. 5, vergund de overweging mede te deelen, waar
doordat het Hof verstaat voor recht, dat de tegen zij zich richt en die aldus luidt : ,,dat 
oorspronkelijke eischeressen zijn eigenaressen op grond van de overgelegde rekening van den 
van den grafkelder en dat oorspronkelijk ge- Mr. metselaar B. de Graaff te Vianen, d.d. 12 
daagde op dat recht inbreuk heeft gemaakt en October 1829 wegens ,,op het nieuw B~rgerlijke 
de daaraan verbonden nevenvorderingen toe- Begraafplaats gebouwd voor rekemng van 
wijst, ten onrechte daar zoodanig recht ten Mevrouw Carpentier, onder het opzigt van den 
deze niet bestaat, doch slechts een uitsluitend Heer Willemse van Eck, een grafkelder ter 
recht tot begraveri in een bepaald graf." groote .... kostende te samen f 115.96," met 

Inderdaad zegt het Hof in zijn dictum, dat de daarop voorkomende kwijting van den 20en 
appellanten van Eck zijn eigenaressen van October 1829, in verband met de vaststaande 
den grafkelder n°. 7 op de burgerlijke begraaf- feiten : dat deze Mevrouw Carpentier, geboren 
plaats te Vianen, maar het laat daaraan on- J. W. Livingstone, haar echtgenoot J. Carpen
middellijk voorafgaan: ,,Verstaat mitsdien voor tier op 15 October 1829 in den bewusten graf
recht" : Dit ,,mitsdien" nu slaat terug op kelder heeft doen bijzetten en dat zij zelve 
die a linea der uitspraa.k, waarin het Hof in Februari 1839 daarin is begraven, overeen
schrijft: Verklaart appellanten van Eck ont- komstig haar bij testament te kennen gegeven 
vankelijk in haar eisch zooals deze primair wil, luidende deze verder : ,,en op de grafzerk 
luiclt en wijst dien toe. in hetzelfde rond onder de naam mijner altoos 

Wat zij dus hebben gevorderd mo~t in de beminde echtgenoot de mijne met den dag 
bestreden beslissing worden gezocht en daarnaar van mijn overlijden zal geplaatst worden", 
het dictum beoordeeld. terwijl dienovereenkomstig dan ook de graf-

Uit · haar blijkt echter duidelijk, dat de eisch steen op den kelder allereerst draagt de inscrip
nimmer gericht was op handhaving in den tie : ,, 0 • 7 Jb. Carpentier, Capt. ter zee, over
eigendom, maar op erkenning van het uitslui- leden den XI October MDCCCXXIX en des
tend recht tot begraven in den familiekelder. zelfs echtgenoote L. W. Livingstone , overleden 
,,Dat immers" - aldus het Hof - ,,niet wordt VI Februari l\1DCCCXXXIX - als bewezen 
beweerd een eigendomsrecht op den grond, is aan te nemen, dat destijds J. W. Livingstone, 
waarin zich de grafruimte bevindt, en met de weduwe van J. Carpentier,ae uitsluitend recht
gevraagde rechtsverklaring, dat appellanten hebbende op dea onderwerpelijken grafkelder 
zijn eigenaressen van den grafkelder, kenlijk ! was." 
!outer is bedoeld wat ook artikel 12 der Begra- ' Zie ik goed, dan is de gedachte, die den 
feniswet daaronder verstaat, namelijk, dat zij I draad heeft geleverd voor het geven van dit 
het uitsluitend recht tot begraven in die be- betoog, aldus geweest : uit de overgelegde 
paalde grafruimte hebben" ; ,,dat dit recht, I rekening en kwijting blijkt, dat de weduwe 
hetwelk in eersten aanleg beide partijen voor Carpentier den grafkelder heeft doen bouwen , 
zich opeischen, ook volgens de stellingen van den bouw verzorgd en betaald heeft en ove r 
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den kelder beschikte door daarin haren echt
genoot te doen bijzetten, terwijl hare erfge
namen krachtens testamentair bevel haar voor
beeld hebben gevolgd, door op hun beurt haar 
daarin te begraven. Hieruit nu en mede uit 
het feit, dat na iedere bijzetting de daarop 
betrekking hebbende opschriften werden aan
gebracht, leidt het Hof kennelijk de uitoefening 
van het recht tot een en antler af en concludeert 
op grond daarvan tot het bestaan van het 
recht zelf, met andere woorden : de ongestoorde 
feitelijke uitoefening van het recht brengt den 
rechter tot erkenning van de rechtmatigheid 
dier uitoefening. 

Met deze bedenking kan ik mij evenwel 
niet vereenigen. Ik kan er mij inleven, dat, 
al is ook uitgemaakt, dat hij niet de uitsluitend 
gerechtigde op de grafruimte is, daarmede 
toch niet tevens is gezegd, dat hij er geen 
belang bij zou hebben om te weten, wie dan 
we! de gerechtigde zijn zou. Zulk een belang 
zou b.v. kunnen schuilen in de bijzondere 
zorg die hem bij testament over den grafkelder 
is opgedragen, zoodat hij uit de te geven 
uitspraak wenscht af te leiden of die opdracht 
al of niet rechtmatig is geweest en of hij haar 
nog !anger behoort uit te voeren. 

Waar mitsdien geen der middelen het ge
wenschte gevolg zal kunnen hebben, conclu
deer ik tot verwerping van het beroep met 
veroordeeling van den eischer in de kosten 
op de behandeling daarvan in cassatie gevallen. 

Bestaat hiertegen van wettelijk standpunt 
eenig bezwaar ? Ik betwijfel het. Ik mag 
mij hiervoor beroepen op een tweetal artikelen 
van Prof. Meijers in het Weekblad voor P. N. 
en R. Jaargang 1913, nos. 2290 en 2291 en 
ik zou knagen aan zijn scherpen betoogtrant, De Hooge Raad, enz. ; 
indien ik trachtte met mijn woorden daarvan 0., voor zoover thans van belang, dat, naar 
in ieder geval slechts een zwakken weerklank uit het aangevallen arrest blijkt, de verweer
te geven. Louter dit wil ik aanstippen, dat sters bij inleidende dagvaarding hebben ge
ook Uw Raad materiaal leverde tot staving vorderd, te verstaan voor recht : 
dezer meening, blijkens enkele zijner door den primair : dat zij zijn eigenaressen van den 
hoogleeraar aangehaalde beslissingen. grafkelder n°. 7 op de burgerlijke begraafplaats 

Eindelijk wil het derde verweer : ,,Schending te Vianen ; 
of verkeerde toepassing van de artikelen 639, subsidiair : dat zij zijn mede-eigenaressen 
671, 680, 921, 1002, 1122, 1125, 1126 en 1129 daarvan, .. .. en dat gedaagde, thans eiseher 
B. W., doordat het Hof oorspronkelijk eischeres- in cassatie, - in het vervolg aan te duiden 
sen als uitsluitend rechthebbenden op den graf- als partij van den Berg, - door verschillende 
kelder aanmerkt, hoewel zij zijn getreden in in de dagvaarding nader omschreven bande
de rechten harer moeder en deze eene was lingen op haar recht inbreuk heeft gemaakt, 
van vier universeele erfgenamen, ingesteld een en antler met zijne veroordeeling tot scha
bij testament der rechthebbende, dat ten aan- devergoeding ; 
zien van den grafkelder geen bijzondere be- dat partij van den Berg de niet-ontvankelijk
schikkin$ inhoudt, en zulks op vermoeden, heid van den eisch beeft beweerd, op grond, 
dat dest1jds aan die moeder het recht op den dat eigendomsreC'ht van een graf niet bestaat 
grafkelder is toegescheiden, zij het dan ook en dat, wat de subsidiaire vordering in het 
wellicht niet bij eene uitdrukkelijke toebedee- bijzonder betreft, slechts de mede-eigenaren 
ling, ten onrechte, daar zoodanige opkomst gezamenlijk hunne rechten kunnen uitoefenen, 
uitsluitend aan een van meerdere erfgenamen althans de overige medegerechtigden in het 
niet dan krachtens uitdrukkelijke toebedeeling geding hadden moeten zijn geroepen, en voorts 
kan plaats hebben." den eisch heeft bestreden en in reconve~tie 

Het wil mij toeschijnen, dat het moet afstui- heeft gevorderd de verklaring, dat hij is eenig 
ten op het voorschrift van artikel 1115 B. W., rechthebbende op den bewusten grafkelder 
bepalend dat, indien alle erfgenamen het vrije met veroordeeling van de wederpartij, de 
beheer over hunne goederen hebben en tegen- thans verweersters, tot schadevergoeding; 
woordig zijn, de boedelscheiding plaats mag dat de Rechtbank te Tie! bij haar vonnis 
hebben op de wijze en door middel van zooda- van 6 Februari 1920 de vordering in conventie 
nige acte als zij goedvinden. Tenzij ,,acte" niet-ontvankelijk heeft verklaard, en de vor
de beteekenis zou hebben van ,,schriftelijk dering in reconventie heeft ontzegd, hare 
stuk". eerstbedoelde beslissing hierop grondende, 

Prof. Meijers ontkent dit laatste (Erfrecht, dat van eigendomsrecht in dezen geen sp rake 
blz. 295) en meent - naar het mij voorkomt kan zijn ; 
terecht - dat, waar afdoende argumenten 0., dat de thans verweersters van dit vonnis 
daarvoor ontbreken, de uitlegger die verkla- in hooger beroep zijn gekomen voor wat de 
ring heeft te kiezen, welke de meest billijke uitspraak in conventie betreft, daarentegen 
is en overeenstemt met het vroegere recht. partij van den Berg in die in reconventie heeft 
Billijk nu schijnt hem de opvatting, dat acte berust, op grond waarvan het Hof vaststelt, 
identisch is met rechtshandeling, vooral met dat daarmede tusschen partijen vaststaat, dat 
het cog op kleinere boedels, waarbij de eisch in elk geval partij van den Berg niet is de 
van een schriftelijk stuk eene plagerij zou zijn, uitsluitend rechthebbende op den grafkelder; 
ter~jl hij bovendien er op wijst, dat niet al- 0., dat het Hof, het gemelde vonnis, voor
leen het Romeinsche, maar ook het cud-Fran- zoover daartegen hooger beroep, beeft vernie
sche en oud-Nederlandsche recht geen schrif- tigd en omtrent de grief, gericht tegen de 
tuur vorderden. niet-ontvankelijkverklaring van den eisch, 

Ten slotte is nog gepleit, dat eigenlijk het heeft overwogen, dat ,,bij dagvaarding niet 
geheele cassatieberoep onbestaanbaar is, omdat I wordt beweerd een eigendomsrecht op den 
de vordering in reconventie van requirant grond waarin zich de grafruimte bevindt en 
werd ontzegd en hij in die ontzegging berustte, met de gevraagde rechtsverklaring, dat appel
waarmede elk_ belang zou zijn te Iocr gegaan. I lanten zijn eigenaressen van den grafkelder , 

66* 
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kenlijk !outer is bedoeld, wat ook artikel 12 
der Begrafeniswet daaronder verstaat, namelijk 
dat zij het uitsluitend recht tot begra ven in 
die bepaa lde grafruimte bebben; 

dat dit recht, hetwelk in eersten aanleg 
beide partijen voor zich opeischen, ook volgens 
de stellingen van beide partijen is van burger
rechtelijken aard, immers voor overgang door 
erfopvolging en verkrijging door verjaring 
vatbaar, terwijl voor het overige de aard van 
dit recht in dit geding van geen belang is, 
waar de strijd niet gaat tusschen den recht
hebbende daarop en den eigenaar der J;>egraaf
plaats ;" 

0., dat het Hof vervolgens heeft overwogen, 
dat op grond van een overgelegde rekening, 
betrcffende den bouw van den betrekkelijken 
grafkelder, in verband met eenige vaststaande 
feiten als bewezen mag worden aangenomen, 
dat destijds J. W. Livingstone, wedu}Ve van 
J. Carpentier, de uitsluitend rechthebbende op 
dien kelder was ; en voorts : dat, blijkens tes
tament van deze J. W. Livingstone van 6 No
vember 1835, tot eenige en universeelf erfge
namen zijn ingesteld de vier kinderen van haar 
eenigen broeder A. J. Livingstone, ondl' welke 
behoorde A. J. Livingstone, echtgeno te van 
W. Willemse van Eck, en moeder de tegen
woordige verweersters, zijnde deze in e rech
ten dier moeder getreden, waarbij het Hof 
ten aanzien van de gerechtigdheid dezer ~aatste, 
hoewel het testament van J. W. Livingstone, 
ten aanzien van den grafkelder geen bijzondere 
beschikking inhoudt, en eene akte van schei
ding niet is overgelegd, op grond van onder
scheidene feiten als ,,genoegzaam ge~taafd" 
aanneemt, ,.dat destijds aan de moeder van 
verweersters, uit de· nalatenschap van J . W. 
Livingstone het recht op den grafkelder is 
toegescheiden, zij het dan ook wellicht niet 
bij eene uitdrukkelijke toebedeeling ;'i 

0., dat het Hof vervolgens met vernfetiging 
van het bovengemelde vonnis der Reqhtbank 
te Tiel, voor zoover in conventie g~wezen, 
de tegenwoordige verweersters ontvanli!eqjk in 
haren primairen ei~ch heeft verklaardi dezen 
heeft toegewezen en ,,mitsdien" daarbij ,,ver
staan voor recht", dat de verweersters ,,zijn 
eigenaressen van den grafkelder n°. 7 op de 
burgerlijke begraafplaats te Vianen, en dat 
partij van den Berg door voormelde handelin
gen op dat, haar recht, inbreuk heeft gemaakt;" 

0., dat tegen deze beslissingen zich richten 
de drie middelen van cassatie, luidende: Zie 
Conclusie Advocaat-Generaal; I 

0. hieromtrent in de eerste plaats : 
dat volgens het gevoerde verweer, partij 

van den Berg geen belang bij het instellen 
van het beroep in cassatie meer zoude hebben, 
met het oog op zijne berusting in de beslissing 
op de reconventie gevallen ; I 

0. echter, dat deze bewering onjuist is, nu 
partij van den Berg slechts berust heeft in de 
beslissing, dat hij niet is uitsluitend recht
hebbende op -, maar daarmede niet is uit
gemaakt, dat hij niet is medegerechtigde tot -
den grafkelder, waarom het in dezen gaat, 
en hij alzoo zeker belang heeft bij de beslissing 
over de vraag, of verweersters al dan niet 
zijn de uitsluitend rechthebbenden ; 

0. verder dat, naar uit het boven van het 
arrest medegedeelde blijkt, het eerste middel 

's Hofs beslissing niet nauwkeurig weergeeft, 
welke immers juist het recht, aan de verweer
sters toegekend, omschrijft zooals in het middel 
als wel bestaande wordt erkend, terwijl het 
aan het Hof vrijstond de dagvaarding zoo op 
te vatten, als het in den aanvang van zijn 
arrest verklaart te doen, nu het daarbij niet 
in strijd komt met haren tekst, en in overeen
stemming blijft met de beteekenis, in artikel 
12 der Wet van 10 April 1869 (S. n°. 65) aan 
eigendom van een graf gehecht, zoodat het 
middel niet kan opgaan ; 

0., met betrekking tot het tweede middel: 
dat de daarin vervatte grief zich richt tegen 

de beslissing van het Hof, dat ,naar moet wor
den aangenomen op grond van vermoedens, 
J. W. Livingstone, weduwe van J. Carpentier, 
is geweest uitsluitend rechthebbende op den 
betrekkelijken grafkelder, en a lzoo bet bestaan 
van bedoeld recbt daardoor bewezen wordt 
geacht; 

0. echter, dat hiermede de in het middel 
aangehaalde wetsbepalingen niet kunnen zijn 
geschonden, vermits zij, nu afgezien daarvan 
dat van het eigendomsrecht, als in artikel 625 
B. W. omschreven, en in artikel 639 B. W. 
beoogd, in dezen niet de rede is, niet verbeden 
uit zekere feiten de gevolgtrekking te maken, 
dat een recht als bestaande moet worden aan
genomen, ja in artikel 1902B. W. de mogelijk
heid van dat bewijs wordt erkend, en als 
bewijsmiddelen daarvoor in artikel 1903 ver
moedens uitdrukkelijk worden genoemd, terwijl 
daartegen geen beroep kan worden gedaan 
op artikel 1952, trouwens niet in het middel 
aangehaald, vermits uit de daarin voorkomende 
omschrijving van een vermoeden, in verband 
met de zooeven gemelde bepalingen, niet mag 
worden afgeleid, dat de onbekende daadzaak, 
welke de rechter uit hem bekende feiten afleidt 
ook niet het bestaan van een recht zoude 
kunnen zijn ; - terwijl ook van uitsluiting 
van getuigenbewijs, krachtens artikel 1959 
B. W., medebrengende uitsluiting van bewijs 
door vermoedens te dezen niet de rede is ; 

0. ten slot,te wa,t betreft het derde middel : 
dat dit niet tot cassatie kan leiden, vermits 

het Hof, uit verschillende feiten, niettegen
staande het stilzwijgen van het bewuste tes
tament en het ontbreken van een akte van 
scheiding heeft afgeleid, dat de bewuste graf
kelder aan de erflaatster van verweersters is 
toegescheiden, echter daarmede niet in strijd 
is gekomen met de in het middel aangehn,alde 
artikelen, zooals de grief aan het slot van het 
middel is geformuleera ; 

0. toch, dat artikel 1115 B. W., de wijze 
waarop, en de handeling, waardoor de boedel
scheiding kan geschieden, vrij laat aan de erf
genamen, als zij het vrije beh~er over hunne 
goederen hebben, waarover in deze geen geschil, 
zoodat de eisch van ,,uitdrukkdijke toebedee
ling", daaren boven, welke in het middel wordt 
gesteld, niet is gegrond op de wet, en door 
het Hof het ontbreken daarvan, terecht <\ls 
van geen beteekenis is geacht ; 

0., dat mitsdien bet beroep in cassatie is 
ongegrond; 

Verwerpt het beroep. (N. J.) 
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9 December 1921. KoNINKLIJK BESLUIT. wallen, teneinde uitspoeling te voorkomen: 
Uit het feit dat naar bet eenstemmig dat het instorten van enkele wallen, welke het 

oordeel van de geraadpleegde deskundigen waterschapsbPstuur tot het uitvaardigen van 
bet belani[ van de instandhouding en bet de verordening beeft bewogen, bet gevolg is 
gebruik van de waterscbapsvaarten mede- van bet feit, dat bij de laatste slatting de 
brengt dat hoomen en struikgewas niet steunbanken uit de vaarten zijn weggenomei;t, 
te dicbt op de oevers worden toegelaten, waardoor de wallen niet !anger bestand waren 
volgt, dat ter bescberming van dit belang tegen motorvaartuigen en baggermachines ; 
in bijzondere gevallen ter beoordeeling dat wanneer bet Pijksbestuur verbetering der 
van bet Dijksbestuur ook bestaande be- vaartwallen noodig oordeolt, deze bebooren te 
plantingen moeten kunnen worden ver- worden bewerkRtelligd ten koste van bet water
wijderd, en daardoor geen ongeoorloofde schap en niet door negeering en scbennis van 
inbreuk op bet eigendomsrecht wordt eigendomsrecbten van aangelegen eigenaren, 
gemaakt. die aldus van dergelijke verbodsbepalingen de 

WrJ WILHELMINA, ENZ. dupe zouden worden; 
Beschikkende op bet beroep, inge teld door 0 ., dat naar bet eenstemmig oordeel van de 

K. S. Rienks te St. Ja('obi Parochie en twee ~eraadpleegde deskundigen bet belang van de 
anderen tegen het besluit van Ged. Staten van mstandbouding en bet gebruik van de water
Friesland van 19 l\iei 1921, no. 111, 2• Afd. W, scbapsvaarten . medebrengt, dat boomen en 
houdende goedkeurin~ van de verordening tot struikgewas niet t e dicbt op de oevers worden 
wijziging en aanvulling van de politieveror- toegelaten ; 
dening voor bet waterscbap Het Oud Bildt; dat hieruit volgt, dat ter bescberming van 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge- dit belang in bijzondere gevallen ter beoordee
schillen van Bestuur, geboord, advies v:an ling van bet Dijksbestuur ook bestaande be-
23 Nov. 1921, n°. 322; plantingen moeten kunnen worden verwijderd 

Op de voordracbt van Onzen Minister van ' en daardoor geen ongeoorloofde inbreuk op 
Waterstaat van 7 Dec. 1921, n°. 301, Afd . I het ei$endomsrecbt wordt gemaakt ; 
Wat. A. ; . Gezien de wet van 20 Juli 1895 (S. 139) ; 

0., dat door de vergadering van Volmachten Hebben goedgevonden en verstaan: 
van bet waterscbap Het Oud Bildt, den 26 het beroep ongegrond te verklaren. 
April 1921 is vastgesteld eern, verordening tot Onze Minister van Waterstaat is belast, enz. 
wijziging en aanvulling der politieverordening ! (A. B.) 
voor het gemelde waterschap; 

dat daarbij a.rt. 5 der politie-verordening in 
dien zin is aa.ngevuld, da.t het zonder vergun- 1 10 December 1921. BESLUIT, houdende uit-
ning van het Djjksbestuur verboden is heggen voering van het gewijzigd artikel 11 van 
of struikgewas te hebben binnen den afstand dat van 15 M'aart 1910 (Staatsblad n°. 86) 
van vijf en zeventig centimeter en opgaande S. 1350. 
boomen en pyra.miden binnen den afstand Wu WILHELMINA, ENZ. 
van twee meter van een bij het watecschap in Op de voordracht van Onzen Minister van 
onderhoud zijnde vaa.r't, gemeten van de boven- Financien van 7 December 1921, n°. 73, Accijn
lijn der glooiing van de vaart, waar oeze is zen ; 
ingegraven ; Gelet op artikel 11, tweede lid, van Ons be-

dat Ged. Staten van Friesland bij hun even- sluit van 15 Maart 1910 (Staatsblad n°. 86), 
genoemd besluit de gemelde verordening bebben I zooals dat is ingevoegd bij dat van 14 September 
goedgekeurd ; · 1921 (Staatsblad no. 1055) ; 

dat van <1it besluit K . S. Rienks en anderen Hebben goedgevonden en yerstaan te 
in beroep zijn gekomen, aanvoerende dat de bepalen : 
gemelde aanvulling niet alleen inhoudt de Art. 1. De bepaling van artikel 11, eerste 
sohending van de eigendomsrechten in het lid, van Ons gewijzigd besluit van 15 Maart 
algemeen, doch bovendien eene spcciale schen- 1910 (Staatsblad n°. 86) is van toepassing bij 
ding van de verkregen rechten van de aan de uitvoer ter zeu met zeescbepen van geen grooter 
bedoelde vaart gelegen eigenaren; dat met inhoud dan van 100 registerton van 2.83 
name door die aa.nvulling worden getroffen a.lle kubieke meter of met binnenschepen van geen 
heggen, struikgewa.ssen, opgaande boomen en grooter laadvermogen dan van 300,000 kilogram 
pyra.miden, welke reeds jaren geleden op toen la.ngs de uiterste wacbten Helder, VZ.:ereede, 
ter tijde alleszins geoorloofde en wettige wijze Ameland, Oostmahorn, Delfzijl en Termunterzijl. 
op de tegenwoordige groeiplaatsen werd ,n ge- I 2. Dit besluit treedt in werking den lsten 
plant; dat deze groeiplaatsen, krachtens de Januari 1922. 
uitdrukking ,,te hebhen" mede onder de ver-

1 
Onze Minister van Financien is belast met 

bodsbepaling zullen vallen en het geheel van de uitvoering van dit besJuj£, dat in bet Staats
de welwillendheid van het Dijksbestuur zal I blad zal worden opgenomen. 
a.fhangen of we reeds jaren geleden geplante \ 's-Gravenhage, den !Oden December 1921. 
heggen, struikgewas, opgaande boomen en WILHELMINA. 
pyramiden al of niet zullen mogen blijven be- De Minister van Financien, DE GEER. 
staan; dat be:loelde heggen, struikgewassen, (Uitgeg. 29 D~c. 1921.) 
opgaande boomen en pyramiden langR de gc- 1 
me1de vaarten niet in de eerste plaats zijn o:e.-
gesteld ter versiering, doch hoofdza,keliJk 10 December 1921. BESLUIT tot verlenging 
strekken tot bescherming van de daken der van de termjjnen voor de afsluiting der 
gebouwen, van tuinbouwgewassen en heesters Staatsbegrooting over 1919 en de inzen-
en vooral ook t,er instandhouding van de vaart- , ding der rekeningen. S. 1351. 
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WIJ WILHELMINA, ENZ. j b. f 3200 voor uitbreiding van het gasbuizen
Op de voordracht van Onze Ministers van net en f 2800 voor uitbreiding van het water

Oorlog en van Financien van 1 December leidingbuizennet, een en antler in verband met 
1921, IXde Afdeeling, n°. 154, en van 7 Decem- den woningbouw aan den Stijfselweg; 
ber 1921, n°. 123, Generale Thesaurie ; c. f 2600 voor aanleg van gas- hoofdbuizen 

Gelet op artikel 1 der Wet van 31 December en daarop t e maken aansluitingen en f 1600 
1920 (Staatsblad n°. 940), t ot verlenging van voor aanleg van wat erleiding-hoofdbuizen en 
de termijnen voor de afsluiting der Staatsbe- daarop t e maken aansluitingen, alles in den 
grooting over 1919 en de inzending der reke- Stijfselweg en den Chocoladeweg en in verband 
ningen ; met den woningbouw aan den Stijfselweg ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: d. f 2800 voor verbouwing van de woning 
te bepalen, dat de Algemeene Rekenkamer aan het Molenwater, vroeger in gebruik bij 

de begrootingen over het dienstjaar 1919 in den Direct eur der Gasfabriek en Duinwater
hare regist ers .zal afsluiten op 31 December leiding ; dat Ged. Staten aan het raadsbesluit 
1921. hunne goedkeuring .hebben onthouden uit 

Onze Minist ers voornoemd zijn belast met overweging dat uit een oogpunt van rentebe
de uitvoering van dit Besluit, hetwelk in het sparing de bedragen, vermeld onder b, c en d 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan in het schrijven van Burgemeester en Wet
afschrift zal worden gezonden. aan de Alge- houders van 28 Juni 1921, n°. 28, niet behooren 
meene Rekenkamer. t e worden geleend, doch uit de gewone middelen 

's-Gravenhage, den l0den December 1921. moet en worden bestreden; dat het hier be. 
WILHELMINA, treft uitgaven welke zich voortdurend her-

De Minister van Oorlog, VAN DIJK. halen, hetgeen wordt bevestigd door eene 
De M inister van Financien, DE GEER. mededeeling van Burgemeester en Wethouders 

( Uitgeg. 22 Dec. 1921.) dat zij in de allernaaste t oekomst zeker met 
verschillende andere uitgaven van soortge
lijken aard zullen worden vermeerderd ; 

10 December 1921. K ONINKLIJK BESUHT. 
Waar de voorgenomen leening in hoofd. 

zaak strekt tot dekking van uitgaven we
gens uitbreiding en verbet ering van wer
ken in met name genoemde gemeente
bedrijven, de aard dezer uitgaven het 
sluiten eener leening rechtvaardigt, en 
hiertegen niet afdoet dat voor enkele 
bedrijven eenerzijds de uitgaven gering 
zijn, anderzijds spoedige terugkeer daar
van t e verwachten is, bestaat geen aanlei
ding t ot bet weigeren van goedkeuring op 
de voorgenomen leening. 

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

den raad der gem. Middelburg tegen het be
sluit van Ged. Staten van Zeeland van 5 Aug. 
1921, n°. 61, l • Afd. A, waarbij goedkeuring 
is ontbouden aan zijn besluit van 22 Juni 1921, 
n°. 15, tot het aangaan van een t ijdelijke geld
leening ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, geboord, advies van 23 
Nov. 1921, n°. 326 ; 

Op de voordracht van Onzen l\finister van 
Binnenlandsche Zaken van 7 December 1921, 
n°. 15326, Afd. B.B. ; 

0., dat de Raad der gem. Middelburg in 
zijne vergadering van 22 J uni 1921 heeft be
sloten t en beboeve van de Bedrijven aan t e 
gaan eene tijdelijke geldleening van ten hoogste 
f 48,000 voor den dienst 1921 tegen een rente 
van ten hoogst e ½ % boven bet promesse
disconto der Nederlandsche Bank en af te 
lossen v66r het einde van den dienst 1921 
(1 Juli 1922) met aanwijzing van a lle middelen 
en inkomst en der gemeente voor rente en af. 
lossing; 

dat Burgemeester en Wethouders dit be
sluit ter goedkeuring aan Ged. Staten hebben 
aangeboden, in een begeleidend schrijven ge• 
dagteekend 8 Juni 1921, n°. 28, mededeelende 
dat uit de genoemde leening de volgende uit
gaven zullen gekweten worden ; 

a. f 35,000 voor uitbreiding en versterking 
van het electrisch kabelnet ; 

dat van het besluit van Ged. Staten de raad 
van Middelburg in beroep is gekomen, aan 
voerende dat de gemeente de gelden, tegen 
het leehen waarvan Ged. Stat en bezwaar ge
maakt hebben noodig heeft om deze op haar 
beurt weer te leenen aan de .gasfabriek en de 
wat erleiding, beide gemeente-bedrijven die dit 
geld behoeven voor uitbreidingswerken en 
daarvan aan de gemeente betalen rente en 
afiossing ; dat het niet duidelijk is of Ged. 
Stateri bedoelen dat deze bedragen moeten 
worden bestreden uit de gewone middelen der 
gemeente dan wel uit de gewone middelen der 
bedrijven ; dat wanneer de gemeente dit be
drag uit hare gewone middelen zou bestrijden 
daarvan het gevolg zou zijn da t dit in een jaar 
door de belastingplichtigen zou moeten worden 
opgebracht, t erwijl in volgende jaren rente en 
a fiossing van dit bedrag door de Bedrijven 
worden betaald en deze dan aan de gewone 
inkomst en der gemeente zouden t en goede 
komen ; derhalve kapit-aalvorming uit de ge• 
wone middelen in een jaar, om dit kapitaal 
in latere jaren langzamerhand weer t e verteren ; 
dat de gemeentebedrijven deze bedragen noodig 
hebben voor den aanleg van gas• en wat er 
leiding naar de door de Woningbouwvereeni• 
ging ,,Volksbelang" en de Algemeene Woning
bouwvereeniging gestichte nieuwe woning
wijken; dat het betreft buitengewone uitgaven, 
waardoor de inkomsten der bedrij,ven jaarlijks 
worden vermeerderd ; meer gasverbruik , meer 
waterverbruik en meer huur ; dat de bedrijven 
dus jaarlijks gemakkelijk rente en aflossing 
zullen kunnen betalen ; dat uit den gewonen 
dienst der bedrijven de bedoelde werken uit 
den aard der zaak niet kunnen worden bestreden 
gesteld al da,t dit in overeenstemming ware t e 
brengen met eene op gezonde basis berustende 
commercieele boekhouding ; dat, om deze in 
een jaar te kunnen bet alen, de prijs van het 
gas met ± 2/3 cent per Ma., die van het water 
met ± 8½ %,gedurende een geheel jaar zouden 
moet en worden verhoogd en derhalve de gas• 
en waterverbruikers van dat jaar moeten 
worden belast t en voordeele van die van vol. 
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gentle jaren; dat indien Ged. Staten bedoelen I hierneven8l,aanden tekst van het Wetboek 
dat deze bedragen uit de gewone middelen der I van Militair Strafrecht en van de Wet op de 
bedrijven zouden moeten worden bestreden, Krijgstucht in hun geheel bij dit besluit ; 
zij ten eenemale het commercieele beheer dier 2°. de hiernevens gevoegde teksten van 
bedrijven miskennen; dat ten slotte niet be- , het Wetboek van Militair Stra.frecht en van 
grijpelijk is waarom wel geleend mag worden I de Wet op de Krijgstucht worden afzo~d~rlijk 
voor de f 35,000 benoodigd voor de uitbreiding uitgegeven door de zorg van Onze M1msters 
van het electrisch kabelnet en niet voor de I van Marine en van Oorlog. 
f 13,000 voor de uitbreiding van de gas- en Onze Ministers van Ju~_~itie, __ va!1 Marine, 
waterleiding ; weshalve de raad verzoekt dat I van Oorlog en van Kolomen z1Jn, ie~er V?Or 
aan zijn besluit alsnog goedkeuring moge worden zooveel hem aangaat, belast met de mtvoermg 
gehecht ; van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal 

0., dat de voorgenomen leening in hoofd- worden geplaatst. 
zaak strekt tot dekking van uitgaven wegens 's-Gravenhage, den 12den December 1921. 
uitbreiding en verbetering van werken in met 

I 
WILHELMINA. 

name genoemde gemeentebedrijven; De Mini.,ter van Justitie, HEElY'SKERK, 
dat de aard dezer uitgaven het sluiten eener 

I 
De Minister van ,11arine -a. i., VAN DIJK. 

leening rechtvaardigt en hiertegen niet afdoet De Minister van Oorlog, VAN DIJK. 
dat voor enkele bedrijven eenerzijds de uit- De Minister van Kolonien, DE GRAAFF. 
gaven gering zijn, anderzijds spoedige terug- (Uitgeg. 21 De,c. 192L) 
keer daarvan te verwachten is ; 

dat mitsdien geen aanleiding bestaat voor 
het door Ged. Staten gemaakte onderscheid 
tusschen de uitgaven voor de uitbreiding van 
het electrisch kabelnet en die ten behoeve van 
de gas- en waterleiding; 

Gezien de Gemeentewet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met vernietiging van het bestreden besluit 
van Ged. Staten van Zeeland van 5 Aug. 1921, 
n°. 81, l• Afd. A alsnog goedkeuring te ver
leenen aan het besluit van den raad der gem. 
Middelburg van 22 Juni 1921, n°. 15, tot het 
aangaan van eene tijdelijke geldleening. · 

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

12 December 1921. BESLUIT, houdende be
kendmalting van den tekst van het Wet
boek van ?.filitair Strafrecht, vastgesteld 
bij de wet van 27 April 1903 (Staatsblad 
n°. 111), en van de wet op de Krijgstucht, 
vastgesteld bij de wet van 27 April 1903 
(Staatsblad n°. 112), zooals deze luiden 
volgens de daarin door of ten gevolge van 
de wetten van 7 Januari 1911 (Staatsblad 
n°. 5) en van 5 Juli 1921 (Staatsblad n°. 
841) gebrachte wijzigingen en plaats gehad 
hebbende aanvullingen. S. 1352. 

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

Justitie, van Marine a. i., van Oorlog en van 
Kolonien van 29 November 1921, 2e Afdeeling 
A, n°. 785; 30 November 1921, Afd. B (18 
Bureau), n°. 56; 1/9 December 1921, 1e Afd., 
n°. 79 en 1e Afd., n°. 14; 

Gezien artikel 2 van de wet van 5 Juli 1921 
(Staatsblad n°. 841) ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te gelasten : 
1°. de artikelen van het Wetboek van 

Militair Strafrecht en van de Wet op de Krijgs
tucht, met de daarin bij de wetten van 7 Januari 
1911 (Staatsblad n°. 5) en van 5 Juli 1921 
(Staatsblad n°. 841) gebrachte wijzigingen en 
aanvullingen, worden in eene doorloopend 
genummerde reeks, voor zoover noodig onder 
wijziging dienovereenkomstig van de aan
haling daarin van die artikelen, door cle zorg 
van Onzen Minister van Justitie in het Staats
blad geplaatst en wel door bijvoeging van den 

TEKST van het Wetboek van M:ilitair Straf
recht, vastgesteld bij de wet van 27 April 
1903 (Staatsblad n°. 111), zooals deze 
luidt volgens de daarin door of ten gevolge 
van de wetten van 7 Januari 1911 (Staats
blad n°. 5) en van 5 Juli 1921 (Staatsblad 
no. 841) gebrachte wijzi$ingen en plaats 
gehad hebbende aanvulhngen. 

WETBOEK VAN MILITAIR 
STRAFRECHT. 

EERSTE BOEK. 

Algemeene bepalingen. 

INLEIDING. 

Toepasselijkheid van het gemeene strafrecht. 

Art. 1. Bij de toepassing van dit Wetboek 
gelden de bepalingen van het gemeene straf
recht, daaronder begrepen de negende Titel 
van het Eerste Boek van het Wetboek van 
Strafrecht, behoudens de afwijltingen bij de 
wet vastgesteld. 

2. Op de niet in dit Wetboek omschreven 
strafbare feiten, begaan door aan de militaire 
rechtsmacht onderworpen personen, is het 
gemeene strafrecht toepasselijk, behoudens de 
afwijltingen bij de wet vastgesteld. 

3. De in het Wetboek van Strafrecht voor
komende bepalingen betreffende feiten, begaan 
aan boord van of met betrekking tot een Neder
landsch schip, zijn ook toepasselijk op die feiten, 
begaan aan boord van of met betreklting tot 
een vaartuig der krijgsmacht, tenzij de inhoud 
dier bepalingen deze toepasselijkheid uitsluit 
of het feit valt onder eene zwaardere strafbepa
ling. 

TITEL I. 
Omvang van de werking der strafwet. 

4. De Nederlandsche strafwet is, behalve 
in de gevallen in het Wetboek van Strafrecht 
omschreven, toepasselijk op den militair : 

1°. die, terwijl hij zich in dienstbetrekking 
buiten het, rijk in Europa bevindt, zich 
aldaar aan eenig strafbaar feit schuldig 
maakt; 

2°. die, terwijl hij zich buiten dienstbetrek
lting buiten het rijk in Europa bevindt, 
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zich aldaar schuldig ma.akt aan een der 
misdrijven, omschreven in dit Wetboek, 
of aan eenig met zijne betrekking tot de 
zee- of landmacht in• verband staand 
ambstmisdrijf, aan eenige . zood ,i,nige 
ambtsovertreding, of aan eenig straf
baar feit begaan onder een der in artikel 
44 van het Wetboek van Skafrecht ver
melde clmstaridigheden. 

5. De Nederlandsche strafwet is toepasselijk 
O'f! ie_der die zich, in tijd van oorlog, buiten het 
rIJk m Europa schuldig maakt aan een straf
haar feit, waarvan onder die omstandigheden 
de kennisneming aan den militairen rechter 
behoort. · 

TITEL II. 
- Stratfen. 

6. De bij dit Wetboek gestelde feiten zijn : 
a. hoofdstraffen : 

1 °. doodstraf ; 
2°. gevangenisstraf ; 
3°. militaire det entie ; 

b. bijkomende zaken : . 
1 °. ontslag uit den militairen dienst met 

of zonder ontzetting van de bevoegd
heid om bij de gewapende macht te 
dienen; 

20. verlaging ; 
3°. plaatsing in eene strafk!asse ; 
4°. ontzetting van bepaalde rechten. 

7. De doodstraf wordt uitgevoerd met den 
kogel. 

Nadere voorscbriften betreffende de wijze 
van uitvoering worden door Ons gegeven. 

8. Het lijk van den ter dood gebracbte wordt 
zonder militaire plecbtigbeid - op eenvoudige 
wijze begraven of, wanneer de ten uitvoerleg
ging aan boord van een oorlogsvaartuig in zee 
beeft plaats gebad, over boord gezet. 

Ingeval nabestaanden of betrekkingen .van 
den ter dood gebracbte verlangen in de begrafe
nis te voorzien of eenig kerk- of ander bestuur 
aanneemt voor de teraardebestelling te zorgen, 
kan bet lijk tot dat einde door den t er plaatse 
aanwezigen bevelvoerenden officier aan die 
nabestaanden of betrekkingen of aan bedoeld 
bestuur worden afgegeven, onder de noodige 
voorzorgen, dat de begrafenis op eenvoudige 
wijze plaats hebbe. 

9. Bij scbuloigverklaring aan een misdrijf, 
waarop bij dit Wetboek de doodstraf is ~esteld, 
wordt die straf niet uitgesproken dan mgeval 
de rechter oordeelt dat de veili,,heid van den 
staat hare toepassing eischt. 

10. Voor de gevangenisstraf gelden de in 
bet gemeene recht daarvoor gegeven regelen, 
behoudens dat voor militairen die wegens een 
in dit Wetboek omschreven misdrijf tot ~evan
genisstraf zonder ontslag uit den militairen 
dienst zijn veroordeeld, bijzondere voorscbrif
ten betreffende den arbeid, de bestemming van 
de opbrengst van den verplichten arbeid, bet 
onderwijs en de tucht bij algemeenen maat
regcl van bestuur zullen worden vastgesteld. 

Geene andere disciplinaire straffen kunnen 
op deze veroordeelden worden toegepast dan 
die bij de wet zijn toegelaten_ · 

11. Ingeval kracbtens dit Wetboek gevan
genisstraf kan worden uitgesproken, is de rech
ter bevoegd in plaats daarvan tot militaire 
detentie van ten hoogste twee maanden te 
veroordeelen. 

12. De straf van militaire detentie wordt 
in een afzonderlijk gebouw in afzondering on
dergaan, behoudens dat de den gedetineerden 
op te leggen werkzaamheden ook gemeenschap
pelijk mogen worden verricht. 

De bijzondere voorschriften betreffende den 
inwendigen dienst, de tucht en de te verrichten 
werkzaambeden worden vastgesteld bij alge
meenen maatregel van bestuur. 

13. De bevoegdheid, bedoeld in artikel 14a 
van bet Wetboek van Strafrecbt, wordt alleen 
uitgeoefend, indien bet militair belang zich 
niet daartegen verzet. 

14. De toepassing van de artikelen 14a-
14k van bet Wetboek van Strafrecht geschiedt 
t en aanzien van de straf van militaire detentie 
als daarbij voor de gevangenisstraf is bepaald. 

15. Bij _ bet bevel, bedocld in artikel 14a 
van bet Wetboek van Strafrecht, wordt als 
algemeene voorwaarde steede mede gesteld 
dat de veroordeelde die militair is, zicb niet 
scbuldig zal maken aan een krijgstuchtelijk 
vergrijp, vallende onder artikel 2 n°. 1 van de 
Wet op de Krijgstucbt, dat van ernstigen aard 
is, nocb aan een krijgstuchtelijk vergrijp, val
lende onder artikel 2 nos. 2--6 van die wet. 

16. Indien de recbter overeenkomstig arti
kel 14d van bet Wetboek van Strafrecbt eene 
opdracht tot bet verleenen van bijstand gege
ven heeft, oefent, wanneer de veroordeelde 
zich in werkelijken dienst bevindt, degene die 
met bet verleenen van den bijstand belast is, 
dien niet uit, dan met goedvinden van den 
commandeerenden officier van den veroor
deelde. 

17. Als de recbter die het in artikel 14a 
van het Wetboek van Strafrecbt bedoelde 
bevel heeft gegeven, wordt voor de toepassing 
van de artikelen 14/-14k van dat Wetboek 
steeds mede aangemerkt het Hoog Militair 
Gerecbtshof of. indien de veroordeelde zich 
bevindt in of op weg naar de kolon;en of bezit
tingen in andere werelddeelen, de krijgsraad 
aldaar, voor welken hij bij het begaan van een 
strafbaar feit in eerste instantie zal behooren 
terecht te staan, voor zooveel den kolonialen 
krijgsraad betreft, samengesteld naar de daar 
te lande geldende bepalingen. 

18. De kenr.isgeving, bedoeld in artikel 
14/ van het Wetboek van Strafrecht, geschiedt, 
wanneer de veroordeelde militair is, kracbtens 
beslissing van diens commandeerenden officier. · 
De beslissing wordt niet genomen dannaoverleg 
met den ambtenaar die tot bet doen der kennis-
geving bevoegd is. · 

19. Indien overeenkomstig artikel 14h van 
bet Wetboek van Strafrecht last tot tenuit
voerlegging gegeven wordt ten aanzien van een 
veroordeelde die op dat tijdstip geen militair 
is of zich niet in werkelijken dienst bevindt, 
kan de recbter bepalen dat de bijkomende straf
fen, bedoeld in artikel 6b no~. 1-3,,niet worden 
ten uitvoer gelegd. 

Was de straf van milititire detentie opgclegd, 
dan kan de rechter bepalen dat die straf ver
vangen wordt door hechtenis van gelijken duur. 

20. De bepalingen van de artikelen 13- 19 
vinden enkel toepassing bij oplegging van straf
fen door den militairen rechter. 

Het tweede lid va~ artlkel 10 is op de gedeti
neerden van toepassmg. 

Artikel 27 van het Wetboek van Strafrecbt 
is van overeenkomstige toepassing. 
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21. Veroordeelingen tot gevangenisstraf, tot der krijgsmacht bij hetwelk <le mma~re 
militaire detentie of tot hechtenis, vervangende militairen in klassen zijn verdeeld, d1en 
hechtenis daaronder begrepen. kunnen, indien de rechter op grond van het beganc feit 
de gelegenheid ontbreekt om gebruik te maken onwaardi$ of ongeschikt acht, in __ dc kla~se 
aan een voor de uitvoering daarvan bestemd waarin h1j is a.angesteld, te hl1Jven die-
gesticht of gebouw, in de gevallen en op de nen, in welk geval bij het vonnis wordt 
wijze hij algemeenen maatregel van bestuur bepaald tot welke lagere klasse de vcroor-
van te geven, geheel of ten deele worden ten deelde zal bebooren. . 
uitvoer gelegd hetzij op eene plaats bestemd of Bij de zeemacbt mag de verlaging nieu verder 
geschikt tot het ondergaan van krijgstuchtelijke gaan dan tot in de laagste klasse, waaruit de 
straf, hetzij in een strafgesticbt in de kolonien veroordeelde beeft kunnen opklimmen tot 
of bezittingen van het rijk. den rang, dien hij bekleedde, of tot de klasse 

22. Bij ontstentenis van een met de invor- waartoe hij behoorde, tijdens zijne veroordee_ 
dering van geldboeten belasten ambtenaar, zal, ling, met dien verstande dat niemand kan wor
in ' de bij algemeenen maatregel van bestuur den ver!aagd tot eene uitsluitend bij eene op
aan te wijzen gevallen, de betaling eener aan een I leiding voorkomende kwaliGeit. 
militair .opgelegde geldboete kunnen gescbieden I 26. De p!aatsing in eene strafklasse kan 
in handen van den bij dien maatregel tot de door den rechter worden bevolen bij elke ver
ontvangst daarvan bevoegd verklaarden officier oordeeling van een tninderen militair wiens 

Met machtiging van den bij dienzelfden maat- onderwerping aan eene gestrengere krijgstuc_ht 
re$el aangewezen officier kan de aan een mili- hij op grond van het begane feit noodzakehJk 
tmr opgele~de geld boete, met dien• toestemming j acht. 
hetzij in eens, hetzij bij gedeelten, van de soldij Wanneer deze straf wordt uitgesproken tegen· 
van den militair worden ingehouden. een tot eene hoogere klasse behoorenden ma-

23. Het ontslag uit den militairen dienst, troos of soldaat, gaat zij van rechtswege ge
met of zonder ontzetting van de bevoegdhC'id paard met verlaging tot de laagste klasse, tot 
om bij de gewapende macht te dienen, kan, be- welke ingevolge artikel 25 de verlaging kan 
houdens de bepaling van artikel 52, door den worden toegepast. 
rechter worden uitgesproken bij elke veroordee- 27. De plaatsing in eene strafklasse wordt 
ling hetzij tot de doodstraf, hetzij tot gevange- opgelegd voor een tijd, bij bet vonnis te bepalen, 
nisstraf, van een militair, dien hij op grond van van ten minste ctrie maanden en ten hoogste 
het begane misdrijf ongeschikt acht, in den twee jaren: 
militairen stand te blijven. De straf gaat in op den dag waarop de ver-

Het heeft van re<;htswege ten gevolge bet oordeelde in de tot hare uitvoering besttmd~ 
verlios van al zijne recbten, aan vorigen dienst inrichting is aangekomen, beboudens dai ziJ 
bij de gewapende maobt ontleend, beboudens door aan boord van een oorlogsvaartuig bui
dat het recbt op pensioen alleen in de bij de tengaats veroordeelde militairen geheel of ten 
wet bepaalde gevallen verloren gaat. deele in de t uchtklasse aan board kan woiden 

Indien bet $epaard gaat met ontzetting van ondergaan. · 
de bevoegdhe1d om bij de gewapende macbt 28. Indien een in eene strafklasse geplaatste 
te dienen, heeft het tevens van rechtswege ten militair uit den militairen dienst wordt ont
gevolge verlies van de bevoegdheid om ridder- slagen, gaat zijn ontslag uit de strafklasse van 
orden, eereteekenen, medailles of onderscbei- recbtswege daarmede gepaard. 
dingsteekenen, voor zoover deze beide laatste 29. De veroordeelde tot plaatsing in eeno 
ter zake van vorigen dienst bij de gewapende strafklasse kan voorwaardelijk daaruit ont,-
macht zijn verkregen, te dra$en. slagen worden. 

24. Wanneer bet ontslag mt den militairen Dit voorwaardelijk ontslag is te alien tijde 
dienst is uitgesproken zonder ontzetting van berroepbaar, ingeval bet gedrag van den ver
de bevoegdheid om bij de gewapende macbu oordeelde te wenschen overlaat. 
te dienen, zal de ontslagene alleen in bijzondere De tijd verloopen tusschen het voorwaardelijk 
gevallen ter beoordeeling van het hoofd van ont-slag en de herplaatsing in de strafklasse, 
het daarbij betrokken departement van Marine wordt niet in rekening gebracht op den duur 
of van Oorlog, hetzij binnen z.ijn diensttijd wor- der straf. 
den opgeroepen om aan zijn verplichten krijgs- De in eene strafklasse geplaatste wiens voor
dienst te voldoen, betzij kunnen worden toege- waardelijk ontslag is herroepen, kan niet op
laten tot eene verbintenis tot vrijwillige krijgs- nieuw voorwaa1delijk ontslagen worden. 
dienst. · De straf van plaatsin~ in eene strafklasse 

25. De verlaging kan door den rechter wor- wordt geacht geheel te zijn ondergaan, indien 
den uitgesproken : betzij de diensttijd, hetzij de straftijd van den 

1 °. bij elke veroordeeling van een onderoffi- voorwaardelijk ontslagere zonder herroeping 
cier dien de reobter op grond van het is verstreken. 
begane feit onwaardig of ongeschikt acbt, 30. De besluiten van voorwaardelijk ont
in den door hem bekleeden rang te blijven slag en die van herroeping worden genomen 
dienen, in welk geval de veroordeelde door of vanwege bet boofd van het daarbij 
bij het vonnis verlaagd wordt tot den be-.;rokken Departement van Marine of van 
stand van matroos of soldaat met aan- Oorlog, de eerste op voorstel of na ingewonnen 
duiding tevens van eene bepaalde klasse, bericht van den met het bevel over de straf
indien bij het onderdeel der krijgsmacht klasse belasten officier, de laatste op voorstel 
waartoe hij beboort, de mindere mili- of na ingewonnen bericbt van den commandee
tairen in klassen zijn verdeeld ; renden officier onder wiens bevel de veroordeelde 

2°. bij elke veroordeeling van een minderen staat. 
1Illlitair, beboorende tot een onderdeel Ingeval de veroordeelde zicb op een oorlogs-



1921 12 DECEMBER. 1050 

vaartuig buitengaats bevindt, kan het besluit 
van voorwaardelijk ontslag, zoo noodig, door 
den commandeerenden officier genomen wor
den. 

De voorwaardelijk ontslagene wiens gedrag 
naar het oordeel van den commandeerenden 
officier onder wiens bevel hij staat, te wenschen 
overlaat, kan door dezen in arrest gesteld, of, 
ingeval hij zich op een oorlogsvaartuig buiten
gaats bevindt, voorloopig in de tuchtklasse 
geplaatst worden. 

De commandeerende officier is verplicht 
daarvan zoodra mogelijk kennis te geven aan 
de overheid die tot de herroeping van het voor
waardelijk ontslag gerechtigd is. 

Voigt daarne. de herroeping, dan wordt de 
herplaatsing geacht geschied te zijn op den 
<lag, waarop de in het derde lid omschreven 
voorloopige maatregel is toegepast. 

31. De voorwaardelijk nit de strafklasse 
ontslagene kan v66r het tijdstip waarop zijn 
straftijd zonder herroeping van het voorwaar
delijk ontslag is verstreken, niet in aanmerking 
komen om bevorderd of in eene hoogere l.lasse 
a.angesteld te worden . 

32. De inrichting en indeeling der straf
klassen, de inwendige dienst en de tucht wor
den bij algemeenen maatregel van bestuu.r 
geregeld. 

Daarbij worden tevens de voorschrilien, 
noodig ter uitvoering. van de artikelen 29 en 
30, vastgesteld. 

33. De tijd gedurende welken een veroor
·deeld militair van de · vrijheid beroofd is ge
weest tot het ondergaan van de hem opgelegde 
straf, het verblijf in eene strafklasse daaronder 
begrepen, wordt niet als diensttijd medege
rekend. 

Hetzelfde geldt ten aanzien van den tijd door 
een veroordeelden militair v66r de tenuitvoer
legging der rechterlijke uitspraak voorloopig 
in verzekerde bewaring doorgebracht, doch 
:11leen ingeval en voor zoover bij de rechter1ijke 
uitspraak is bepaald, dat die tijd bij de uitvoe
ring van de hem opgelegde str.i,f geheel of ge
deeltelijk zal worden in mindering gebrachu. 

34 Tijdens het ondergaan van gevangenis
straf, militaire detentie of hechtenis, vervangen
de hechtenis daaronder begrepen, en tijdens 
zijn vcrblijf in de strafklasse is de veroordeelde 
militair onbevoegd tidderorden, eereteekenen, 
medailles of onderscheidingsteekenen, voor 
zoover deze beide laatste ter zake van vorigen 
dienst, bij de gewapende macht zijn verkregen, 
te dragen. 

35. Ontzetting van de rechten, vermeld 
m artikel 28 n°. 1 en 3 van het Wetbeok van 
Strafrecht en, indien de veroordeelde niet mili
tair is, t evens van het recht, vermeld in n°. 2 
van de.t a.rtikel, kan worden uitgesproken bij 
veroordeeling wegens eenig opzettelijk gepleegd 
misdrijf, in dit Wetboek omschreven. 

36. De militair die 0ntzet is van het in 
artikel 28 n°. 2 van het Wetboek van Straf
recht ver~lde recht, zal na het verstrijken van 
den duur der ontzetting, alleen in bijzondere 
gevallen ter beoordeeling van het hoofd van 
het daarbij betrokken Departement van Marine 
of van Oorlog. hetzij binnen zijn diensttijd wor
den opgeroepen om aan zijn verplichten krijgs
dienst te voldoen, hetzij kunnen worden toege· 
laten tot eene verbintenis tot vrijwilligen krijgs
dienst. 

37. De bijkomende straffen,lwelke krachtens 
dezen Titel kunnen worden opgelegd, worden 
uitsluitend door den militairen rechter toege
past. 

TITEL III. 
Uitsluiting, vermindering en verhooging der 

strafbaar heid. 
38. Niet strafbaar is hij die in tijd van oorlog 

binnen de grenzen zijner bevoegdheid een naar 
de regelen van het oorlogsrecht geoorloofd 
feit begaat, of wiens bestraffing strijdig zoude 
zijn met een verdrag, geldende tusschen Ne
derland en de mogendheid waarmede Neder
land in oorlog is, of met eenig voorschrili, inge
volge zoodanig verdra.g vastgesteld. 

39. Waar bij het gemeene recht de toepas
selijkheid van bijzondere voor minderjarige 
personen geldende bepalingen afhankelijk wordt 
gesteld van den leeft ijd dien de schuldige heeft 
op het tijdstip van de uitspraak van het eind
vonnis in eersten aanleg, treedt ten aanzien 

van zaken betreffende zoodanige minderjarige 
personen, waarvan de militaire rechter kennis 
neemt, voor dat tijdstip in de plaats het tijd
stip waarop het vonnis in eersten aanleg wordt 
gewezen. 

40. Voor de toepassing van artikel 38 van 
het Wetboek van Strafrecht ten aanzien van 
minderjarige militairen, wordt het rechterlijk 
bevel, dat de schuldige a.an zijne ouders of zijn 
voogd zal worden teruggegeven, zoo hij in 
werkelijken dienst is, vervangen door het bevel 
van den r echter, dat de schuldige aan den 
commandeerenden officier zal worden terug-

ge,renfudien een minderjarige militair bij 
rechterlijk gewijsde tot de straf van plaatsing 
in eene tuchtschool, de vervangende straf 
daaronder niet begrepen, wordt veroorcteeld, 
kan de militaire rechter tevens bepalen, dat 
het militaire dienstverband wordt verbroken. 

42. Indien een minderjari$e militair bij 
rechterlijk gewijsde ter beschikking van de 
Regeering wordt gesteld, gaat de verbreking 
van het militaire dienstverband daarmede 
van rechtswege gepaard. 

43. Ten aanzien van uit de kolonien afkom
stige inlandsche personen, aan de militaire 
rechtsmacht onderworpen, die den leeftijd van 
achttien jaren nog niet hebben bereikt, zijn 
uitsluitend van toepassing de bepalingen ten 
aanzien van personen boven dien leeftijd 
gel den de. 

44. Voor de toepassing van artikel 39ter 
van het Wetboek van Strafrecht wordt de dood
straf gelijkgesteld met levenslange gevangenis
stra.f. 

45. Indien een misdrijf waarop bij het ge
meene recht levenslange gevangenisstraf is 
gesteld, gepleegd is in tijd van oorlog door een 
aan de milita.ire rechtsmacht onderworpen 
persoon, en de rechter oordeelt dat de veilig
heid van den staat de toepassing van de dood
stra.f eischt, kan de schuldige tot die straf wor
den veroordeeld. 

46. Indien een militair door het begaan 
van een misdrijf waarop hechtenis is gesteld, 
een dienstplicht schendt, wordt hij, onvermin
derd de toepassing van artikel 44 van het Wet
boek van Strafrecht, gestraft met gevangenis
straf van ten hoogste den duu.r der op dat 
misdrijf gestelde hechtenis. 
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47. Ten aanzien van een militair die tijdens 
zijn verblijf in de straf- of in de tuchtklasse 
een misdrijf begaat, met het oogmerk om uit 
den militairen dienst ontslagen te worden, 
wordt, wanneer dat ontslag wordt uitgesproken, 
het maximum van de op het misdrijf gestelde 
tijdelijke gev.'l>ngenisstraf verhoogd met de 
helft van den duur van den nog onvolbrachten 
diensttijd van den veroordeelde. 

48. Ten aanzien van een militair die opzet
telijk met een militair van minderen rang aan 
eenig opzettelijk gepleegd misdrijf deelneemt, 
wordt het maximum van de daarop gestelde tij
delijke gevangenisstraf met de helft verhoogd. 

TITEL IV. 

Poging. 
49. Ter zake van poging tot een misdrijf 

waarop de doodstraf is gesteld, wordt gevange
nisstraf van ten hoogste vij~ienf.jaren opgelegd. 

TITEL V. 

Deelneming aan strafbare feiten. 
50. Ter zake van medeplichtigheid aan een 

misdrijf waarop de doodstraf is gesteld, wordt 
gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren. 
opgelegd. 

TITEL VI. 

Samenloop van strafbare feiten. 
51. De betrekkelijke zwaarte der in dit 

Wetboek gestelde hoofdstraffen wordt bepaald 
door de volgorde van artikel 6, onverminderd 
de bepaling van artikel 61 van het Wetboek 
van Strafrecht. 

De gevangenisstraf, gesteld in het Wetboek 
van Strafrecht, staat in zwaarte gelijk ,met 
de gevangenisstraf van dit Wetboek. 

52. Bij veroordeeling tot de doodstraf of 
tot levenslange gevangenisstraf kan daarne
vens, behalve de in artikel 59 van het Wetboek 
van Strafrecht aangewezen straffen, geene and ere 
straf worden opgelegd dan ontslag uit den mili
tairen dienst met ontzetting van de bevoegdheid 
om bij de gewapende macht te dienen. 

53. Bij samenloop van strafbare feiten op 
de wijze in de artikelen 57 en 58 van het Wet
boek van Strafrecht bedoeld, worden de straf
fen van plaatsing in eene strafklasse opgelost 
in eene straf, waarvan de duur wordt bepaald 
binnen de grenzen van artikel 27 van dit Wet
boek. · 

TITEL VII. 

M isdrijven naar het gemeene strafrecht alleen op 
klachte vervol.gbaar. 

54. Indien een der misdrijven omschreven 
in de artikelen 245, 248ter en 281 van het 
Wetboek van Strafrecht, gepleegd is in tijd 
van oorlog, door een aan de militaire rechts
macht onderworpen persoon, kan de vervol
ging ambtshalve plaats hebben. 

TITEL VIII. 

V erval van het recht t,0t strafvordering en van 
de straf. 

55. Het recht tot strafvordering wegens 
misdrijven, waarop de doodstraf is gesteld, 
vervalt door verjaring in vier en twintig jaren. 

56. Het recht tot strafvordering ter zake 
van de misdrijven omschreven in de artikelen 
98 en 150, vervalt door verjaring in twaalf 
jaren. 

57. Ten aanzien van een 'persoon die voor 
het begaan van het misdrijf den leeftijd van 
achttien jaren nog niet heeft bereikt, wordt 
elke der in de artikelen 55 of 56 vermelde 
verjaringstermijnen tot een derde van den 
daar bepaalden duur ingekort. 

Ten aanzien van zoodanjgen persoon is de 
termijn der verjaring van het recht tot uit
voering der straf, opgelegd wegens een misdrijf 
als bedoeld bij een der artikelen 55 of 56, 
een derde !anger dan de bij het voorgaande 
lid bepaalden termijn der verjaring van het 
recht tot strafvordering wegens dat misdrijf. 

58. De termijn van verjaring van het recht 
tot strafvordering ter zake van ongeoorloofde 
afwezigheid, van desertie en van het misdrijf 
omschreven in artikel 150, vangt aan met den 
dag na <lien waarop de afwezigheid is aange
vangen. 

59. Indien de doodstraf niet is uitgevoerd 
binnen drie jaren nadat de veroordeeling onher
roepelijk is geworden, wordt zij van rechtswege 
door levenslange gevangenisstraf vervangen. 

TITEL IX. 

Beteekenis van sommige in het W etboek voorko
mende uitdrukkingen. - Uitbreiding der 

toepasselijkheid van sommige bepalingen. 
60. Onder militairen worden verstaan : 
1 °. zij wier vrijwillig dienstverband bij de 

krijgsmacht tot doorloopenden werkelij
ken dienst verplicht, tijdens den geheelen 
duur van dat dienstverband; 

2°. alle andere vrijwilligers bij de krijgsmacht 
en de dienstplichtigen, zoo vaak en zoo • 
Jang zij in werkelijken dienst zijn, als
mede wanneer zij buiten werkel ijken dienst 
in het tijdvak gedurende hetwelk zij voor 
<lien dienst kunnen worden opgeroepen, 
een der feiten plegen omschreven in de 
artikelen 108, llO en 150 van dit Wetboek. 

Aan alle militairen wordt bekend gemaakt 
dat zij onder de militaire tucht staan. 

61. Hij die feitelijk client bij de krijgsmacht, 
wordt van rechtswege als militair aangemerkt, 
tenzij aannemelijk wordt gemaakt, dat hij niet 
ondel eene der bepalingen van het eerste lid 
van het voorgaande artikel valt. 

62. De in artikel 60 n°. 2 bedoelde vrijwilli
ger bij de krijgsmacht of de dienstplichtige 
wordt geacht in werkelijken dienst te zijn : 

1°. zoodra hij, ter inlijving of voor den wer
kelijken dienst opgeroepen of vrijwillig in :wer
kelijken dienst komende, op de plaats van zijne 
bestemming is aaugekomen, zoodra hij zich 
voor dezen dienst heeft aangemeld of zoodr.i. 
hij voor dezen dienst is overgenomen, een en 
antler totdat hij met groot verlof vertrekt of, 
wat betreft den Jandstorm, huiswaarts wordt 
gezonden; 

2° .. zoolang hij deelneemt aan militaire oefe
ning of militair onderricht, dan we! eenige an
dere militaire werkzaamheid verricht ; 

3°. zoolang hij .i.ls vrijwilliger of dienstplich
tige of a]s verdachte of beklaagde in eene 
militaire strafzaak bij eenig onderzoek tegen
woordig is; 
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4°. zoolang hij uniformkleeding of het voor king van het bevoegd gezag, den anderen 
hem vastgestelde kenteeken of onderschcidings- onder zijne bevelen heeft. 
teeken draagt ; Ten aanzien van de in artikel 65, eerste lid, 

5°. zoolang hij in eene militaire inrichting bedoelde vreemde militairen vindt eene gelijk
of aan boord vart een vaartuig der krijgsmacht stelling van vreemde militaire rangen met 
straf ondergaat. Nederlandsche plaats door Ons of van Onzent-

63. Onder militairen worden mede begrepen: wege door Onzen daarbij betrokken Minister 
l 0 • zij die bestemd zijn voor de krijgsmacht van Marine of van Oorlog. 

in de kolonien of bezittingen van het rijk , 68. Onder onderoffi.cieren worden versta,i,n 
buiten Europa, benevens zij die behooren de militairen die eenigen militairen rang be
tot die krij~smacht, zoo Jang de genoemde kleeden bij de zeemacht beneden dien van 
personen zwh buiten de kolonien of be- luitenant t er zee der derde klasse en van bui
zittingen of aan boord van ecn Neder- tengewoon adelborst der marine-reserve, en 
Iandsch oorlogsvaartuig bevinden ; bij de landmacht beneden dien van tweede-

20. de tot eenigen militairen dienst ~ebruikt , luitenant. 
wordende gewezen milita.iren, m welk Onder mindere militairen worden verstaan 
geval zij worden geacht den Iaatstelijk de militairen die geen rang bekleeden. 
door hen bekleeden rang of den hoogeren, I 69. Onder schildwacht wordt verstaan ieder 
die hun bij of na het verlaten van den militair, die met geweer of getrokken zijdge
militairen dienst is toegekend, te be- weer, gewapend of van een door Ons vast te 
kleeden ; stellen kenteeken voorzien, op post of op uit-

30. de militiecommissarissen, telkens wanneer kijk is gesteld. 
zij als zoodanig dienst verrichten. , 70. Onder oorlogsvaartuig wordt verstaan elk 

Artikel 60, tweede lid, is van toepassing. , ten behoeve der zeemacht gebezigd vaartuig, 
64. Gewezen militairen worden ten aanzien waarover een militair der zeemacht het bevel 

van beleedi~gen en feitelijkheden, door hen voert. 
binnen een iaar na het v.er!aten van den mili- 71. Zoodra aan een gedeelte der krijgsmacht 
tairen dienst hunnen vroegeren nog in _dienst op de door Ons te bepalen wijze is bekend ge
zijnde meerderen t er zake van vroegere dienst- . maakt, d,i,t het door het militair gezag is aan
aangelegenheden aangedaan, gelijkgesteld met gewezen, hetzij ter deelneming aan eene mili
militairen. taire expeditie, hetzij ter bestrijding eener 

65. Vreemde militairen die eene op voet vij,i,ndelijke macht, hetzij ter handhaving der 
van oorlog gebrachte krijgsmacht met toestem- onzijdigheid van den staat, hetzij ter voldoening 
ming van de militaire overheid vergezellen of aan eene vordering van het bevoegd gezag in 
volgen, krijgsgevangenen en de in geval van geval van oproerige beweging, wordt ten aan
een oorlo~ waarin Nederland niet betrokken is, :r.ieo van dat gedeelte, totd,i,t die t0-ak is ge
andere hier te lande geinterneerde militairen eindigd, ·tijd van oorlog aanwezig geacht, en 
van eene der oorlogvoerende mogendheden, worden, ten aanzien van datzelfde gedeelte, 
daaronder begrepen de zoodanige die onder de personen tegenover wie het geweld der 
belofte of voorwaarde zijn vrijgelaten, worden, wapenen wordt of kan worden aangewend. 
met inachtneming van den door hen bekleeden gelijkgesteld met den vijand. 
rang, gelijkgesteld met Nederlandsche mili- 72. Waar gesproken wordt van een misdrijf 
tairen ten aanzien van door hen begane straf. gepleegd in tijd van oorlog, wordt daaronder 
bare feiten, waartegen is voorzien bij het ge- mede begrepen het geval, dat de schuldige het 
meene recht, bij de artikelen 79 of 80 of bij de misdrijf plee1,t met het oog op een door hem 
Titels IV-VI van het TweedfJ Boek van dit aanstaand geachten oorlog tegen Nederland. 
Wetboek. Geinterneerde vreemde militairen 73. Waar gesproken wordt van een misdrijf, 
die krachtens beschikking van het bevoegd gepleegd bij een gevecht met den vijand, 
Neder!andsche gezag andere vreemde militairen wordt daaronder mede begrepen het geval, 
onder hunne bevelen hebben, worden ten aan- dat de schuldige het misdrijf pleegt met het oog 
zien van hun'.le verhouding tot, die andere per- O:(> een door hem aanstaand geacht gevecht of 
sonen, met inachtneming van den door hen b1j een terugtocht uit een gevecht met den 
bekleeden rang, gelijkgesteld met Nederland- vijand. 
sche militairen. 74. Voor de toepassing der artikelen 148, 

Naar gelang van de krijgsmacht bij welke 153 en 159-161 wordt de krijgsmacht geacht 
of onder welker bewaring zij zich bevinden, op voet van oorlog gebracht te zijn, zoodra in 
worden zij geacht tot de zee- of tot de landmacht den zin van dit Wetboek tijd van oorlog be
te behooren. staat, en wordt met eene op voet van oorlog 

66. In de uitdrukking ,,hij die ... ", gebe- gebrachte krijgsmacht gelijkgesteld het oorlogs
zigd in de omschrijving van een misdrijf, wordt vaartuig, dat zich ergens bevindt waar geen 
onder het woord ,,hij" verstaan ieder aan de onmiddellijke hulp te verkrijgen is. 
militaire rechtsmacht onderworpen persoon. 75. De straffen bij dit Wetboek gesteld op 

67. De verhouding van meerdere tot min. de misdrijven, omschreven in de artikelen 77, 
dere bestaat tusschen militairen : 78, 82, 84--90, 94 en 95 en in de Titels IV, V 

1°. krachtens hoogeren militairen rang; en VII van het Tweede Boek van dit Wetboek 
2°. bij gelijkheid van rang, krachtens !'!leer- zijn mede toepasselijk, wanneer een dier feiten 

deren ouderdom daarin, doch alleen in wordt gepleegd tegen of met betrekking tot 
betrekking tot dienstaangelegenheden ; de bondgenooten van den staat of personen die 

3°. onafhankelijk van hun iang of stand, dee! uitmaken van hunne krijgsmacht in een 
wanneer en voor zoover de eene, hetzij gemeenschappelijken oorlog, onder voorwaarde 
krachtens zijne betrekking als bevclvoe- dat bij wet of traktaat wederkeerigheid gewaar
rend militair, hetzij krachtens beschik- borgd zij. 
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76. Onder feiten in dienst gepleegd, worden 
mede begrepen feiten gepleegd ter zake van 
dienstaangelegenheden. 

TWEEDE BOEK. 
Misdrijven. 

1921 

~ettelijk, zonder daarloe gerechtigd te zijn, 
verricht, hetzij opzettelijk eenig voorschrif•, 
tot handhaving van de goede betrekkingen 
van den staat met andere mogendheden van 
regeeringswege gegeven en bekend gemaakt, 
overtreedt, wordt gestraft met gevangemsstra! 
van ten hoogste twaalf jaren. 

82. De militair die opzettelijk hetzij een 
bescheid, bericht of inlichting omtrent eenig 

Misdrijven tegen de veiligheid van d,;,n stanJ,. , middel van verdediging waarvan hij weet dat de 
77. De militair die in tijd van oc,rlog op- I geheimhouding door het belang van den staat 

zettelijk den vijand hulp verleent of den staat wordt geboden, bekend maakt aa~ een antler 
tegenover den vijand benadeclt, wordt, als dan die daarmede uit den aard ztjner betrek
schuldi~ aan militair verraad, gestraft met den king bekend mag zijn, betzij eenig tot het 
dood, levenslange gevangenisstraf of tijdelijke j krijgsmaterieel behoorend voorwerp waarvo>n 
van ten hoogste twintig jaren. hij weet dat de samenstelling in het belang 

TI TEL I . 

Met gelijke straf wordt gestraft de militair I van den staat geheim moet blijven, overgeeft 
die in tijd van oorlog tot het plegen van mili- aan een_ an~er dan die het uit den aard .~ijner 
tair verraad samenspant,. betrekking m handen mag hebben, hetz1J toe-

78. Als schuldig aan verspieding wordt ge- I laat dat zoodanig per oon zulk een bescheid, 
strafi met den dood, levensla.nge gevangenis- 1

1 

bericht of inlichting verkrijgt of zulk een voor
straf of tijdelijke van ten hoogste twintig werp in handen krijgt, hetzij bij die verkrijging 
jarAn: behulpzaam is, wordt gestraft met gevangenis-

10. hij clie opzettelijk ten behoeve van den straf van ten hoogste acht jaren. 
vijand eene inlichtin~ betreffende eenig 83. Tegen den deelnemer aan eeni11:e in 
krijgsbelang tracht m te winnen aan dezen Titel vermelde samenspanning, die, 
boord van een vaartui~ der krijgsmacht, v66rdat de overheid met het bestaan daarvan 
binnen de voorpostenlinie, in eene ver- bekend is, haar op zoodanige wijze daarvan 
sterkte of bezette plaats of post, of in kennis geeft, dat dientengevolge het plegen van 
eene inrich•ing van de zee- of landmacht; het voorgenomen lnisdrljf wordt voorkomen, 

2°. hij die in tijd van oorlog ter eluik, onder is de strafvervolginp: uitgesloten. 
een valsch voorgeven, door middel van Deze bepaling geldt niet voor hem van wien 
eene vermomlning of langs een anderen 

I 
blijkt, dat hij aanleggor is. 

dan den gewonen toegang binnen eene 
van cle in n°. 1 vermelde plaatsen traoht TITEL II. 
te komen, aldaar in ~er voege aanwez!g I Schending van k .. ri,igsplichten, zonder oogmerk 
wo_rdt g~vonden, of z10h ?P e~ne van die om den vijand hulp te verleenen of den staat 
w1Jzen o door een Vf!:n d10 m1ddelen van tegenover den vijand te benadeelen. 
daar traoht te verw1Jderen ; 

3°. hij r.ie in tijd van oorlog opzettelijk eene 84. Met den dood, levenslange gevangenis-
opneming doet of eene afbeelding of straf of tijdelijke van ten hoogste twintig jaren 
beschrijving maakt, betreffende eenige I wordt gestraft de militair die in tijd van oorlog 
zaak va.n milit,i,ir belang. opzettelijk: • 

De bep~.Jingen van nos,, 2 en 3 zijn niet toe- 1°. eenige onder zijne bevelen staande ver-
passelijk, indien den reohter blijkt, clat de dauer sterkte of bezette plaats of post, of we! 
niet ten behceve van den vijand hee~ gehan- de vloot of het leger of eenig dee! daarvan 
deld. aan den vijand overgeeft of in 's vijands 

79. Hij die in tijd van oorlog opzettelijk macht doet of laat overgaan, zonder 
in strijd met eene door hem in Nederland;che daarv66r of daaibij alles gedaan of be-
krijgsgevangenRchap gegeven belofte zich ver- dongen te hebben wat zijn plicht onder 
wijdert of eene door hem gegeven bt>h,fte of die omstandigheden van hem eischte ; 
aangenomen voorwaarde waaronder hij uit 2°. de onder zijne bevelen staande plaats, 
de Nederlandsche krij~sgevangenscb1p tijdelijk post of vaartuig der krijgsmacht buiten 
of voorgoed ontslagen 1s, schendt, 01 die da.u.oe noodzaak eigendunkelijk ontruimt of vcr-
samenspant, v.ordt gestraft met dei;i dood. le- laat; 
venslangf' ~ovangenisstraf of tijdelijke van ten 30, bij een gevecht met den vijand zijn plicht 
hoogsto twmtig jaren. om met de onder zijne bevelen staande 

80. De in geval van een oorlog waarin Ne- krijgsmacht den vijand op te zoeken, 
derland niet bet.rokken is, bier te lande gein- I tegen hem op ue rukken, aan het gevecht 
terneerde militair van eene der oorlogvoerende I dee! te nemen, den vijand te vervolgen 
mogendheden, die opzettelijk in strijd met eene of tegenover hem stand te · houden ver-
door hem gegeven belofte zioh verwijdert of zaakt ; 
eene door hem gegeven belofte of aangenomen 4°. de onder zijne bevelen staanrie krijgs-
voorwaarde waaronder hem verlof is vel'leend macht, geheel of ten deele, buiten nood-
om zich tijdelijk of voorgoed te verwijderen, zaak naar onzijdig gebied doet of laat 
schendt, of die daartoe samenspant, wordt overgaan. 
gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste 85. Met den dood, levenslange gevangenis-
zes jaren. stnf of tijdelijke van ten hoogste twintig jaren 

81. De militair die, hetz ij eenige handeling wordt gestraft : 
waarvan hij weet, althan~ redelijkerwijze kan 1°. hij die opzettelijk bij een geveoht met 
vermoeden, dat de staat daardoor in gevaar den vijand of in eene doer den vijand 
van oorlogsverwikkeling wordt gebracht, op- aangevallen of met aanval bedreigde 
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piaats 01 post zonder uitdrukkelijken last ' gen maatregel, door een militair in het bebng 
van of vanwege den ter plaatse aan- der krijgsmacht of van den dienst ondernomen 
wezigen met het hoogste gezag bekleeden of bevolen, belet, belemmert of verijdelt, worctt 
militair het teeken van overgave geeft; gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste 

2°. hij die in tijd van oorlog het krijgsvolk vier jaren. 
tracht te misleiden, te ontmoedigen of I Het maximum der in het eerste lid gestelde 
in verwarring te brengen. stra! wordt verdubbeld: 

86. Met gevangenisstraf van ten hoogste 1°. indien de schuldige opzettelijk het ruis-
vijftien jaren wordt gestraft : · drijf blijft v.Iegen, nadat een militair hem 

1 °. de militair die opzettelijk bij een gevecht uitdrukkelijk op zijne strafbaarheid ge-
met den vijand, met schending van zijn wezen heeft; 
plicht als milit1ir, hetzij op de vlucht 2°. indien tijdens het plegen van het misdrijf 
gaat, hetzij eenig oorlogsmaterieel ver- nog geen vijf jaren zijn verloopen, sedert 
nielt, beschadigt of onbruikbaar maakt, de schuldige eene hem wegens gelijk m.is-
hetzij zich ontdoet van eenig wapen, drijf opgelegde straf geheel of ten deele 
munitie of krijgstoerusting, hem van heeft onder$aan, of sedert die straf hem 
rijkswege verstrekt of tot zijne voorge- geheel is kwtjtgescholden; of indien t ijdens 
schreven wapening of nit-rusting behoo- het plegen van het misdrijf het recht tot 
rende, hetz\j zich krijgsgevangen geeft ; uitvoering dier straf nog niet is verjaard; 

2<>. de mi litair die zich in tijd van oorlog 3°. indien twee of meer personen gezamenlijk 
opzettelijk, hetzij ter sluik, hetzij door of ten gevolge van samenspanning het 
een listigen kunst$reep of een samcn- misdr\jf plegen ; 
weefsel van verd1chtsels, hetzij door 4°. indien de schuldige tevenR een antler 
dronkenschap of zelherminking aan het aanzet zijn voorbeeld te volgen ; 

gevecht of aan het oogenblikkelijk gevaar 50_ indien de schuldige het misdrijf pleegt 
in het gevecht onttrekt. bij een gevecht met den vijand. 

De schuldigc worut gestraft met den dood, Indien het in het eerste lid omschreven 
levenslange gevan!Jenisstraf of tijdelijke van misilrijf vngezeld gaat van twee of meer der 
ten hoogste twiatig jaren, indien hij tevens in n°. 1--5 vermelde omstand:gheden, wordt 
een anderen mi.litair tot eene der onder 1 °. en I de schuldige gestraft met gevangenisstraf van 
2°. van dit artikel omschreven handelingen ten hoogste twaalf jaren. 
a.a.nzet, alsmede indien hij het m.isdrjjf begaat 90. De sa.menspa-aning tot e~n der in de 
a.ls bevclvoerend militair. 1 artikelen 84--89 omschreven m.isdrijven wordt 

87. Hij die in tijd van oorlog opzettelijk gestraft gelijk de poging. 
eene militaire operatie doet m.islukken, wordt De bepaling van artikel 83 is toepasselijk. 
gestuft met gevangenisstraf van ten hoogste 91. Hij die tegenover den vijanr: opzettelijk 
vijftien jaren. handeit in strijd met eenige bepaling ,oorko-

De schuldige wordt 1:,estr.i.ft met den doc.d, mende in een verdrag, geldende tusschen Neder
levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van land en de mogendheid waarmede Nederland 
ten hoogste twin·ig j<>ren, indien hij he" mis- in oorlog is, of met eenig voorschrift_ ingevolge 
drijf be~aa• als bevelvoerend militair of als zoodnnig verdrag vastgesteld, wordt gestraft 
belast z1jnde met het bestuur of toezicht over met gevanp:eni straf van ten hoogstP drie jaren. 
benoodigdhcden ten dienste van de vloot of Met gclijkc str11{ wordt gestraft de meerdere 
het leger. · die opzettelijk toelaat. da,t een zijner minderen 

88. Met 5evangenisstr ,f va.n ten hoogste zoodanig feit begaat. 
tien jaren worat gestraft : 92. De militair die opzettelijk eenig nier, 

1°. hij die zonder verlof van of vanwege aan bet buitrecht onderworpen goed a)s oor
den ter plaatse aanwez~en met het hoog- logsbuit neemt, zonder oogmerk om zich dat 
ste gezag bekleeden m1litair 7,ich in be- goed wederrechtelijk toe te eigenen, wordt ge
trekking stelt tot iemand die zich bij straft met gevangenisstraf van ten hoogste drie 
de vijandelijke kr\jgsmacht of in 's vijands jaren. 
macht bevindt, of tot een onderdaan 93. De militair die opzettelijk eene met den 
eener vijandelijke mogendheid of macht; vijand als zoodanig gesloten overeenkomst 

2°. hij die een bescheid, bericht, inlichting wederrechtelijk schendt, wordt gestraft met 
of vraag van iemand die zich bij de vijan- den dood, levenslange gevangenisstraf of tijde
delijke krijgsmacht of in 's vijanas macht lijke van ten hoogste twintig jaren. 
bcvindt, of van een onderdaan eener 94. Hij aan wiens schuld te wijten is dat, 
vijandelijke mogendheid of macht ont- in tijd van oorlog, eenige versterkte of bezette 
vangen of onderschept hebbende, opzct- plaats of post, of we! de vloot of het leger of 
telijk nalaat daarvan dadelijk aan de eenig deel daarvan voor de krijgsmacht ver
militaire overheid mededeeling te doen ; loren gaat, dat eene militaire operatie mislukt, 

30_ hij die in tijd van oorlog eene gebeurte- I of dat een vaartuig der krijgsmacht onbruik
nis, bijzonderheid of beschouwing, we!- baar wordt, wordt gestraft met gevangenis
ker ruchtbaarheid eenig krijgsbelang ' straf van ten hoogste zes jaren. 
kan schaden. opzettelijk bekend maakt, Indien de schuldige het m.isdrijf J;>leegt als 
zonder van ambtswege daartoe vcrplicht I bevelvoerend militair of als belas-t z1jnde met 
of bevoegd te zijn. het bestuur of toe.icht over benoodigdheden 

89. Hij die in tijd van oorlog weigert of I ten dienste van de vloot of het leger, wordt 
opzettelijk nalaat te gehoorzamen aan een bevel hij gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste 
of vordering, gedaan door een daartoe bevoeg-

1 
tien jaren. 

den militair, of zoodanig bevel of vordering 95. De militair, aan wiens schuld te wijten 
eigendunkelijk oversch.rijdt, of o_i)zettelijk eeni- is dat eenige versterkte of bezette plaats o 
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post, of we! de vloot of het leger of eenig dee! 
daar van door den vijand wordt overva\len, 
wordt gestraft met gevangenisstraf van ten 
hoogste drie jaren. 

Indien de schuldige het misdrijf pleegt als 
bevelvoerend m.ilitair, wordt hij gestraft met 
gevangenisstraf van ten hoogste vijf jaren. 

TITEL III. 
M iadr ijven waardoor de m ilitair zich aan d, 
veroulling van zijne dienBtverplichtingen onUrekt. 

96. De militair wiens ongeoorloofde afwe
zigheid aan zijne schuld is te wijten, wordt ge
straft: 

lo, met gevangenisstraf van ten hoogste 
zes maanden, indien die afwezigheid in 
tijd van vrede ten minste Mn dag en 
niet !anger dan dertig dagen duurt ; 

2°. met gevangenisstraf van ten hoogste 
negen maanden, indien die afwezigheid 
in tijd van vrede hem eene reis, waartoe 
het bevel hem bekend was of redelijker
wijze door hem kon vermoed worden, 
naar of van eene plaats buiten het rijk 
in Europa, of eene andere zoodanige 
bevolen reis met een oorlogsvaartuig _ ge
heel of gedeeltelijk doet verzuimen ; 

3°. met gevangenisstraf van ten hoogste 
een jaar, indien die afwezigheid in tijd 
van oorlog niet !anger dan vier dagen 
duurt · 

4°. met gevangenisstraf van t en hoogste 
een jaar en zes maanden, indien die 
afwezigheid in tijd van oorlog hem een 
bevolen reis, zooals inn°. 2 is omschreven, 
geheel of gedeeltelijk doet verzuimen, of 
eene ontmoeting met den vijand doet 
misloopen. 

97. De militair die zich schuldig maakt aan 
opzettelijke ongeoorloofde afwezigheid, wordt 
gestraft: 

l 0. met gevangenisstraf van ten hoogste een 
jaar, indien die afwezigheid in tijd van 
vrede ten minste Mn dag en niet !anger 
dan dertig dagen duurt ; 

2°. met gevan~enisstraf van ten hoogste 
twee jaren, mdien die afwezigheid in tijd 
van oorlog niet !anger dan vier dagen 
duurt. . 

98. Als schuldig aan desertie wordt gestraft 
de militair : 

l 0. die zich verwijdert met het oogmerk 
om zich voorgoed aan zijne dienstverplich
tingen te onttrekken, het oorlogsgevaar 
te ontgaan, naar den vijand over te loo
pen of, zonder daartoe gerechtigd te zijn, 
bij eene andere mogendheid of macht 
in krijgsdienst te treden ; 

2°. wiens ongeoorloofde afwezigheid in tijd 
van vrede !anger dan dertig, in tijd van 
oorlog !anger dan vier dagen duurt ; 

3°. die zich schuldig maakt aan opzettelijke 
ongeoorloofde afwezigheid en daardoor 
een bevolen reis, zooals in artikel 96 
n°. 2 is omschreven, niet of niet geheel 
medemaakt. 

Desertie in tijd van vrede gepleegd, -wordt 
gestraft, met gevangenisstraf van ten hoogste 
twee jaren. 

Desertie in tijd van oorlog gepleegn, wordt 

gestraft met gevangenisstraf van ten hoogsue 
zeven jaren en zes maanden. 

99. Het maximum der in de artikelen 97 
en 98 gestelde straffen wordt verdubbeld: 

1°. indien tijdens het plegen van het misdrijf 
nog geen vijf jaren zijn verloopen, sedert 
de schuldige eene hem hetzij wcgen.s 
desertie, hetzij wegens opzettclijke onge· 
oorloofde afwezigheid bij vonnis opge
Iegde stra.f gebeel of ten deele heeft on
dergaan, of sedert die straf hem geheel 
is kwijtgescholden : of indien tijdens bet 
plegen van het misdriif bet recht tot uit
voering dier straf nog niet is verjaard ; 

20. indien twee of meer personen gezamenlijk 
of tengevolge van samenspanning het 
misdrijf plegen ; 

3°. indien de schuldige is bevelvoerend mili
tair: 

4°. indien hij het misdrijf pleegt, terwijl hij 
is dienstdoende ; 

50, indien hij zich naar of in het buitenland 
verwijdert; 

6°. indien hij, zich van een vaartuil! der 
_krijgsmacht verwijderende, bet m1sdrijf 
pleegt met behulp van eene tot de krijgs
maclit behoorende sleep of antler licht 
vaartuig; 

7°. indien hij het misdrijf pleegt met mede
neming van een ten behoeve der krijgs
macht gebezigd dier, een wapen of munitie. 

Indien het in artikcl 97 omschreven misdrijf 
of het misdrijf van desertie in tijd van vrede 
vergezeld gaat van twee of meer der in n°. 1-7 
verrnelde omstandigheden, wordt het maximum 
der in bet eerste lid gestelde Rtraf nogmaals 
met ce helft daarvan verhoogd. 

100. Met den dood, levenslange gevangenis
straf of tijdelijke van ten hoogste twintig jaren 
wordt gestraft : 

10. desertie naar den vijand; 
20. desertie, in tijd van oorlog, van een oor

logsvaa1 tui~ op brandwacht li~gende, 
van de veiligheidstroepen, of wt eene 
door den vijand aangevallen of met aan
val bedreigde plaats of post ; 

3°. desertie met het oogmerk om in een 
door den schuldigen aanstaand geachten 
oorlog van den staat met eene andere 
mogendheid of macht bij deze in krijgs
dienst te treden. 

101 . Naar de onderscheidingen gemaakt in 
de artikelen 97-100 en met de daarbij gcsteldc 
straffen wordt gestraft de militair die zich o pzet
telijk door een listigen kunstgreep of cen samen
weefsel van verdichtsels tijdelijk of voorgoed 
aan de vervulling zijner dienstverplichtingen 
onttrekt, of die zich opzettelijk daarvoor onge
schikt maakt of laat maken. 

Met afwezigheid wordt ten aanzien van die 
artikelen gelijkgesteld de tijd, gedurende welken 
de militair op een der voorschreven wijzen de 
vervulling zijner dienstverplichtingen verzaakt 
heeft. 

Met geva.ngenisstraf van ten hoogste vier 
jaren wordt gestraft hij die opzettelijk een 
militair op diens verzoek voo.r de verdere ver
vulling zijner diensveri,lichtingen tijdelijk of 
voorgoed ongeschikt maakt. 

Indie~. het feit den dood ten gevolge heeft, 
wordt h1J gestraft met gevangenisstraf van ten 
hoogste acht jaren. 
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102. Hij die een verlofpas valschelijk op
roaakt of vervalscht, of die zoodanig stult 
op een valschen naam of voornaam of met 
aanwijzing eener valsche hoedanigheid doei; 
afgeven, met het oogmerk om het te gebruiken 
of door een militair t e doen gebruiken als ware 
het echt en onvervalscht ot als ware de inhoud 
in overeen~temming met de waarheid, wordt 
gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste 
twee jaren. 

Met gelijke straf wordt gestraft de militair 
die opzettelijk gebruik maakt van een valschen 
of vervalschten verlofpas als ware hij echt en 
onvervalscht of als ware de inhoud in overeen
stemming met de waarheid. 

103. De militair die opzettelijk van eens 
anders reispas, veiligheidskaart, reisorder of 
verlofpas gebruik maakt, als ware hij de daarin 
genoemde persoon, wordt gestraft met gevan
genisstraf van ten hoogste een jaar en zes 
maanden. 

104. Indien een der misdrijven omschreven 
in de artikelen 102 of 103 van dit Wetboek of 
in de artikelen 228, 229 of 231 van bet Wetboek 
van Strafrecht, door een militair in tijcj. van 
oorlog wordt gepleegd, ten einde het misdrijf 
van dcsertie gemakkelijk te maken, wordt hij 
gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste 
zes jaren. 

105. De samenspannin~ tot een der in dezen 
Titel omschreven misdriJven wordt gestraft 
gelijk de poging. 

De bepaling van artikel 83 is toepassel ijk. 
106. Onder zich verwijderen wordt in dezen 

Titel verstaan het zich verwijderen, alsmede 
het zich schuil houden, afwezig blijven of 
achterblijven van de plaats of de plaatsen, 
waar de mi\itair zich ter vervulling van de op 
hem rustende dienstverplichtingen behoort te 
bevinden ; onder afwezigheid het afwezig zijn 
van die plaats of die plaatsen. 

107. Met den militair wordt ten aanzien 
van dezen Titel gelijkgesteld hij die krachtens 
artikel 24 of artikel 36 is opgeroepen om aan 
2Jijn verplichten krijgsdienst te voldoen. 

TITEL IV. 

Misdrijven tegen de ondergeschiktheid. 

108. De militair die opzettelijk een meer
dere, hetzij in het openbaar mondeling of door 
een geschrift of afbeelding, hetzij in zijne tegen
woordigheid mondeling of door een gebaar of 
daad, hetzij door een toegezonden of aangebo
den geschrift of afbeelding, beleedigt of met 
eenig kwaad bedreigt, hetzij hem uitscheldt, 
beschimpt of in zijne tegenwoordigheid bespot, 
wordt gestraft met gevangenisstraf van ten 
hoogste negen maanden. 

Indien het feit in dienst wordt gepleegd, 
wordt hij gestraft met gevangenisstraf van ten 
hoogste een jaar en zes maanden. 

109. De militair die een geschriftofafbeelding 
waarin bij weet dat eene beleediging voor 
eene meerdere voorkomt, verspreidt, ten toon 
stelt, aanslaat of ter verspreiding in voorraad 
beeft, wordt gestraft met gevangenisstraf van 
ten hoogste negen maanden. 

Indien het feit in dienst wordt gepleegd, 
wordt hij gestraft met gevangenisstraf van ten 
hoogste een jaar en zes maanden. 

110. De militair die opzettelijk een meerdere 

door eenige feitelijkheid beleedigt, wordt ge
straft met gevangenisstraf van ten hc,ogste 
twee jaren. . 

lndien het feit in dienst wordt gepleegd, 
wordt hij ~estraft met gevangenisstraf van ten 
hoogste viJf jaren. 

111. Wanneer een militair opzettelijk tegen 
een meerdere een der in de artikelen 261, 262 
en 268 van bet Wetboek van Strafrecht om 
scbreven m1sdrijven pleegt, wordt bij gestraft 
met gevangenisstraf van ten boogste een jaar 
boven bet maximum der aldaar gestelde straf
fen. 

Indien bet feit in dienst wordt gepleegd, 
wordt het maximum der in het eerste lid ge
stelde straf nogmaals met een jaar verhoogd. 

De bepalingen va,n de artikelen 267 en 269 
van het Wetboek van Strafrecht zijn in deze 
gevallen niet van toepassing. 

112. De militair die naar aanleiding van 
eene dienstaangelegenheid een meerdere tot 
tweegevecht uitdaagt, wordt gestraft met 
gevangenisstraf van ten hoogste vijf jaren. 

Met gelijke straf worden .gestraft de militair 
die opzettelijk zoodanige uitdaging overbrengt, 
en de i;p.eerdere die haar aanneemt. 

De militaire getuigen en geneeskundigen die, 
wetende dat de uitdaging naar aanleiding 
van eene dienstaangelegenheid plaats had, het 
daaropvolgende tweegevecht bijwonen, worden 
gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste 
een jaar. 

113. De militair die tegen beter weten eene 
aantijging, klachte of aangifte tegen of over 
een meerdere inbren~t of inzendt, wordt ge
straft met gevangemsstraf van ten hoogste 
twee jaren. 

114. De militiar die weigert of opzettelijk 
nalaat te gehoorzamen aan eenig dienstbevel 
of die zoodanig bevel eigendunkelijk over
schrijdt, wordt, als scbuldig aan opzetteliJke 
ongehoorzaamheid, gestraft met gevangenis
straf van ten hoogste een jaar en negen maan
den. 

Indien het feit is gepleegd in tijd van oorlog, 
wordt hij gestraft met gevangenisstraf van ten 
hoogste vier jaren. 

Het maximum der in het eerste en het tweede 
lid gestelde straffen wordt verdu b held : 

1 o. indien de scbuldige opzettelijk in zijne 
ongehoorzaamheid volhardt, nadat een 
meerdere hem uitdrukkelijk op zijne 
strafbaarheid beeft gewezen ; 

20. indien tijdens bet {legen van het 
misdrijf nog geen vij jaren zijn ver
loopen, sedert de scbuldige eene hem 
wegens gelijk misdrijf bij vonnis opge
legde straf geheel of ten deele heeft 
ondergaan, of sedert die straf hem geheel 
is kwrjtgescholden ; of indien tijdens het 
plegen van het misdrijf bet recht tot 
uitvoering dier straf nog niet is verjaard ; 

3°. indien twee of meer pel'l'<onen gezamenlijk 
of ten gevolge van samenspanning het 
misdrijf plegen ; 

4P. indien de schuldige tevens een anderen 
militair tot het misdr(jf aanzet ; 

5°. indien hij bet misdrijf pleegt bij een 
gevecbt met den vijand. 

Indien het in bet eerste of het in bet tweede 
lid omschreven misdrijf vergezeld gaat van 
twee of meer der inn°. 1-5 vermelde omstan-
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-digheden, wordt het maximum der in het derde 121. lndien een der in de artikelen 117-
lid gestelde straffen nogmaals met de helft 120 n°. 1 omschreven misdrijven buiten dienst 
daarvan verhoogd. wordt gepleegd, wordt, in de gevallen omsc~e-

Indien het bevel het werkdadig optreden ven in de artikelen 117, 118 en 119, eerste lid, 
tegen den vijand, of de bestrijding van oogen- en tweede lid n°. l, het maximum der tijdelijke 
blikkelijk zeegevaar betrof, wordt de schuldige gevangenisstraf met drie jaren verminderd en 
gestraft met den dood, levenslange gevangenis- 1 wordt in de gevallen omschreven in de artikelen 
straf of tijdel\jke van ten hoogste twintig jaren. 119, tweedelid, n°. 2 en 120 n°. 1, de schuld1ge 

115. lndien de ongehoorzaamheid van den gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste 
militair aan onachtzaamheid is te wijten, wordt vijftien jaren. 
hij gestraft : 122. Indien een feit, hetwelk in de straf-

1 °. met gevangenisstraf van ten hoogste bepaling van artikel 117 of van artikel 118, 
twee jaren, indien het feit is gepleegd in al dan niet in verband met artikel 121, valt, 
tijd van oorlog ; tevens valt in eene zwaardere strafbepaling 

2°. met gevangenisstraf van ten hoogste van het gemeene recht, wordt deze laatste toe
zes jaren, indien het bevel het werkdadig gepast, doch wordt tevens het maximum der 
optreden tegen den vijand, of de bestrij- daarbij gestelde gevangenisstraf met twee jaren 
ding van oogen blikkelijk zeegevaar be- verhoogd. 
trof. 123. Het maximum der tijdelijke gevangenis-

116. De militair die opzettelijk een meer- straf, gesteld bij de artikelen 117-121, wordt 
-dere feitelijk bedreigt met geweld, wordt ge- met een derde verhoo~d, indien tijdens het 
straft met gevangenisstraf van ten hoogste plegen van het misdriJf nog geen vijf jaren 
twee jaren. zijn verloopen, sedert de schuldige eene gevan-

lndien het feit in dienst wordt gepleegd, genisstraf, hem opgelegd wegens een der mis
wordt hij gestraft met gevangenisstraf van ten drijven, omschreven hetzii in een van die arti
hoogste vijf jaren. kelen, hetzij in een der artikelen, vermeld in 

117. De militair die opzettelijk een meerdere artikel 422 van het Wetboek van Strafrecht, 
feitelijk aanrandt, zich met geweld of bedreiging geheel of ten deele heeft ondergaan, of sedert 
met geweld tegen hem verzet, hem van zijn die straf hem geheel is kwijtgescholden ; of 
vrijheid van handelen berooft, of hem door indien t\jdens het plegen van het misdrijf bet 
geweld of bedreiging met geweld dwingt tot rechttotuitvoeringdierstrafnognietisverjaard. 
het volvoeren of tot het nalaten eener dienst- 124. Wanneer vijf of meer militairen samen
verrichting, wordt, als schuldig aan feitelijke rotten om in vereeniging bun plicht te verzaken, 
insubordinatie, gestraft met gevangenisstraf worden z\j, indien bet tot eenige feitelijkhcid 
van ten boogste acht jaren. of bedreiging daarmede gekomen is, behoudens 

lndien het feit eenig lichamelijk letsel ten ieders verantwoorde.lijkheid voor de bijzondere 
gevolge heeft, wordt de schuldige gestraft met door hem bedreven feiten, als schuldig aan 
gevangenisstraf van ten hoogste tien jaren. militair oproer, gestraft met gevangenisstraf 

lndien het feit den dood ten gevolge heeft, van ten boogste twaalf jaren. 
wordt hij gestraft met gevangenisstraf van ten lndien het feit is gepleegd in tijd van oorlog, 
hoogste twaalf jaren. of aan boord van een oorlogsvaartuig zich 

118. Feitelijke insubordinatie, gepleegd met ergens bevindende waar geen onmiddellijke 
voorbedachten rade, wordt gestraft met gevnn- hulp te verkrijgen is, worden de schuldigen 
genisstraf van ten hoogste tien jaren. gestraft met levenslange gevangenisstraf of 

lndien bet feit eenig lichamelijk letsel ten tijdelijke van ten boogste twintig jaren. 
gevolge heeft, wordt de schuldige gestraft 125. De belhamels onder de deehiemers 
met gevangenisstraf van ten hoogste twaalf aan militair oproer worden gestraft met gevan-
jaren. genisstraf van ten hoogste vijftien jaren. 

lndien het feit den dood ten gevolge heeft, lndien het feit is gepleegd in tijd van oorlog, 
wordt hij ~estraft met gevangeni~straf van ten I of aan boord van een oorlogsvaartuig zich 
hoogste viJftien jaren. ergens bevindende waar geen onmiddellijke 

119. Feitelijke insubordinatie, gepleegd door hulp te verkrijgen is, wordt de scbuldige ge
twee of meer vereenigde militairen, wordt, als straft met den dood, levenslange gevangenis
muiterij, gestraf~ met gevangenisstraf van ten . straf of tijdelijke van ten hoogste twintig jaren. 
hoogste twaalf iaren. I 126. De deelnemers aan samenrotting om 

De schuldige wordt gestraft : I in vereeniging hun plicht te verzaken die tot 
1°. met gevangenisstraf van ten hoogste de orde terugkeeren, voordat bet tot eenige 

vijftien jaren, indien het door hem ge- feitelijkheid of bedreiging daarmede gekomen 
pleegde misdrijf of de daarbij door hem is, worden gestraft met gevangenisstraf van 
gepleegde f Pitelijkheid eenig lichamelijk ten hoogste vijf jaren. 
letsel ten gevolge heeft ; Indien de samenrotting is g,epleegd in tijd 

2°. met levenslange gevangenisstraf of tijde- van oorlog, of aan boord van een oorlogsvaar
lijke van ten hoogste twintig jaren, indien tuig zich ergens bevindende waar geen onmid
zij den dood ten gevolge hebben. dellijke hulp te verkrijgen is, worden de schul-

120. Met den dood, levenslange gevangenis- digen gestraft met gev1mgenisstraf van ten 
straf of tijdelijke van ten hoogste twintig jaren hoogste zeven jaren en zes maanden. 
wordt gestraft : Ten aanzien van de belhamels wordt bet 

1°. feitelijke insubordinatie in tijd van oor- maximum der in het eerste en het tweede lid 
log; • gestelde straffen verdubbeld. 

2°. muiterij aan boord van een oorlogsvaar- 127. De samenspanning tot ongehoorzaam-
tuig zich ergens bevindende waar geen heid, muiterij of militair oproer wordt gestraft 
onmiddellijke hulp te verkr\jgen is. gelijk de poging. 

1921. 67 
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De bepaling van artikel 83 is toepasselijk. 
128. Ten aanzien van de in dezen 'l'itcl 

omschreven feiten wordt eene troepenafdeelmg, 
belast- met wacbt- of patrouiJJedienst, of een 
schildwacht gelijkgesteld met een meerdere, 
behalve in~eval het feit is begaan door hem 
aan wien z1j, als zoodarug, ondergeschikt zijn. 

TITEL V. 

Schendin(J van verschillende dienstplichten. 

129. De schildwacht die zijn post eigendun
kelijk verlaat, eene als zoodanig op hem rus
tende verplichting niet nakomt, of zich in een 
toestand orengt of laat brengen waarin hij 
zijn dienst als schildwacht niet naar behooren 
kan verrichten, wordt gestraft met gevange
nisstraf van ten hoogste drie jaren. 

Indien bet feit, is gepleegd in tijd van oorlog, 
wordt hij gestraft met gevangenisstraf van ten 
hoogste tien jaren. 

Indien de schuldige zich hevond aan boord 
van een oorlogsvaartuig in nood verkeerende 
of in tijd van oorlog op brandwacht liggende, 
bij veiligheidstroepen in tijd van oorlog, of in 
eene door den vijand aangevallen of met aanval 
bedreigde plaats of post, wordt hij gestraft met 
den dood, Jevenslange gevangenisstraf of tijde
lijke van ten hoogste twintig jaren. 

Met gelijke straffen worden gest.raft de offi
cier van de wacht aan hoord van een oorlogs· 
vaartwg of de militair die hem tijdelijk ver
vangt, de machinist, hoofd der wacht aan boord 
van een oorlogsvaartuig, en de bevelhebher 
van eenige wacht, ronde of patrouille of van 
eenige met de uitoefening van den veiligheids
dienst in tijd van oorlo~ belaste troepenafdee
ling, die als zoodanig geliJ ke handelingen plegen. 

lndien andere militairen, behoorende tot 
eenige wacht, ronde of patrouille of tot eemge 
met de uitoefening van den veiligheidsdienst 
in tijd van oorlog belaste troepenafdeelins, 
gelijke handelingen plegen, zijn de eerste dru, 
ledcn van dit artikel op hen van toepassing, 
behoudens dat in de gevallen van het eerste 
en het tweede lid het maximum der daar ge
stelde straffen met de helft verminderd wordt, 
en dat in de gevallen van het derde lid de schul
dige gestraft wordt met gevangenisstraf van 
ten hoogste tien jaren. 

130. De militair die zich opzettelijk, hetzij 
ter sluik, hetzij door een listigen kunstgreep 
of een samenweefsel van verdichtsels, hetzij 
door dronkenschap of zelfvenninking aan 
eenigen gevaarlijken dienst onttrekt, wordt 
gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste 
drie jaren. 

Indien het feit is gepleegd in tijd van oorlog, 
wordt hij gestraft met gevangenisstraf van 
ten hoogste zes jaren. 

131. De militair die zich opzettelijk, hetzij 
ter sluik, hetzij door een listigen kunstgreep 
of een samenweefsel van vcrdichtsels tijdelijk 
of voorgoed aan de vervulling van een bepaalde 
soort van dienstverplichtingen onttrekt, •of die 
zich opzettelijk claarvoor ongeschikt maakt 
of laat maken, wordt gestraft met gevangenis
straf van ten hoogste een jaar. 

Indien het feit is gepleegd in tijd van oorlog, 
wordt hij gestraft met gevangenisstraf van ten 
hoogste vier jaren. 

Met ~elijke straffen wordt gestraft hij die 
, opzettelijk een rnilitair op diens verzoek voor

de vervulling van eene bepaalde soort van dienst
verplichtingen ongeschik--t maakt. 

Indien het feit den dood ten gevolge heeft,. 
wordt het maximum der in het eerste en het 
tweede lid gestelde straffen met vier jaren 
verhoogd. 

132. De militair die opzettelijk aan de 
overheid eene onjuiste ambtelijke mededeeling. 
doet of over brengt, of opzettelijk nalaat aan 
de bevoegde overheid eene mededeeling te doen, 
die hij va_':1 ~mbtswege doen moest of waarvan 
de verzwiJgmg het belang van den dienst of 
van den staat kan schaden, wordt gestraft 
met gevangenisstraf van ten hoogste twee 
3aren. 

lndien het feit is gepleegd in tijd van oorlog, 
wordt hij gestraft met gevangenisstraf van ten 
hoogste negen jaren. 

133. De militair aan wiens schuld te wijten 
is dat, in tijd van oorlog, aan de overheid eene 
onjuiste ambtelijke mededeeling wordt gedaan 
of overgebracht, of wordt nagelaten aan de 
bevoegde overheid eene mededeeling te doen, 
die van ambtswege gedaan moest worden of 
waarvan de verzwijging het bela.ng van den 
dienst of van den staat kan schaden, wordt 
gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste 
drie jaren. 

134. De militair die opzettelijk, zonder
daartoe bevoegd te zijn, eenigen maatregel 
in het belang der krijgsmacht of van den dienst 
ondernomen of bevolen, belet, belemmert of 
verijdelt, wordt gestmft met gevnngenisstrP.f 
v1tn ten hoogste drie jaren. 

Indien het feit is gepleegd in tijd van oorlog, 
wordt h~i gestraft met gevangen.isgtraf van ten 
hoogste tjjft1en jaren . 

135. De militair die opzettelijk nalaat eenig 
door Ons of van Onzentwege vastgesteld dienst
voorschrift op te volgen, of die zoodanig voor
schrift eigendunkelijk overschrijdt, wordt ge
straft met gevangenisstraf van ten hoogste 
negen maanden. 

Indien het feit is gepleegd is tijd van oorlog, 
wordt hij gestraft met gevangenisstraf van ten 
hoogste twee jaren. 

136. De samenspanning tot een der in de 
artikelen 129-134 omschreven rnisdrijven 
wordt gestraft gelijk de poging. 

De bepaling van artikel 83 is toepal!selijk. 
137. De militair die door misbruik of aan

matiging van gezag iemand dwingt il'ts te doen, 
of te dulden, wordt gestraft met gevangenisstraf 
van ten hoogste vier jaren. 

138. De rnilitair die door misbruik van zijn 
invloed als meerdere tegenover een mindere 
dezen overhaalt iets te doen, niet te doen, of 
te dulden, wordt, indien daaruit eenig nadeel 
kan ontstaan, gestraft met gevangenisstraf 
van ten hoogste drie jarcn. 

139. De militair, die, met het oogmerk 
om zich of een antler voor bestraffing, terecht
wijzing of afkeuring te vrijwaren of een ander 
aan onverdiende bestraffing, terechtwijzing 
of afkeuring bloot te stellen, hetzij een mindere 
door gift, belofte of misleiding weerhoudt van 
of overhaalt tot het doen van een beklag, 
verzoek, klachte of aangifte, hetzij een stuk 
of aangelegenheid onthoudt aan de kennis
neming van den hevoegden meerdere, wordt 
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!!estraft met gevangenisstraf van ten hoogste onder een der in artikel 44 van het Wetboek 
drie jaren. van Strafrecht vermelde omstandigheden, 

140. De militair die opzettelijk, hetzij met wordt gestra.ft met gevangenisstra.f van ten 
overschrijding van zijne bevoegdheid, hetzij hoogste vijf jaren. . 
in eene aangelegenheid die vreemd is aan De schuldige wordt gest~_af~ me~ gevan:ge~s
de belangen van den dienst, een_mmdere beveelt straf van ten hoogste V1Jft1en iaren, mdien 
iets te doen, niet te doen, of te dulden, wordt , de opruiing betreft een der misdrijven omschre
gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste ven in de artikelen 92-101 of 121 van het 
twee jaren. Wetboek van Strafrecht, desertie of ongehoor-

141. De militair die opzettelijk een mindere zaamheid in tijd van oorlog, of muiterij of 
uitscheldt, uitvloekt, beschimpt of in zijne militair oproer buiten tijd van oorlog. 
tegenwoordigheid bespot, wordt gestraft met De schuldige wordt_ gestraft m~~ d~_n dood, 
gevangenisstraf van ten hoogstenegenmaanden. Jevenslange gevangeIDSstraf of t1JdeliJke van 

Indien bet feit in dienst wordt gepleegd, ten hoogste twintig jaren : 
wordt hij gestra.ft met gevangenisstraf van ten 1°. indien de opruiing geschiedt in tijd van 
hoogste een jaar en zes maanden. .. oorlog en zij betreft een der in artikel 92 

142. De militair die in dienst opzettehJk of 93 van het Wetboek van Strafrecht 
een mindere slaat of stompt of hem op andere omschreven misdrijven, militair verraad, 
wijze pijn ver001'zaakt of hem feitelijk bedreigt desertie in een der in artikel 100 om-
met geweld, wordt gestraft met gevangenisstraf schreven gevallen, ongehoorzaamheid in 
van ten hoogste drie jaren. een der in bet laatste lid van artikel 114 

Indien bet feit eemg lichamelijk letsel ten omschreven gevallen, muiterij, militair 
gevolge heeft, wordt hij gestraft met gevangenis- oproer of het in artikel 148 omschreven 
straf van ten hoogste vijf jaren. misdrijf ; 

Indien het feit den dood ten gevolge heeft, 2°. indien de opruiing geschiedt aan boord 
wordt hij gestraft met gevangenisstraf van ten van een oorlogsvaartuig zich ergens be-
hoogste acht jaren. vindende waar geen onmiddellijke hul,P 

Valt bet feit tevens in eene zwaardere stra.f- te verkrijgen is, en zij muiterij of militair 
bepaling van het gemeene recht, dan wordt oproer betreft. 
deze toegepast. Met gelijke straffen wordt gestraft hij die een 

143. De militair die opzettelijk toelaat, der in dit artikrl vf>rmelne gcschriftRn. wnarvan 
dat een mindere een misdrijf pleegt, of die, hij den inhoud kent, versprPidt, ten toon stelt, 
getuige van een door een mindere gepleegd aanslaat of ter verspreiding in voorraad hceft. 
misdrijf, opzettelijk nalaat tegen den dader 147. Hij die door een sein, teeken, voorstel
de door het belang der zaak gevorderde maat- ling, toespraak, lied, geschrift of afbeelding de 
regelen van geweld naar vermogen aan te wen- tucht onder de krijgsmacht tracht te onder 
den, wordt gestraft gelijk de medeplichtige. mijnen, of die, met de strekking van het ge-

144. Hij die, kennis dragende van eenige schrift of de afbeelding bekend, zoodanig stuk 
in dit Wetboek strafbaar gestelde samenspan- verspreidt, ten toon stelt, aanslaat of ter ver
ning tot misdrijf of van een voornemen tot spre1ding in voorraad heeft, wordt gestraft 
het plegen van een misdrijf ter zake waarvan met gevangenis~traf van ten hoogste drie jaren. 
de doodstraf kan worden opgelegd, of van een Indien het feit is gepleegd in tijd van oorlog, 
misdrijf tegen de veiligheid van den staat, wordt de schuldige gestraft met gevangenisstraf 
desertie in tijd van oorlog, feitelijke insubord1- van ten hoogste tien jaren. 
natie of militair oproer, op een tijdstip waarop Met gelijke straffen wordt gestraft hij die 
het plegen van bet misdrijf nog kan worden het wapen van Nederland, van den Koning, 
voorkomen, opzettelijk nalaat daarvan tijdig van een lid van het Koninklijk Huis of van den 
voldoende kennis te geven hetzij aan de over- Regent, de Nederlandsche vlag of wimpel of 
heid, hetzij aan den bedreigde, wordt, indien een regimentsvaandel of regimentsstandaard 
het ,;nisdrijf is gevolgd, gestraft gelijk de mede- be chimpt. 
plichtige. 148. Met den dood, levenslange gevangenis-

Met gelijke straf wordt gestraft hij die, straf of tijdelijke van ten hoogste twintig jaren 
kennis dragende van eenig in het eerste lid worden gestraft de tot eene op voet van oorlog 
vermeld reeds gepleegd misdrijf op een tijdstip gebrachte krijgsmacht behoorende militairen 
waarop de gevolgen nog kunnen worden afge- die met vereenigde krachten hetzij $.eweld tegen 
wend, opzettelijk nalaat daarvan gelijke ken- een of meer personen plegen, hetz1j opzettelijk 
nisgeving te doen. en wederrechtelijk eenig goed dat geheel of 

145. De bepalingen van het vorig artikel ten deele aan een antler toebehoort. vern,elen, 
betreffende bet doen van kennisgeving zijn bescbadigen, onbruikbaar ma.ken of wegmaken, 
niet van toepassing op hem die door de kennis- en bij het plegen van het feit misbruik ma.ken 
geving gevaar voor een strafvervolging zou of dreigen te maken van macht, gelegenheid 
doen ontstaan voor zich zelven, voor een zijner of middel, hun a-ls militair geschonken. 
bloedverwanten of aangehuwden in de rechte Met gelijke straf worden gestraft de aan de 
linie of in den tweeden of derden graad der militaire rechtsmacht onderworpen pcrsonen, 
zijlinie, voor zijn echtgenoot of gewezen echt- bij eene op voet van oorlog gebrachte krijgs
genoot, of voor een antler, bij wiens vervolging macht in dienstbetrekking zijnde of haar met 
hij zich, uit hoofde van zijn ambt of beroep, toestemming van de militaire overheid verge
van het afleggen van getuigenis zou kunnen zellende of volgende, die gelijke handelingen 
verschoonen. plegen en daarbij misbruik maken of dreigen 

146. Hij die, mondeling of bij ~eschrifte, te ma.ken van macht, 1/:elegenheid of middel. 
een militair opruit tot eenig misdr1jf, in dit hun door hunne betrekkmg tot de krijgsmacht 
Wetboek omschreven of door hem te begaan geschonken. 
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.-~rtike~ 81 van he~ Wetboek van Strafrecht I straf, hem opgelegd wegens een der m.isdrijven, 
bhJft bw~~ toepassmg. omschreven hetzij in een van die artikelen, hetzij 

149. H1J, die geweld pleegt tegen een doode, in een der artikelen, vermeld in artikel 421 van 
zieke .?fin den krijg verwonde, __ behoorende __ tot het Wetboek van Strafrecht, geheel of ten 
de kr1Jgsmacht van een der striJdende part1Jen, deele heeft ondergaan, of sedert die straf hem 
wordt !lestraft m~t d_en dood, levenslange ~e- gebeel is kwijtgescholden ; of indien tijdens 
v_an$erusstraf of t1JdehJke van ten hoogste twm- het plegen van het misdrijf het recht tot uit-
tig iaren. . .. voering dier straf nog niet is verjaard. 

Onder hen, die_ behooren t_?t de kriJgsmacht 156. De samenspanning tot een der i~ de 
van een der str1Jdende part1Jen, worden voor artikelen 151- 154 omschreven misdr1Jven 
d~ t<?~passing ".'.1n dit artikel ~erekend 11.ll~n, wordt gestraft gelijk de poging. .. 
clie b1J deze kr1Jgsmacht m clienstbetrekking De bepaling van artikel 83 is toepasseliJk. 
zijn of. haar met toeste=ing van de militaire 157. De militair die opzettelijk eenig voor-
overhe1d vergezellen of volgen. werp door een der in dezen Titel omschreven 

150. De 1~tair die_opzettelijk niet vol~oet misdrijven verkregen, koopt, huurt, inruil~, 
aan eene wott,ge oproepmg voor den werkehJken in pand neemt, als geschenk aanneemt of mt 
clienst, wordt gestraf~ met gevangenisstraf winstbejag verkoopt, verhuurt, verruilt, in 
van ten hoogs~ ~wee iaren.. .. I pand geeft, vervoert, bewaart of verbergt, 

Indie~. bet fe1t 1s gepleegd m t_1Jd van oorlog, wordt, als schuldig aan heling, gestr'.1ft met ge
wordt h1J gestraft met gevangemsstraf van ten vangen.isstraf van ten hoogste zes iaren. 
hoogste zeven jaren en zes maanden. Met gelijke straf wordt gestraft hij clie op-

Blijkt niet dat bet feit opzettelijk is gepleegd zettelijk uit de opbrengst van eenig door zoo
dan wordt hij gestraft met gevangenisstraf danig misdrijf verkregen voorwerp voordeel 
van ten hoogste negen maanden. 1 trekt. 

TITEL VI. 

Diefstal, verduistering en heling. 

, 158. De militair dio eenig voorwerp koopt, 
I huurt, inruilt, in pand neemt, als geschenk 
j aanneemt of uit winstbejag verkoopt, verhuurt, 
I verruilt, in pand geeft, vervoert, bewaart of 

verbergt, wordt, indien aan zijne schuld te 
151. Met gevangenisstraf van ten hoogste wijten is dat zijne handeling een door een der 

zes jaren wordt gestraft hij clie diefstal pleegt in dezen Titel omschreven misdrijven verkregen 
en daarbij misbruik heeft gemaakt van de voorwerp betreft, gestraft met gevangenisstraf 
gelegenheid, hem verschaft door zijne inkwar- van ten hoogste twee jaren. 
tiering of door zijne huisvesting op openbaar I Met gelijke straf wordt gestraft hij die uit 
gezag. 1 de opbrengst van eenig voorwerp voordeel 

152. Met gevangenisstraf van ten hoogste trekt, indien aan zijne schuld te wijten is, dat 
negen jaren wordt gestraft diefstal door een zijne handeling een door zoodanig misdrijf 
militair gepleegd op eene onder zijne bijzondere I verkregen voorwerp betreft. 
bewaking of bescherming ge telde plaats. 

153. Met gevangenisstraf van ten hoo~ste , TITEL VIL 
twaalf jaren wordt, als schuldig aan plundering, ' 
gestraft: 

1°. de tot eene op voet van oorlog gebrachte 
krijgsmacht behoorende militair die bij 
bet plegen van diefstal misbruik maakt of 
dreigt te maken van macht, gelegenheid 
of middel hem als m.ilitair geschonken ; 

20. de aan de militaire rechtsmacht onder
worpen persoon, bij eene op voet van 
oorlog gebrachte krijgsmacht in dienst
betrekking zijnde of haar met toestem
m.ing van de militaire overheid verge
zellende of vol~ende, clie bij bet plegen 
van diefstal nnsbruik maakt of dreigt 
te maken van macht, gelegenheid of 
m.iddel, hem door zijne betrekking tot 
de kr(jgsmacht geschonken. 

Indien bet feit is gepleegd door twee of meer 
vereenigde personen, worden de schuldigen 
gestraft met den dood, levenslange gevanljlenis
straf of tijdelijke van ten hoogste twintig iarcn. 

154. Met gevangeni~straf van ten hoogste 
twaalf jaar wordt gestraft hij, die diefstal plee~t 
aan of tegen een doode, zieko of in den kriJg 
verwonde, behoorende tot de krijgsmacht van 
een der strijdende partijen. 

De bepaling van bet tweede lid van artikel 
149 geldt voor de toepassing van dit artikel. 

155. Het maximum der tijdelijke gevangenis
straf, gesteld bij de artikelen 151-154. wordt 
met een derde verhoogd, inrl.ien tijdens hPt 
plegen van het misdrij f nog geen vijf jaren zijn 
verloopen, sedert de schuldige eene gevangenis-

Vernieling, be.,chadiging of wegmaking van ten 
belweve van de krijgsmacht dienende goederen. 

159. Hij die wederrechtelijk en opzettelijk 
een dier, dat ten behoeve der krijgsmacht 
wordt gebezigd, doodt, beschadigt, voor den 
dienst ongeschikt maakt of wegmaakt, wordt 
gestraft: 

10. indien hij het feit pleegt, terwijl hij 
behoort tot een op voet van oorlog 
geb achte krijgsmacht, met gevangerua
straf van ten hoogste tien jaren ; 

2°. in andere gevallen met gevangenisstraf 
van ten hoogste vier jaren. 

160. De militair, tot eene op voet van oorlog 
gebrachte krijgsmacht behoorende, die weder
rechtelijk en opzettelijk eenige oorlogs behoefte 
vernielt, beschadigt, onbruikbaar maakt of 
we~maakt, of die zich opzettelijk en eigendun
kehjk ontdoet van eemg hem van rijkswege 
verstrekt wapen, munitie, krijgstoerusting of 
voedingsmiddel, wordt gestraft met gevangenis
straf van ten hoogste tien jaren. 

161. De militair, tot eene op voet van oorlog 
gebrachte krijgsmacht beboorende, die eenig 
aan hem of aan een anderen militair van rijks
wege verstrekt goed, wetende dat dit behoort 
tot de militaire kleeding of uitrusting. hetzij 
zonder schriftelijke vergunning, door of vanwege 
den bevoegden officier afgegeven, verkoopt, 
ruilt, ten gescbenke, in pand, gebruik of be
waring geeft, hetzij wegmaakt, wordt gestraft 
met gevangenisstraf van ten hooggte vier jaren. 



1061 12 DECEMBER 1921 

ALGEMEENE SLOTBEPALING. indien het begane feit naar het oordeel van den 
162. Het in werking treden van dit Wetboek m n°. 2 vermelden meerdere van z66 lichten 

wordt nader b~j de wet geregeld. aard is, dat de zaak buiten strafrechtelijke 
Voor zo'lver rlit Wetboek rechtsmacht op- behandeling kan warden afgedaan; tenzij den 

d hte · d I l ... f b ·t schuldige reeds tweemaal te voren wegens een 
raagt aan een rec r m e rn omen o ez1 • feit in een dier artikelen omschreven, straf is 

tingen in andere werelddeelen, is het mede voor 
die kolonien of bezittingen verbindend en past op5goelegd; ·t h - d rt'k 1 424 
d . ht b" d ·t f · d h . de ,e1 en omsc reven m e a 1 e en , 

ie rec er, 1J em oe enmg van e em opge- I 426, 426bis, 431, 435bis, 446, 447, 451 en 453 
.dragen rechtsmacht, de Nederlandsche wetge- h t W tb k St f ht · di aa · t vane, e oe van rarec ,m enn r 
vmg oe. het oordeel van den inn°. 2 vermelden meerdere 
TEKST van de Wet op de Krijgstucht, vastge- strafrechtelijke behandeling der zaak niet ver

steld bij de wet van 27 April 1903 (Staats- eischt wordt; 
blad no. 112), zooals deze luidt volgens de 6°. de feiten vallende in de bepalingen van 
daarin door of tengevolge van de wet van eene der buiten het Wetboek van Strafrecht 
5 Juli 1921 (Staatsblad n°. 841) gebrachte omschreven overtredingen waarop als hoofd
wijzigingen en plaats gehad hebbende aan- straf gesteld is hetzij hechtenis of geldboe~ 
vullingen. hetzij geld boete alleen, indien het begane fe1t 

WET OP DE KRIJGSTUCHT. 
§ 1. Omvang van de werking dezer wet. 

Art. 1. De bepalingen dezer wet zijn toe
passelijk op ~en. militair, die zich binne~. of 
buiten bet riJk m Europa aan eemg kr1Jgs-
tuchtelijk vergrijp schuldig maakt. · 

§ II. Krijgstuchtelijke vergrijpen. 
2. Krijgstuchtelijke vergrijpen zijn : 
1 o, alle niet in eenige strafwet omschreven 

feiten, strijdig met eenig dienstbevel of ~~e~t
voorschrift, of onbestaanbaar met de m1hta1re 
tucht of orde ; 

20. de feiten omschreven : 
a. in de artikelen 82, 92, 96 nos. 1, 2 en 3, 

97 (indien de ongeoorloofde afwezigheid !,n t!jd 
van vrede niet langer dan acht dagen, m t1Jd 
van oorlog niet !anger dan een dag duurt}, 
98 n°. 3 (indien de ongeoorloofde afwezigheid 
in tijd van vrede niet !anger dan acht dagen 
duurt}, 103 (buiten tijd van oorlog), 108, 109, 
114, eerste lid, 115, 129 (met uitzondering van 
de gevallen, waarin bij dat artikel de doodstraf 
is gesteld), 131, eerste lid, 132, eerste lid, 133, 
134, eerste lid, 135, 137, 142, 147, eerste en 
laatste lid, 150, 159 en 161 van het Wetbock 
van Militair Strafrecht ; · · 

b. in de artikelen 103, 114, tweede lid, 131, 
tweede lid, 132, tweede lid, en 134, tweede lid, 
van datzelfde Wetboek, gepleegd gedurende 
den tijd van oorlog, zooals die is omschreven in 
artikel 71 van dat Wetboek, door militairen, 
behoorende tot het ingevolge dat artikel aan
gewezen aedeelte der krijgsmacht ; 

indien b.et begane feit naar het oordeel van 
den tot straffen bevoegden meerdere tot wiens 
kennis het is gebracht of aan wien de verdere 
behandeling der zaak wordt opgedragen, van 
z66 licbten aard is, dat de zaak buiten straf. 
rechtelijke behandeling kan worden afgedaan ; 

3°. de feiten omschreven in de artikelen 142, 
254bis, 284 n°. 1, 300, eerste lid, 350, eerste lid, 
en 35lbis van bet Wetboek van Strafrecht, 
indien bet begane feit naar het oordeel van 
den in n°. 2 vermelden mcerdere onbestaan
baar met de militaire tucht of orde, docb 
tevens van z66 licbten aard is, dat de zaak 
buiten strafrechtelijke behandeling kan warden 
afgedaan; 

4°. de feiten omschreven in de artikelen 310, 
314, 315 en 321 van het Wetboek van Straf
recht en in artikel 27 van de Visscherijwet, 

naar het oordeel van den in n°. 2 vermelden 
meerdere onbestaanbaar met de militaire tucht 
of orde, doch tevens van z66 lichten aard is, 
dat de zaak buiten strafrechtelijke behandeling 
kan worden afgedaan. 

§ III. Krijgstuchtelijke straffen. 

AFDEET,ING I. 

In het algemeen. 

3. De krijgstuchtelijke straffen voor offi-
cieren zijn: 

1 o. berisping ; 
2°. licht arrest van ten hoogste 14 de.gen; 
30_ streng arrest van ten boogste 14 dagen. 
4. De krijgstucbtelijke straffen voor onder-

officieren zijn: 

A. Hoofdstraffen. 

1 °. berisping ; 
20. voor onderofficieren der zeemacht die 

een minderen rang dan dien van sergeant be
kleeden : strafdienst, ten minste 1 en ten hoog
ste 2 uur per dag, gedurende ten hoogste 8 
dagen; 

3°. de verplicbting om ten hoogste 2 uur 
v66r het avondappel in de kazerne of het kwar
tier of aan board terug te zijn en aldaar te ver
blij ven, tenzij de gestrafte daarbuiten dienst 
heeft te verrichten, gedurende ten hoogste 14 
dagen; 

4°. licht arrest van ten hoogstc 21 d&gen ; 
5°. verzwaard arrest van ten boogste 14 

dagen; 
6°. streng arrest van ten hoogste 14 dagen; 

deze straf wordt niet opgelegd aan een minder
j arige die den leeftijd van achttien jaren nog 
niet heeft bereikt ; 

70_ verlaging. 

B. Bijkomende stratfen. 
1 °. inhouding van soldij ; 
2°. voor onderofficieren die een minderen 

rang dan dien van sergeant bekleeden : ver
mindering van kost. 

5. De krijgstuchtelijke straffen voor min
dere militairen zijn : 

A. Hoofdstratfen. 
J 0. berisping ; 
2°. strafdienst, ten minste 1 en ten hoo!!ste 

2 uur per dag, gedurende ten hoogste 8 dag'en ; 
3°. de verplicbting om ten hoogste 2 uur 
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v66r het avond-appel in de kazerne of het 1 °. te land : in de kazerne, het kwartier of 
kwartier of a.an boord terug te zijn en aldaar zijn woonverblijf of, indien h~j gekantonneerd, 
te verblijven, tenzij de gestrafte daarbuiten j gekampeerd of gebivouakeerd is, op de door 
dienst heeft te verrichten, gedurende ten hoog- den commandeerenden oflicier ter plaatse a.an 
ate 8 dagen ; te wijzen plaats ; 

4°. liclit arrest van ten hoogste 21 de.gen ; 2°. a.an boord van een oorlogsvaartuig : op 
5°. verzwaard arrest van ten hoogste 14 I het schip. 

de.gen ; Door de militairen wien aan boord van een 
6°. streng arrest van ten hoogste 14 dagen; oorlogsvaartuig een verblijf is aangewezen, 

deze straf wordt niet opgelegd aan een minder- wordt het licht arrest, zoo mogelijk, aan boord 
jarige die den leeftijd van achttien jaren nog ondergaan. 
niet bereikt heeft ; Bij de zeemacht kan deze straf gepaard gaan 

7°. verlaging in klasse, indien de gestrafte met die van strafdienst. 
behoort tot een onderdeel der krijgsmacht De militair die licht arrest ondergaat is niet 
waarb\j de mindere militairen in klassen zijn uitgesloten van het verrichten van dienst. 
verdeeld ; 9. Het verzwa.ard arrest wordt ondergaan : 

8°. plaatsing in eene tuchtklasse. A) door den onderofficier : 
B. Bijkomenrle straOen. 1°. te land: a) in eene onderoflicierskamer 

l 0• inhouding van soldij ; of in het vertrek hem tot het verrichten zijner 
2°. vermindering van kost; administratieve werkzaamheden aangewezen, 
30. verbod om buiten dienst wapenen te en, indien hij korporaal is, in het vertrek waar 

dragen. I hij gehuisvest is; b) indien hij gekantonneerd, 
6. De berisping van den oflicier geschiedt gekampeerd of gebivouakeerd is, op de door 

mondeling, of scbriftelijk bij gesloten brief, den commandeerenden oflicier ter plaatse aan 
door den strafoplegger. te wijzen plaats ; 

De berisping van den onderoflicier en van 2°. aan boord van een oorlogsvaartuig : in 
den minderen militair geschiedt mondeling zijne hut, en door hem die geene hut bewoont, 
door den strafoplegger of, indien dit niet doen- op de door den commandeerenden oflicier van 
lijk is, door een anderen meerdere van z\jnent- het vaartuig naar door Ons of van Onzentwege 
wege, of wel scbriftelijk bij gesloten brief door te stellen regelen aan te wijzen plaats ; 
den strafoplegger. B) door den minderen militair : 

De mondelinge berisping geschiedt of zonder I 1°. te land: in het daartoe bestemd vertrek 
dat daarbij bijzondere vormen in acht genomen j of, indien hij gekantonneerd, gekampeerd of 
worden, of, indien dit door den bestraffenden gebivouakeerd is, op de door den commandee
meerdere noodzakelijk geacht wordt, na bijroe-

1 

renden oflicier ter plaatse aan te wijzen plaats, 
pin~ en ten aanhooren van een of meer andere in beide gevallen gedurende den nacht, voor 
militairen van niet lageren rang en, wat den zooveel doenlijk, in afzondering. 
oflicier betreft, bovendien van niet minderen 2°. aan boord van een oorlogsvaartuig : op 
ouderdom in rang, dan de gestrafte. de door den commandeerenden officier van het 

Eene aanmerking of terecbtwijzing waarbij ' vaartuig naar door Ons of van Onzentwege te 
de tot straffen bevoegde meerdere niet uitdruk- stellen re~elen a.an te wijzen plaats. 
kelijk te kennen geeft, dat zij a.ls . straf van De mil1tair die te land verzwaard arrest 
berisping moet worden beschouwd, geldt niet ondergaat, is niet nitgesloten van het verrichten 
a.ls straf. van dienst. 

7. De strafdienst bests.at : De militair die a.an boord van een oorlogs-
A) voor de onderoflicieren der zeemacht : in vaartuig verzwaard arrest ondergaat, kan wor

het doen exerceeren van of in het houden van den uitgesloten van het verrichten van dienst 
toezicht over de met strafdienst gestrafte min- buiten de localiteit, waarin hij de straf onder
dere militairen, of in het doen van anderen gaat. 
dienst, overeenkomende met den rang en de 10. Het streng arrest wordt ondergaan : 
betrekking van den gestrafte ; A) door den officier : 

B) voor de mindere militairen der zeemacht: 1°. te land: in zijn woonverblijf, tent of 
in exerceeren, met of zonder volledige uitrus- kwartier of, op bivouak, op de door den com
ting, of, zoo noodig, in het doen van anderen mandeerenden oflicier ter plaatse aan te wijzen 
dienst, overeenkomende met den stand en de plaats ; 
betrekking van den gestrafte ; 2°. a.an boord van een oorlogsvaartuig : in 

C) voor de mindere militairen der landmacht: zijne hut, en door hem die geene hut bewoont, 
in exerceeren met of zonder volledige uitrusting; hetzij in eene daartoe beschikbare hut, hetzij 

a.lies op de door den commandeerenden ofli- I in de voor zijn gewoon verblijf bestemde loca
cier te bepalen werkdagen, in de vrije uren van liteit. 
den gestrafte. Door den oflicier wien aan boord van een 

8. Het licht arrest wordt ondergaan : oorlogsvaartuig een verblijf is aangewezen, 
A) door den oflicier: wordt bet streng arrest, zoo mogelijk, a.an boord 
10. te land: in zijn woonverblijf, tent of I ondergaan; 

kwartier of, op bivouak, op de door den corn- B) door den onderoflicier en den minderen 
mandeerenden officier ter plaatse aan te wijzen militair : 
plaats ; in afzondering in eene daartoe bestemde eel, 

2°. aan boord van een oorlogsvaartwg : in ook door hen die aan boord van een oorlogs
de voor zijn gewoon verblijf bestemde locali- vaartuig zijn ingescheept, bij voorkeur aan den 
teit; wal. 

B) door den onderoflicier en den minderen Wanneer de gelegenheid ontbreekt om deze 
militair: laatsten de straf te doen oodergaan in eene 
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-claartoe bestemne eel aan den wal, wordt zij aan een militair, ten zelfden tijde verdaebt van 
ondergaan in eene daart.:e hestemde eel aan meerdere feiten, de straf wordt opgele!ld ter 
boord van een oorloirnvaartuiiz. · zake v::in een ander .feit dan waarvoor b1j zich 

w~,nneer ook daartoe de gelegenheid ont- in voorloopig arrest of in voorloopige verzeker
breekt, wordt zij ondergaan door den hutsgast de bewaring bevindt of bevonden heeft. 
in zijne hut, en door den onderofficier die 16. De verlaging bestaat : 
geene hut bewoont en door den minderen a) voor den onderoffieier : in het terugbren-
militair op de door den commandeercnden ging tot den stand van matroos of van soldaat, 
-offieier van het vaartuig naar door Ons ;if met aanduiding tevens van eene bepaalde klasse, 
van Onzentwege te stellen rel;lelen aan te wijzen indien bij het onderdeel der krijgsmaeht waartoe 
plaats aan boord, zoo mogelijk in afzondering. h~j behoort, de mindere militairen in klassen 

Indien naar het oordeel van den eomman- zijn verdeeld ; 
deerenden officier de handhaving van de tucht b) voor den minderen militair : in het terug-
-en orde het eischt en de weersgesteldheid het brengen tot eene lagere klasse. 
toelaat, kan in laatstgenoemd geval de mindere Bij de zeemacht ma.g de verlaging niet ver-
militair worden geboeid. der gaan dan tot in de laagste )tlasse, waaruit 

Het boeien geschiedt aan de handen v66r de gestrafte heeft kunnen opklimmen tot den 
het lichaam, al of niet met eene boeistang aan I rang, dien hij bekleedde, of tot de klasse, 
Mn voet. waartoe hij behoorde, toen hem de straf werd 

Kromsluiting, sluiting met de handeri op opgelegd ; met dien verstande dat niemand 
den rug en sluiting van handen en voeten aan kan worden verlaagd tot eene uitsluitend bij 
elkander zijn verboden. eene opleiding voor1rnmende kwaliteit. 

Van den arrestant worden de handen ont- 17. De met verlaging gestrafte is, totdat 
sloten tijdens bet schaften, bij het lucbten aan de straf tegen hem is ten uitvoer gelegd, van 
dek en des naeht gedurende den rusttijd der reebtswege in arrest. 
bemanning. 18. De plaatsing in eene tuchtklasse be-

Indien de met strenl;l arrest gestrafte onder- staat in de onderwerping van den militair 
offieier of mindere mihtair gekantonneerd, ge- aan eene gestrengere krijgstuebt. 
kampeerd of gebivouakeerd is, ondergaat hij Zij wordt ondergaan in een of meer der 
die straf op de door den eommandeerenden daarvoor bestemde inrichtingen, behoudens 
offieier ter :plaatse aan te wijzen plaats. dat zij door aan boord van een oorlogsvaartuig 

De milita1r die stren1;1 arrest ondergaat, is ingescheepte militairen geheel of ten deele 
uitgesloten van het verr1ehten van dienst bui- aan boord kan worden ondergaan. 
ten de localiteit, waarin hij de straf ondergaat. . Zij wordt alleen opgelegd aan de mindere 

11. Met inachtneming van door Ons of militairen, op wie geene verlaging kan worden 
van Onzentwege te stellen regelen, kan door toegepast. 
den commandeerenden officier mjziging wor- 19. De plaatsing in eene tuchtklasse wordt 
den gebracbt in de plaats waar en in de wijze opgelegd voor een tijd, bij de oplegging der 
waarop de straf zal worden ondergaan, ingeval straf te bepalen, van ten minste drie maan
betzij de lichaamstoestand van den met ver- den en ten hoogste een jaar. 
zwaard of van den met streng arrest gestraften 20. De met de straf van plaatsing in eene 
~itair, betzij de omstand_igbeden van bet tucbtklasse gestrafte militair is onmiddellijk 
klimaat of bet weder, hetz1J de toestand der na de opleggm~ der straf van rechtswege in 
arrestlokalen eene afwijking van de boven- arrest, totdat h1j in de tot uitvoering der straf 
vermelde bepalingen in bet belang van den bestemde inrichting is aangekomen. 
gestrafte noodig maken. 21. Indien de in eene strafklasse of de in 

12. Aan boord van een vaartuig dat geen eene tuehtklasse geplaatste militair wegens een 
oorlogsvaartuig is, worden de arreststraffen I geduren_de zijn __ verblijf aldaar begaan krijgs
ondergaan op de door den strafoplegger zoo- tuchteliJk vetgnJp wordt gestraft met plaatsing 
veel mogelijk in overeenstemming met de be- in eene tuchtklasse, gaat deze straf in op den 
palingen der artikelen 8--11 aan te ~jzen dag waarop de vorige straf eindigt 
plaats. 22. De tijd, door den met plaatsing in eene 

13. De duur der arreststraffen 1s ten minste tuchtklasse gestraften militair in streng arrest 
Mn dag. doorgebracbt, telt niet mede voor den tijd van 

14. Het is den met arrest gestraften mili- zijn verblijf in die klasse. 
tair verboden, de plaats, waar hij zijne straf 23. Voor de tucbtklassen der zee- en der 
moet ondergaan, gedurende zijn straftijd buiten landmacbt gelden gelijke bepalingen als ten 
dienst zonder noodzaak t e verlaten, of zonder aanzien van de strafklassen vervat zijn in de 
daartoe bekomen verlof bezoeken te ontvan- artikelen 28-34 van bet, Wetboek van Militair 
gen. 

Ingeval hij met licht of met verzwaard arrest 
gestraft is, kan hem, naar regelen door Oils te 
stellen, worden toegestaan godsdienstoefeningen 
zijner gezindte bij te wonen. 

15. Bij de oplegging eener arreststraf kan 
worden bepaald, dat de tijd, door den 1;1estrafte 
v66r de tenuitvoerlegging dier straf m voor
loopig arrest of in , oorloopige verzekerde be
waring doorgebraebt, bij de uitvoering der 
hem opgelegde arreststraf geheel of gedeelte
lijk zal worden in mindering gebraebt. 

Deze bepaling is ook toepasselijk, ingeval 

Strafrecht. 
24. Door Ons kunnen in geval van oorlog 

of oorlogsgevaar de tuehtklassen worden opge
heven of kan daaraan eene bijzondere bestem

, ming gegeven worden. 
In het eersti> geval keeren de in eene tucht

klasse geplaatsten ten spoedigste terug tot bet 
onderdeel der krijgsmaelit waartoe zij behooren. 

25. Elke straf van lieht arrest van een 
onderofficier of van een minderen militair der 
zeemaeht, ingeseheept aan boord van een oor
logsvaartuig buitengaats, kan gepaard gaan 

I met inbouding van een vierde gedeelte der 
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soldij ii;edurende den geheelen straftijd of een 2°. licht arrest van ten hoogste 14 dagen , 
gedeelte daarvan. 3°. st,reng arrest van ten hoogste 14 dagen ; 

Elke straf van verzwaard arrest van een 4°. verlaging. 
onderofficier of van een minderen militair der I 32. De krijgstuchtelijke stJ"affen voor min-
zeemacht, ingescheept aan board van een dere militairen bij een leger te velde zijn : 
oorlogsvaartwg bwtengaats, kan gepaard gaan 
met inhouding van de halve soldij gedurende A. Hoofdstrafjen. 
den geheelen straftijd of een gedeelte daarvan. I 1 °. berisping ; 

Elke straf van streng arrest van een onder- , 2°. licht arrest van ten hoogste 14 dagen; 
officier of van een minderen militair kan ge-

1 
3°. streng arrest, van ten hoogste 14 dagen ; 

paard gaan met inhouding van de geheele 4°. verlaging in klasse, indien de gestrafte 
soldij gedurende den geheelen straftijd of een behoort tot een onderdeel der krijgsmacht 
gedeelti: daarvan. waarbij de mindere militairen in klassen zijn 

Welk gedeelte van de gedurende den straftijd verdeeld. 
door den gestrafte verdiende gelden als soldij 
wordt aangemerkt voor de toepassing van de B. Bijkomende strafjen. 
bijkomende straf, hierboven bedoeld, alsmede I 1°. het verrichten van pionier-arbeid; 
welke bestemming aan de h1erbedoelde gelden 2°. het doen van corveeen. 
wordt gegeven, wordt bepaald bij algemeenen 33. Het, arrest wordt door den officier on-
maatregel van bestuur. dergaan in zijne tent of kwartier of, op bivouak, 

26. Elke straf van streng arrest van een op de door den commandeerenden officier ter 
onderofficier die een minderen rang dan dien plaatse asn te wijzen plaats. 
van sergeant bekleedt, of van een minderen De gestrafte is niet uitgesloten van het ver-
militair kan gepaard gaan met vermindering richten van dienst. 
van kost. 34. Het licht en het streng arrest warden 

Door vermindering van kost wordt ver- door den onderofficier en door den minderen 
staan, dat de gestrafte niet anders dan water militair bij voorkeur ondergaan bij de politie
en brood ontvangt hetzij om den anderen dag, wacht van het kantonnement, kampement of 
hetzij gedurende ten hoogste vier achtereen- bivouak ; het streng arrest, zoo mogelijk. in 
volgende dagen, hetzij tweemaal gedurende afzondering. 
ten hoogste drie achtereenvolgende dagen, met De gestraften keeren terug naar het onderdeel 
dien verstande dat het aantal dagen wa_arop waartoe zij behooren : 
de gewone voeding wordt verstrekt, ten =ste 1 o. v66r of bij den aanvang van het gevecht 
even groot moet zijn als het daaraan vooraf- en bij alarm ; 
gegaan aantal da_gen waarop de vermindering 20. tot het verrichten van alle andere dien-
van kost heeft plaats gevonden. sten, behoudens dat de met streng arrest ge-

Deze laatste bepaling geldt ook bij het na strafte mindere militairen op marsch onder het 
elkander doen ondergaan van twee of meer onmiddellijk toezicht blijven van de afdeeling, 
straffen van streng arrest. daartoe door den colonne-commandant aange-

27. Elke straf van streng arrest van een wezen. 
minderen militair kan gepaard gaan met het 35. De pionier-arbeid bestaat in het ver
verbod om, gedurende ten minste drie en richten van de werkzaamheden, omschreven 
ten hoogste zes maanden na het ondergaan in de voorschriften op den pionier-arbeid. 
van het arrest, buiten dienst wapenen te dragen. Het doen van corveeen bestaat in het ver-

28. Wanneer de werkelijke of de geheele richten van elken anderen militairen arbeid. 
diensttijd van een met arrest gestraften mili- De pionier-arbeid kan zoowel met het licht 
tair verstrijkt gedurende het ondergaan der als met het streng arrest der mindere militairen 
straf, wordt hij niet met groat verlof huiswaarts gepaard gaan ; het doen van corveeen alleen 
gezonden of uit den militairen dienst_ontslagen, met het streng arrest. 
v66rdat zijn straftijd is verstreken. 36. De bepalingen der artikelen 6, 13-16 

29. De betrekkelijke zwaarte "der krijgs- en 28 zijn op de in deze afdeeling omschreven 
tuchtelijke hoofdstraffen wordt beJ?aald door straffen van toepassing. 
de volgorqe waarin zij voorkomen m de arti-
kelen 3-5 en 30-32, met dien verstande dat § IV. Op/,egging en tenuitvoerl,egging van krijgs-
in ieder van die artikelen elke volgende straf tuchtelij ke stra !Jen. 
zwaarder is dan de voorafgaande, en dat licht 37. Bij de bepaling van de soort en van de 
arrest gepaard met strafdienst zwaarder is mate van krijgstuchtelijke straf is de strafop
dan licht a.rrest, doch lichter dan verzwaard !egger verplicht rechtvaardigheidnaastgestreng
arrest. heid te betrachten en zoowel de omstandighe-

Alleen de hoofdstraffen warden in vergelij - den waaronder het vergrijp begaan is, a.ls de 
king gebracht. persoonlijkheid en het doorgaand gedrag van 

den dader in aanmerking te nemen. 
AFDEEtING II. 3&. Bij krijgstuchtelijke bestraffing van een 

militair die zich aan een of meer krijgstuchtelijke 
vergrijpen schuldig maakte, wordt slechts eene 

voor offi- hoofdstraf opgelegd, behoudens de bepalmg 

Bij een Zeger te velde. 

30. De krijgst•1chtelijke straffen 
cieren b~i een leger te velde zjin : 

1 o. berisping ; 
20. arrest van ten hnogste 14 <la.gen. 
31. De krijgstuchtelijke straffen vonr onder

officieren bii een leger te velde zijn : 
1 °. berisping ; 

van het voorlaatste lid van artikel 8. 
Buiten de gevallen aangegeven in de artikelen 

25-27 en 35 warden geene bijkomende straffen 
opgelegd. 

39. De bevoegdheid om de in de artikelen 
3--5 en 30-32 vermelde straffen aan de onder 
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zijne bevelen staande militairen op te leggen, dant is bevoegd aan de onder zijne bevelcn 
komt toe aan : staande militairen de straf van licht arrest 

lo. elken vlag- of opperofficier; 1 of een lichtere straf op te leggen, bebalve : 
20. den commandeerenden officier van een 1°. indien bet detacbement aan bonrd van 

of meer oorlogsvaartuigen ; , een oorlogsvaartuig is ingescheept ; 
30_ den commandeerenden officier van een 2°. indien bet detachement, als zoodanig. aan 

divisie, brigade, korps of andere door Ons te den wal of aan boord van een vaartuig dat geen 
bepalen formatie, zoomede van een dienst- oorlogsvaartuig is, dee) uitmaakt van eene 
vak, dienstafdeeling of inrichting. vereenigde troepenafdeeling onder de bevelen 

Jn tijd van oorlog komt gelijke bevoegdheid van een anderen meerdere. 
toe aan : 44. Jeder meerdere die voldoende aanwijzing 

1°. den officier, commandant van een tak- hee~ gekregen om aan te nemen, dat een min
tisch gebeel, gevormd uit verschillende troepen- dere zich aan een ernstig krij~stuchtelijk 
afdeelingen ; vergrijp heeft schuldig gemaakt, 1s bevoegd 

2°. den vestingcommandant ; hem, zoo noodig, voorloopig arrest aan te 
3°. den commandant van eene ingesloten gezgen. 

versterkte plaats of post of van een te velde De mindere is verplicht aan die aanzegging 
afgesneden troepengedeelte ; onm!ddellijk gevolg te geven. 

40_ den officicr belast met territoriaal bevel ; Het voorloopig arrest wordt in den regel 
5°. den officier belast met de leiding van ondergaan : 

den etappendienst of met een zelfstandig com- a) te land : op dezelfde wijze als de krijgs-
mando bij dien dienst. tuchtelijke straf van licbt arrest ; 

Door Ons of door Onzen daarbij betrokken b) aan boord va.n een oorlogsvaartuig: op 
Minister van Marine of van Oorlog wordt aan- de daarvoor door den commandeerenden offi
gewezen op ,vien, bij ontstentenis of afwezig- cier van bet vaartuig aan te wijzen plaats. 
heid van de genoemde officieren, de bun bij Indien bet ecbter, hetzij in bet belang van 
dit artikel toegekende bevoegdheid overgaat. bet onderzoek, betzij ter voorkoming van 

40. De bevoegdheid om krijgstucbtelijke wanorde noodzakelijk is, wordt bet voorloopig 
straf op te leggen aan militairen die aan boord arrest ondergaan op soortgelijke wijze als de 
van een oorlogsvaartuig zijn ingescheept, komt krijgstuchtelijke straf van verzwaard of van 
uitsluitend toe aan de in artikel 39, eerste lid, streng arrest. 
n°. 1 en 2 genoemde officieren der zeema-0bt. De voorloopig gearresteerde is in den regel 

41. De in artikel 39 vermelde bevoegdheid uitgesloten van bet verrichten van dienst 
komt, ten aanzien van de onder zijne bevelen buiten de plaats waar hij bet voorloopig arrest 
staande militairen, ook toe aan : ondergaat. 

10. elken boofdofficier der landmacbt; 45. Binnen vier en twintig uren nadat bet 
20. den commandant van een bataljon, af- voorloopig arrest is aangezegd, moet, zoo moge

deeling, compagnie, escadron, batterij of andere lijk, bet onderzoek afgeloopen en eene beslissing 
door Ons te bepalen formatie; in de zaak genomen z~jn. 

3°. den officier fortcommandant ; 46. Geene ki~jgstuchtelijke straf wordt op-
40. den officier detacbementscommandant, gelegd voordat de verdachte door den straf

bebalve indien bet detachement aan boord oplegger zelven of, zoo deze verhinderd is of 
van een oorlogsvaartuig is ingescheept ; zich elders bevindt, door een anderen tot straf-

50. den militie-commissaris ; fen bevoegden meerdere is gehoord. 
6°. den districtscommandant bij de landweer; Is ook dit laatste niet doenlijk, dan kan 
behoudens dat de straf van streng arrest de ondervraging van den verdacbte door den 

aan officieren alleen door den hoofdofficier fort- strafoplegger schriftelijk, of van zjjnentwege 
of detachementscommandant, en die van ver- , door een der in artikel 8 nos. 1-6 van bet 
laging en van plaatsing in eene tucbtklasse Wetboek van Strafvordering genoemde amb
door geen der bovengenoemden mogen worden tenaren geschieden. 
opgelegd. 47. Is de van een krijgstucbtelijk vergrijp 

42. De in artikel 39 vermelde bevoegdheid verdachte militair tijdens de ontdekking van 
komt mede toe aan den garnizoens- of plaatse- het feit niet onder de wapenen, dan vraagt, 
lijken commandant, ten aanzien van alle zich zoo noodig, de commandeerende officier in de 
ter plaatse van zijn commandement bevindende maritieme directie of die van het korps, bet 
mindere militairen en militairen van minderen wapen, het dienstvak, de dienstafdeeling of de 
rang of van minderen ouderdom in rang dan I inrichtmg, waartoe de verdachte behoort, 
hij zelf heeft : aan bet boofd van bet daarbij betrokken depar-

1 °. wanneer bet vergrijp is begaan door een tement van Marine of van Oorlog, onder over
militair, beboorende tot eene troepenafdeeling legging van de ter beoordeeling der aanvrage 
die tot bandhaving of berstel van de openbare noodige stukken. macbtiging om hem onder de 
rust of orde is aangewezen ; wapenen te roepen. 

2°. wanneer te kort is gedaan aan den eer- 1 Is die macht1ging verleend en de verdachte 
bied aan zijn ra~g v~rschuldigd ; ' dientengevolge ter plaatse zijner bestemming 

3°. wanneer z10h m de plaats geen tot I aangekomen, dan gelden ten aanzien van de 
straffen bevoegde meerdere bevindt, onder strafoplegging de gewone regelen. 
wiens 1?evelen d~ milit~ir staat, die bet krijgs- 48. Vy anneer een meerdere van zijne be-
tuchteliJ~ vergriJp begmg ; voegdhe1d om een mindere voorloopig arrest 

met dien verstande, dat ook voor hem de aan te zeggen, of wanneer een van de in de 
beperkingen gelden, vermeld in bet slot van artikelen 41-43 genoemde officieren of onder
artikel 4 l. . officieren van zijne bevoegdheid tot strafopleg-

43. De onderofficier detachementscomman- ging gebruik gemaakt heeft, handelt hij verder 
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naar de hiervoor gestelde of nog te stellen ' dergaan van straf of van voorloopig arrest is 
regelen. , te beschouwen als dienst. 

49. De bevoegdheid om het voorloopig arrest 57. Het recht van strafvordering vervalt 
op te heffen komt toe : niet door de toepassing van krijgstuchtelijke 

a) aan den tot straffen bevoegden meerdere I straf. 
die de zaak behandelt : In geval van schuldigverklaring houdt de 

b) aan ieder_en boven dezen gestelden meer- rechter bij de bepaling van de straf met die 
dere, echter met zonder den arrestoplegger t e toepassing rekening. _ 
hebben gehoord. 58. Wanneer de militaire rechter biJ het 

50. De bevoegdh_eid om hetzij eene op~eleg- I onderzoek van eene aan zijne kennisneming 
de k~iJgs~uchtelijke straf of de omschnjving onderworpen zaak bevindt, dat het feit een 
der strafreden of beide te wijzigen. hetzij, bij j krijgstuchtelijk vergrijp, volgens de daarvan 
hooge uitzondering, in een bijzonder geval de in artikel 2 n°. l gegeven omschrijving, oplevert, 
uitvoering van eene krijgstuchtelijke straf te of dat bet, een der in artikel 2 n°s. 2-6 vermelde 
schorsen, betzij, uitboofde van een onjuist I feiten oploverende, buiten strafrecbtelijke he
gebleken gebruik van de bevoegdheid tot straf- I handeling had behooren te zijn afgedaan, ver
oplegging, de oplegging der straf, geheel of ten wijst hij onder mededeeling van alle stukken, 
deele, te niet te doen, komt toe : de zaak ter verdere behandeling naar <l.en tot 

a) aan den strafoplegger; straffen bevoegden commandeerenden officier. 
b) aan iederen boven dezen gestelden meer- Heeft de militaire rechter de zaak niet ter 

dere, echter niet zonder den strafoplegger en verdere behandeling verwezen naar den tot 
den gestrafte te hebbon gehoord. I straffen bevoegden commancleeren<l.on officier, 

Indien de straf wordt ondergaan elders dan , dan wordt ter zake van bet feit geene krijgs
waar zij is opgelegd, gaat, met inachtneming tuchtelijke straf opgelegd. 
van bet voorschrift van het vorige lid onder b, 
de bevoegdheid om hare uitvoering tc schorsen, § 5. 8amenloop van etrafbaar feit en krijgs-
van de onder a en b genoemden over op den tuchtelijk vergrijp. 
commandeerenden officier of op den fort- of 59. Ter zake van een door een militair 
detacbementscommandant, onder wiens bevelen begaa,n strafbaar feit, waarvan de militaire. 
de gestrafte alsdan staat. rechter kennis rnoet ner.ien of waarvoor h1J 

51. Wanneer van eene der bevoegdheden, hem veroordeeld heeft, wordt den dader, boven 
vermeld in de artikelen 49 en 50, gebruik is de bij bet vonnis uit te spreken of uitgesproken 
gemaakt door een antler dan door den corn- straf, geene kr~igstuchtelijke straf opgelf,gd. 
mandeerenden officier van het oorlogsvaartuig, 60. Wanneer iemand verdacht wordt twee 
het korps, het detachement, het wapen, het of meer feiten te hebben begaan, die als op 
dienstvak, de dienstafdeeling, de inrichting of zich zelve staande handelingen moeten worden 
bet fort, waartoe of tot welks bezetting de ge- beschouwd en waarvan een of meer, mis<l.rijf 
st-rafte behoort, wordt aan dezen commandee- of overtreding OJ?leverende, tot de kennisneming 
renden officier daarvan ten spoedigste kennis van den milita1ren recbter hehooren, terwijl 
gegeven. een of meer andere van die feiten krijgstuch-

Hij die van zijne bevoegdheid tot wijziging telijke vergrijpen opleveren, neemt de mili
van de straf of van de omschrijving der straf- taire rechter indien er samenhang of verband 
reden gebruik heeft gemaakt, wordt als straf- tusschen die beide of tusschen die meerdere 
oplegger bescbouwd. feiten best aat, daarvan gelijktijdig kennis. en 

52. Behalve in geval van schorsing krachtens noemt, hij bij de bepaling van de straf het kriJgs
de artikelen 50 en 62, mag de eenmaal aange- tuchtelijk vergrijp of de krijgstuchtelijke ver
vangen uitvoering eener arreststraf alleen grijpen in aanmerking. 
worden afgebroken, ten einde den gestrafte 
eene hem middelerwijl opgelegde zwaardere § VI. Beklag over O'Pflelegde krijg.stuchtelijke straf. 
straf te doen ondergaan. 61. De krijgstuchtel.\jk l,!estrafte die zi<:h 

53. Van opgelegde krijgstuchtel.\jke straf- over de hem opgelegcle straf of over de oms0hr1J
fen kan, bij gelegenheid van verjaardagen van ving van de strafreden bezwaard acht, is be
bet Hoofd van den Staat of van leden van het voegd langs den hierarchieken weg zijn beklag 
Koninklijk Ruis of bij gelegenheid van andere te doen b,j den tot straffen bevoegden meer
nationalc feestdagen of uit hoofcle van buiten- dere onder wiens rechtstreeksch bevel de straf
gewone omstnndigheden, geheele of gedeelte- oplegger gesteld is, of- die door Ons of door 
lijke vriistelling worden verleend naar regel~n, Onzen daarbij betrokken Minister van Marine 
daarvoor te stellen bij algemeenen maatregel of van Oorlog is aangewezen. 
van be~t.uur. 62. Voor de kenbaarmaking van het ver-

54. De straffen worden naar gelang van langen om een beklag in te brengen, heeft de 
omstandigheden aan den wal of aan boord ten gestrafte een terlllijn van vier dagen, aanvan
uitvoer gelegd. gentle met den tweeden <lag na <lien waarop 

55. De straffen worden ten uitvoer gelegd de oplegging der straf te zijner kennis is geko-
zoodra mogelijk nadat zij zijn opgelegd. men. 

De <lag waarop de straf is opgelegd, geldt Verlangt de zich in arrest bevindende ge-
als eerste dag van den bepaalden straftijd, tenzij strafte omtrent het inbrengen van een beklag 
op <lien dag de tenuitvoerlegging van de straf met anderen te raadplegen, dan worden de 
nog niet is aangevangen. door hem daartoe aangewezen personen, ten 

De straftijd wordt gerekend te zijn geeindigd getale van ten hoogste drie, tot hem toegelaten, 
met den tijd van reveille, vol~ende op den laat- indien en voor zooverre de commandeerende 
sten dag der ondergane strat. o:fficier hunne aanwezigheid niet onraadzaam 

56. Zoowel het ondergaan als bet doen on- acht. 
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Onverminderd het bepaalde, bij artikel 50, I 68. Voor het Gerechtshof, welks eindbeslis-
kan de meerdere die over het ingediende 

I 
sing is ingeroepen, gelden de voorschriften van 

beklag heeft te beslissen, indien en voor zooverre de artikelen 65 en 66. 
daartoe termen zijn, de verdere uitvoering der De getuigen worden, zoo. mogelijk, onder 
straf schorsen. faakt hij van die bevoegdheid eede gehoord, met inachtneming van de hepa
ge bruik, dan kan hij den gestrafte gedurende ling van artikel 161, tweede lid, van het Wet
den tijd dier schorsing, voor zoover noodig, in boek van Strafvordering. 
-arrest doen verhlijven. De beslissing wordt, biJ met redenen omkleede 

Door het beklag wordt de uitvoering of de beschikking. in het openbaar uitgesproken. 
verdere uitvoering der straf niet geschorst, 

1 
• 

behoudens het<1een wordt bepaald in artikel § VII. Slotbepalingen. 
63 betreffende "de straf van verlaging en in 69. Aan het hoofd van bet daarbij betrokken 
artikel 64 betreffende die van plaatsing in eene departement van Marine of van Oorlog wordt 
tuchtklasse. de bevoegdheid toegekend om den minderen 

63. De straf van verlaging wordt, tenzij militair, die door herhaald wangedrag blijkt 
de gestrafte afstand heeft gedaan van het recht ongevoelig te zijn voor krijgstuchtelijke bestraf
van beklag, met ten uitvoer gelegd binnen den fing, of wiens liederlijkheid hem onwaardig 
in het eerste lid van artikel 62 vermelden ter- I maakt in den milit,airen stand te blijven, op 
mijn en, ingeval hij beklag heeft gedaan, niet I voordracht van een der in artikel 39 genoemde 
dan nadat de beslissing daarop te zijner kennis officieren, onder wiens bevel die militair staat, 
is gekomen. hier te lande uit den dienst weg te jagen. 

64. De straf van plaatsing in eene tucht- I 70. Ieder meerdere is verplicht zooveel mo-
klasse wordt, tenzij de gestrafte afstand heeft I gelijk er voor te waken, dat de onder zijne beve
gedaan van het recht van beklag, niet ten uit- len gestelden een rechtvaardig, verstandig en 
voer gelegd binnen den in het eerste lid van gepast gebruik maken van de hun bij deze wet 
artikel 62 vermelden termijn ; ingeval hij beklag toegekende bevoegdheden. 
heeft gedaan, niet v66r den derden dag nadat 71. De militair die zich over eene hem ge
de beslissing daarop te zijner kennis is gekomen, geven ordor of over eene uitspraak,waarin hij als 
en indien hiJ inmiddels de bij artikel _67 bedoelde strafoplegger is betrokken geweest, bezwaard 
eindbeslissing heeft ingeroepen, met voordat acht, is bevoegd deswege zijn beklag te doen, 
hij daarvan kennis draagt. . naar regelen door Onq te stellen. 

65._ De in artikel 61 genoe~~e meerdere 1s De verplichting om de order op te "olgen, 
verphcht de zaak zoodra mogeliJk te onderzoe- wordt door bet beklag niet opgeheven. 
ken en in ieder geval zoowel den strafopleg"er, 72. De zoowel in deze wet als in bet Wetboek 
indien deze zulks verlangt, als den gestrafte, ,

1 

van Militair Strafrecht voorkomende uitdruk· 
mitsgaders de door beiden opgegeven getuig_en kingen hebben in beide dezelfde beteekenis. 
indien en voor zooverre daartoe termen zun, 

1 
Artikel 61 van het Wetboek van Militair Straf

zoo mogelijk in persoon, te ondervragen of recht is van tnepassing. 
anders door een tot straffen bevoegden meer- 1 De bepaling van artikel 65 van dat Wetboek 
dere te doen ondervragen. .. wordt nitgebreid tot bet geval, dat, de a ldaar 

Is ook dit laatste niet doenliJk, dan kan de vermelde persouen zich schuldig maken aan 
ondervraging door den in bet eerste lid genoem- eenig krijgstuchtelijk vergrijp. 
den mcerdere schriftelijk, of van zijnentwege I 73. Nadere bepalingen die ter uitvoering 
door een der in artikel 8 nos. 1-6 van het van deze wet noodzakelijk zullen blijken te 
Wetboek van Strafvordering genoemde ambte- zijn, worden bij algemeenen maatregel van be
naren geschieden. stuur uitgevaardigd, tenzij de wet anders be-

adat het onderzoek is afgeloopen, beslist de paalt. 
meerdere naar bevind van zaken, en doet zoo- 74. Deze wet treedt in werking te gelijk met 
we! den strafoplegger als den gestrafte zoodra I bet Wetboek van Militair Strafrecht. 
mogelijk van zijne beslissing kennis dragen. Voor zoo"er deze wet rechtsmacht opdraagt 

66. Wordt bet beklag geheel gegrond be- aan een rechter in de kolonien of bez1ttingen 
vonden, dan wordt de oplegging der straf nietig ' in andere werelddeelen, is zij mede voor die ko
verklaard. .lonien of bezittingen verbindend en past die 

Wordt het beklag gedeeltelijk gegrond bevon- I rechter, bij de uitoefening der hem opgedragen 
den, dan wordt de opgelegde straf of de om- rechtsmacht, de Nederlandsche wetgeving toe. 
schrijving van de strafredenen of worden beide I __ _ 
gewijzigd. 

In bet eene en in het andere geval wordt het 12 December 1921. BESLUIT, houdende nadere 
door den gestrafte ten onrechte geleden nadeel bepalingen omtrent bet verleenen van 
zooveel mogelijk hersteld. teruggaaf van accijns bij uitvoer van al-

67. Wordt het beklag geheel of gedeeltelijk coholhoudende goederen. S. 1353. 
ongegrond bevonden, dan is de gestrafte be- WIJ WILHELMINA, ENZ. 
voegd, binnen twee dagen nadat de beslissing Op de voordracht van Onzen Minister van 
te zijner kennis gekomen is, de eindbeslissing Financiiin van 8 November 1921, no. 256, 
van bet Hoog M:ilitair Gerechtshof of, ind.ien Accijnzen ; 
hij zich bevindt in of op weg naar Oost-Indie, 1 Gezien artikel lb der wet van 18 Juli 1904 
die van bet Hoog Militair Gerechtshof van Ne- (Staatsblad n°. 190); 
derlandsch-Indie, samengesteld naar de daar I Den Raad van State gehoord (advies van 
te lande geldende bepalingen, in te roepen. 22 November 1921, n°. 39); 

Hij maakt zijn verlangen daartoe langs den I Gezien bet nader rapport van Onzen voor-
hierarchieken weg aan den commandeerenden noemden Minist er van 8 December 1921, 
officier kenbaar. n°. 52, Accijnzen ; 
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Hebben goedgevonden en verstaan te beroep, met vernietiging van een vonnis van 
bepalen: den Kantonrechter te Heerenveen op den 
Art. 1. In het eerste lid van artikel 1 van 25sten Februari 1921 in deze zaak gewezen, 

Ons bes!uit van. 15 Maart 1910 (Staatablad voor zoover het telastegelegde en bewezen 
n°. 86), zooals dat luidt ingevolge artikel 1 verklaarde niet strafba.ar is geoordeeld en de 
van Ons besluit van 10 Maart 1921 (Staatablad requirant te dier zake is ontslagen van alle 
n°. 265) wordt in de plaats van ,,artikel 2" rechtsvervolging, deze werd schuldig verklaard 
gelezen : artikel Ibis. aan : ,,in de gemeente . Weststellingwerf in 

2. In het gewijzigd artikel 2 van gemeld eene voor het publiek toegankelijke lokaliteit, 
besluit van 15 Maart 1910, worden achter het I waarvoor vergunning tot verkoop van sterken 
woord ,,methylaethylketon" ingevoegd de drank in het klein is verleend, sterken drank 
woorden : of aceton. I verstrekken vanaf des Zaterdagmiddags 12 uur 

3. Dit besluit treedt in werking met ingang tot den daaropvolgenden Maandag 8 uur", 
van den tweeden dag na dien der dagteekening en met toepassing van de artikelen 14a en 27a 
van het Staatsblad waarin het is geplaatst. der Verordening tot aanvulling van het Alge-

Onze Miruster van Financien is belast met meen Reglement van Politie voor de gemeente 
de uitvoering van clit besluit, hetwelk in l,et Weststellingwerf de dato 29 April 1920, 23 en 
Staatablad zal worden geplaatst en waarvan 91 Sr., veroordeeld tot een geldboete van drie 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad van gulden en een vervangende hechtenis van zes 
State. dagen; (Gepleit door Mr. Ph. S. Frenkel, 

's-Gravenhage, den 12den December 1921. advocaat te Amsterdam.) 
WILHELMINA. 

De Minister van Financien, DE GEER. 
(Uit,geg. 29 Dec. 1921.) 

Conclusie van den Advocaat-Generaal Mr. 
Besier. 

Bij het in deze zaak gewezen vonnis van den 
12 Decemher 1921. ARREST van den · Hoogen Kantonrechter, dat bij het nu bestrcden vonnis 

Raad. in zooverre werd bevestigd, is bewezen ver-
De gemeenteraad ontleent de bevoe~d- 1 klaard, dat de beklaagde op Zondag 2 Januari 

heid tot het, maken van eene verorderung 1921, des avonds te 81 / 4 uur te Nijeholtpade 
als bovenbedoeld aan art. 135 der Gemeen- in de gemeente Weststellingwerf in zijne her
tewet. berg, zijnde een voor het publiek toegankelijke 

De wetgever beeft deze bevoegdbeid lokaliteit, waarvoor eene vergunning tot ver
niet door art. 7 der Drankwet willen be- koop van sterken drank in het klein is verleend, 
perken. brandewijn beeft verstrekt a.an een bezoeker. 

Daarom behoeft de recbter ook geen Anders dan de Kantonrecbter acbtte de Recht
onderzoek in te stellen of in eene gemeente I bank dit bewezen feit strafbaar en legde zij 
het tapverbod gegrond is op de bij art. 7 sub dan ook den beklaagde straf op, h.icrop toe-
40. der Drankwet bedoelde omstandigbeden. I passelijk acbtende het op 29 April 1920 tot 

De vergunninghoude.r mag zijn beroep stand gekomen, docb eerst op 1 Januari 1921 
slechts uitoefenen binnen de perken der in werking getreden art. 14a van bet Algemeen 
Drankwet, waartoe mede bebooren de I Reglement van Politie voor de gemeente West
plaatselijke verordeningen, vastgesteld st ellingwerf, dat behoudens een bier niet van 
kracbtens art. 135 der Gemeentewet. belang zijnd tweede lid luidt : 

Noch in art. 20 3° lid, noch in art. 22 ,,Het is verboden in eene voor het publiek 
der Drankwet, wordt den vergunnin~hou- toegankelijkc lokaliteit, waarvoor eene ver
der een recht toegekend, waarmede het tap- gunning tot verkoop van sterken drank in het 
verbod in strijd is. Deze artt. bevatten klein is verleend, sterken drank te verstrekken, 
uitsluitend regelingen, omtrent eene be- toe te dienen, te verkoopen of te gebruiken 
perkte vergunning, den duur der vergun- van af des Zaterdagsmiddags 12 uur tot den 
ning . en het daarmee samenhangend ver- daarop volgenden Ma.andagmorgen 8 uur, op 
gunrungsrecht. De vraa 17 , of de verorde- den lotingsdag voor de militie, den Nieuw
ning, door ook den groot'&andel iil sterken ja.arsdag, de Christelijke tweede Paasch- en 
drank, welke de Drankwet vr1Jlaat, te Pinksterdagen, de beide Kerstdagen en den 
verbieden, is getreden in een onderwerp, Hemelvaartsdag". 
waarin reeds door de Drankwet was voor- Bij pleidooi is als middel van ca.ssatie aan-
zien, staat niet ter beslissin~ _van _den gevoerd : 
rechter, maar van de administratieve ,,Schending en verkeerde toepassing van art. 
macht. 135 Gemeentewet en artt. 7, 20 en 22 der 

(Gem.wet 135, Drankwet 7, 22.) Drankwe~ door het aan requirant bij inleidende 
dagva.arding telastegelegde fe1t strafbaar te 
verklaren." Voorzitter: Mr. A. J. L. Nijpels. 

Raden : Mrs. H. M. A. Savelberg, Dr. L. E. 
Visser, B. Ort en B. M. Taverne. 

P. V., requirant van cassatie tegen een vonnis 
van de AIT.-Rechtbank te Heerenveen van 
den twee en twintigsten Juli 1921, houdende 
op het geda.an verzet, bekrachtiging van een 
vonnis van die Rechtbank op den l0den Juni 
1921 bij verstek gewezen, waarbij in hooger 

Tot toelichting hiervan is in de eerste plaats 
betoogd, dat art. 7, 4°. der Drankwet aan de 
bevoegdheid van den Gemeentewetgever een 
grens zou stellen, door het z.g.n. tapverbod 
alleen toe te laten op dagen, wa.arop zich om
sta.ndigheden voordoen, op grond van welke 
misbruik van sterken drank te vreezen is, welke 
grens zou zijn overschreden door het verbod 
t e geven voor a.lie Zaterdagnamiddagen en 
Zondagen, althans a.an welke grens niet vol-
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doende aandacht zou zijn geschonken, door 
niet te onderzoeken of de bedoelde omst andig
heden zich werkelij k gedurende die tijdruimten 
voordoen. 

Daargelaten, dat niet blijkt, dat de Gemeen
t ewetgever aan dit la.a.t ste punt zijn a.a.nda.cht 
niet heeft gewijd, kan ik met dezen grondslag van 
het middel niet medega.an. De Gemeente
wetgever ontleent t och zijne bevoegdheid om 
een tapverbod t e geven niet aan art. ,7 der 
Drankwet , doch aan art. 135 der Gomeentewet 
en zulk een verbod, t oegepa.st op voor het pu
bliek toegankelijke lokaliteiten, betreft zonder 
twijfel de openbare orde. De strekking van 
art. 7, 4°. der Drankwet is geenszins de a.an 
art. 135 der Gemeentewet t e ontleenen be
voegdheid van den Gemeentelijken wetgever 
te beperken - dit blijkt uit -den aanhef van 
eerstgenoemd artikel - doch alleen om ten 
overv loede t e waken t egen twijfel aangaande 
de bevoegdheid van dien wetgever, deze materie 
t e regelen, nu de verkoop van sterken drank 
i n hot klein een voorwerp van Rijkszorg is ge
worden. Zie Uwe arresten van 5 Februari 
1912 (Wbl. 9295), 17 J anuari 1912 (Wbl. 
9357) en 18 December 1916 (Wbl. 10059, 
Ned. Jur. 1917, blz. 170) alle betreffende het 
bij art. 7, 3° der Drankwet bepa.alde, doch 
evenzcer toepasselijk op wat in art. 7, 4° is 
voorgeschreven . 

Voorzoover geklaagd wordt, dat art. 135 der 
Gemeentewet en a.rt. 7 der Dra.nkwet zouden 
zijn geschonden of verkeerd t oegepast, kan 
dus het middel niet tot cassa.tie leiden . 

Het zelfde geldt van de beweerde schending 
of verkeerde t oepa.ssing der artt. 20 en 22 der 
Drankwet. Tot toelichting van dit dee! van 
het middel is betoogd, dat het aangeha.alde 
artikel der Gemeenteverordening aan den ver 
gunninghouder het recht zou ontnemen de 
hem in art. 20 3• lid gewaa.rborgde keuze t e 
doen, of hij al of niet des Zaterdagsavonds en 
des Zondags zou tappen, om in h et laatste 
geva.l met de betaling van slechts 50 % van het 
vergunrungsrecht te volstaan en dat het <liens 
uit art. 22 voortvloeiend recht, gedurende het 
geheele ja.ar te t appen voor een groot deel 
illusoir zou ma.ken. 

Ook hiermede ka.n ik mij niet vereenigen. 
De Drankwet geeft den vergunninghouder niet 
een recht op het verkoopen van sterken drank 
in het klein, ook niet in art. 22, dat alleen 
administ ratief regelt, over welk t ijdperk eene 
vergunning loopt , doch zij bedreigt ieder met 
st raf, die zonder vergunning dien drank in 
hot klein verko_opt . De vergunning is dus niet 
meer dan de opheffing van een verbod, dat van 
Rijkswege gegeven is, doch laat de mogelijk
heid van door andere wetgevende organen te 
geven verboden op het gebied van drankver 
koop onver!et. Ook een recht op de keuze om 
al of niet des Za.terdagsavonds en des Zondags 
te t appen, kan ik niet vinden in het derde lid 
van a.rt. 20, da.t a lleen bepaalt, dat, wanneer 
die keus in negatieven zin gedaan wordt, het 
vergunningsrecht zooveel lager zal wezen. De 
beklaagde, die over het loopende jaar ver
moedelijk een vol vergunningsrecht had be
taald, wordt door het op 1 J anuari, dus in den 
loop van het vergunningsiaar, intredende tap 
vcrbod van den gemeentewetgever natuurlijk 
wel benadeeld, doch, gel~jk ik reeds bet oogde, 

niet in eenig verkregen recht verkort, t erwijl 
h ij voor volgende jaren een beperkte vergunning 
za l kunnen aanvra.gen. 

Ten slotte is bij pleidooi nog betoogd, dat 
de verordening ook hierom met de Drankwet 
in strijd zou zijn, omdat die wet alleen den ver 
koop in het klein tot voorwerp heeft , doch het 
tapverbod ook verkoop in hoeveelheden van 
10 Liter en meer treft. Wanneer echter de 
verkoop in grootere hoeveelheden buiten het 
gebied der Drankwet valt, is er zeker geen reden, 
waarom de Gemeentewetgever dien niet zou 
mogen regelen. En voorzooveel bedoeld mocht 
zijn, dat de Drankwet door de regeling van den 
verkoop in het k lein het geheele gebied van 
den verkoop van st erken drank tot R ijksbelang 
maakte, merk ik op, dat dit voor den rechter 
geen reden ma.g zijn om een gemeenteverorde
ning op dit gebied onverbindend t e ver
klaren . 

Ik concludeer tot verwerping van het be-
roep. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den R aadsheer Ort ; 
Gezien, enz. ; 
Gelet op het middel van cassatie, namens 

den requirant voorgesteld bij pleidooi: (Zie 
cone!. Adv. -Gen.); 

Gehoord, enz. ; 
0 ., dat aan den requirant b\i inleidende dag

vaarding is t elastegelegd, dat hij op Zondag 
2 J anuari 1921 des avonds te 8¼ uur t e Nije
holtpade in de gemeente Weststellingwerf in 
zijn herberg, zijnde een voor het publiek toe
gankelijke localiteit, waa.rvoor een vergunning 
tot verkoop van sterken drank in het klein 
is verleend, brandewijn heeft verstrekt a.an 
een bezoeker ; 

dat de K antonrechter t e H eerenveen bij 
vonnis van 25 Februari 1921 het t elastegelegde 
en beklaagdes schuld daaraan, wettig en over
tuigend bewezen heeft verklaard , doch het 
bewezene niet strafbaa.r heeft geoordeeld en 
den beklaagde t e dier zake heeft ontslagen van 
a.lie rechtsvervolging ; 

dat de Recht bank bij haar door het bestreden 
vonnis bekracht igd vonnis van 10 Juni 1921, 
bij verstek gewezen, zich heeft vereenigd met 
de uitspraa.k van den K antonrechter omtrent 
het bewezene van het t elastegclegde feit en 
beklaagdes schuld daaraan, doch met ver
nietiging van die uitspraak voor het overige, 
het feit stra.fbaar heeft geoordeeld, en dit 
heeft gequali.ficeerd en deswege straf heeft 
opgelegd, gelijk aa.n het hoofd van dit arrest 
is vermeld; 

0., da.t artikel 14a der genoemde verordening, 
voor zoover hier van belang luidt : 

.,Het is verboden in eene voor het publiek 
t oegankelijke loka litei~, waa.rvoor eene ver 
gunning t ot verkoop van sterken drank in het 
k.lein is verleend, st erken drank t e verstrekken, 
t oe te dienen, t e verkoopen of te gebruiken, 
vanaf des Zaterdagsmiddags 12 uur t ot den 
da.a.rop volgenden Maa.ndagmorgen 8 uur", 
t erwijl op de overtreding van het artikel bij 
artikel 27a der Verordening st raf is gesteld ; 

0., ten aanzien van het middel van cassatie : 
dat d it blijkens de bij pleidooi gegeven toe

lichting st eunt op drie gronden, waaruit zoude 
volgen, da.t het toegepast artikel 12a der 
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Verordening verbindende kracht mist, en wel : · 
1°. dat, waar bij artikel 7 ·eerste lid sub 4 

der Drankwet aan den Gemeenteraad alleen 1 
is toegestaan dagen t e bepalen, waarop wegens 1 

omstandigheden, op grond van wefke misbruik I 
van sterken drank te vreezen is, voor het 
publiek toegankelijke localiteiten waarvoor , 
vergunning is verleend, moeten gesloten zijn, 
bij het in artikel 14a der Verordening gegeven 
verbod tot het verstrekken enz. van sterken 
drank op alle Zaterdagen vanaf des middags 
12 uur en op alle Zondagen, de bij voornoemd 
wetsartikel gestelde grens is overschreden, -
en in ieder geval de Rechtbank ten onrechte 
heeft nagelaten te onderzoeken of in de ge
meente op die dagen zoodanige omsta.ndig
heden aanwezig zijn ; 

2°. dat het genoemd artikel der Verordening 
in strijd is met artikel 20 derde lid der Drank
wet, omdat het den vergunninghouder het hem 
daarbij gewaarborgde recht ontneemt eene 
keuze te doen of hij al of niet tusschen Zater
dagavond zes uur en Maandagmorgen acht 
uur, sterken drank in het klein zal verkoopen 
of schenken, om in het laatste geval zijn ver
gunningsrecht met vijftig ten honderd ver
minderd te zien ; - en voorts mede in strijd 
is met en voor een goed dee! krachteloos 
maakte het hem naar artikel 22 der Drankwet 
toekomend recht om gedurende het geheele jaar 
van de vergunning gebruik te ma.ken; 

3°. dat het artikel der Verordening in strijd 
is met de Drankwet, vermits het onderwerp 
van deze wet alleen betreft den verkoop enz. 
van sterken drank in het klein, en die wet den 
grooth_andel in sterken drank vrijlaat, terwijl 
het b1J de verorderung gegeven tapverbod ook 
verkoop in hoeveelheden van 10 Liter en meer 
betreft; 

0. hieromtrent : 
wat betreft den eersten grond : 
dat de gemeenteraad de bevoegdheid tot het 

maken der toegepaste Verordening als be
treffende de openbare orde in de gemeente 
Weststellingwerf, ontleende a.an artikel 135 
der Gemeentewet, - terwijl uit den aanhef 
van het eerste lid van artikel 7 der Drankwet, 
luidende: 

,,Bij plaatselijke Verordening kan de gemeen
teraad, onverminderd zijne bevoegdheid kra.ch
tens artikel 135 der Gemeentewet", blijkt en 
wlks ook door de geschiedenis der Drankwet 
wordt bevestigd, da.t de wetgever door onder 
andere sub 4° van genoemd lid a.an den Raad 
de bevoegdheid toe te kennen de daar omschre
ven sluiting op grond van zekere omstand1g
heden te bevelen, geenszins diens bevoegdheid 
om nader regelend op te treden, heeft willen 
beperken; 

dat derhalve de onverbindbaa.rheid der 
Verordening op den namens requirant · aa.nge
voerden eersten grond, niet kan worden aan
genomen, - en ook reeds hieruit· volgt, da.t 
voor den rechter geen aanleiding bestond, om 
een onderzoek in te stellen of het verbod was 
gegrond op bij a.rtikel 7 sub 4° der Drankwet 
bedoelde omstandigheden ; 

wat betreft den tweeden grond : 
dat de wetgever de uitoefening van het be

roep van vergunninghouder als geoo~loofd 
beschouwt, doch die uitoefening slechts binnen 
de perken der Drankwet mag plaats hebben ; 

da.t gelijk boven werd overwogen tot die 
perken behoort, dat de verg~!1Ilinghouder 
is onderworpen aan de plaatsehJke verorde
ningen, krachtens artikel 135 der Gemeente
wet vastgesteld ; 

dat reeds hieruit volgt, dat noch bij artikel 
20 derde lid, noch bij artikel 22 der Drankwet. 
den vergunninghouder een recht wordt toe
gekend waarmede de Ver_ordening .. zoude ~n 
strijd, en daardoor onverbrndcnd ZJJn, terw1Jl 
bovendien de beide a.rtikelen kenlijk bevatten 
voorschriften, staande buiten verband met 
zulk een recht en zij alleen betreffen regelingen 
onderscheidenlijk omtrent een beperkte ver
gunning en den duur der vergunning en het 
daarmede samenhangend vergunningsrecht ; 

wat betrcft den derden grond : 
dat de vraag of de Drankwet door de reg~

ling van den verkoop van sterken drank m 
het klein, het geheele gebied van den verkoop 
van sterken drank heeft gcmaakt tot een onder
werp van algemeen Rijksbelang, en of dus de 
Verordening is getreden in een onderw~rp, 
waarin reeds door de Drankwet was voorz1en, 
niet staat ter beslissing van den rechter. maar 
van de administratieve macht ; 

0. dat mitsdien het middel is ongegrond ; 
Verwerpt het beroep. (N. J.) 

12 December 1921. Miss1vE van den Minister 
van Binnenlandsche Zaken aan Gedepu
teerde Staten der onderscheidene provin
cien, betreffende beroep bij de Kroon. 

De Afdeeling van den Raad van State voor 
de Geschillen van Bestuur vestigt er de aan
dacht op, dat de Afdeeling dik1yij\s aan de 
Kroon moet adviseeren b1J de beshssmg m een 
geschil van bestuur geen uitspraak te doen 
omtrent de hoofdzaak van het geschil dat aan 
haar oordeel wordt onderworpen maar den 
appellant niet-ontvankelijk te verklaren omdat 
hij niet den t ermijn heeft in acht __ gei:iomen 
welke door de wet is gegund of hJJ met de 
wjjze heeft gevolgd voor het komen in beroep 
bij de wet voorgeschreven. 

Beide fouten zijn bijna immer het gevolg 
van onbekendheid der belanghebbenden met 
de wettelijke voorschriften. 

Het zoude daarom, naar het oordeel der 
Afdeelin!l aanbeveling verdienen, dat bij elke 
beschikking van het openbaar 13.eza_g, waar
van beroep bij de Kr_oon mogeliJk 1s tevens 
bij diezelfde besch~g werd mede!jedeeld, 
binnen welken term1Jn en op welke WJJZe het 
beroep behoort te worden ingesteld. 

Ik acht het gewenscht, dat aan voornoemd 
voorstel worde gevolg gegeven en ik noodig 
U uit in voorkomende gevallen daarnaar te 
willen handelen. 

U H.E.G. gelieve oo~ de B_urgemeesters 
in Uw gewest h1ermede m kenms te stellen, 
opdat door hen in bedoeldei:i zin worde geh~
deld bij kennisgeving van mtspraken der mih-
tieraden. (B. S.) 

13 December 1921. BESLUIT tot aanvulling 
van het reglement van politie voor de 
scheepvaart op eenige rivieren en stroo
men beneden Dordrecht tot in Zee. S. 1354. 
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WIJ WILHELMINA, ENZ. 0., dat het besluit van Burgemeester en Wet
Op de voordracht van Onzen Minister van I houders is genomen uit overweging dat bij hun 

Waterstaat van 8 November 1921, n°. 351, besluit van 2 Augustus 1919 aan de Naamlooze 
Afdeeling Waterstaat A; Vennootschap Chemische Fabriek en Model

Gelet op de wet van 28 Februari 1891 (St,aats. wasscherij ,,De Lelie" onder voorwaarden ver-
blad n°. 69) ; gunning is verleend tot de oprichting van eene 

Den Raad van State gehoord (advies van stoomwasscherij !Jn Chemische fabriek op het 
29 November 1921, n°. 38) ; perceel kad. bekend gemeente Bergambacht 

Gezien het nader rapport van Onzen voor- I Sectie A n°. 5306 ; dat bij Koninklijk Besluit 
noemden :Minister van 9 December 1921, n°. van 11 Augustus 1920, n°. 98 (S. 702), met 
306, Afdeeling Waterstaat A; 1 handhaving voor het overige van hun be-

Hebben goedgevonden en verstaan: sluit, eene der gestelde voorwaarden is ge-
10. in artikel 1 van het bij Ons besluit van wijzigd, met bepaling, dat de inrichting binnen 

4 Januari 1913 (St,aatsblad n°. 4) vastgestelde 5 maanden na dagteekening van het besluit 
reglement van politie voor de scheepvaart op dus v66r 11 Januari 1920 moet zijn voltooid 
eenige rivieren en stroomen beneden Dordrecht en in werking gebracht; dat v66r <lien datum 
tot in zee, na het bepaalde onder G. in te voe- immers reeds van omstreeks Augustus 1919 
gen het navolgende : af de inrichting in werking .was hoewel niet 

,,D. het zeegat van Brouwershaven, Greve- voltooid ; dat een der door hun college gestelde 
lingen, Krammer, Volkerak, Hollandsch Diep, en bij het aangehaalde Kon.inklijk Besluit ge
Dordtsche Kil, Mallegat en Oude Maas."; handhaafde voorwaarden, met name dat de 

2°. de slotwoorden van genoemd artikel in het daar uitgeoefend industrieel bedrijf over-
gewijzigd vast te stellen als volgt : genomen stoo=achine op behoorlijke paal-

,,en we! voor zooveel betreft de zeegaten fundeering moet worden gesteld, niet is nage
van Goedereede en Brouwershaven, zoomede leefd, hetwelk op den 8 Februari 1921 ambte
Roompot, met hunne mondingen, tot de lijn, lijk is geconstateerd bij proces-verbaal van den 
gaande door de uitertomrnn". gemcente- tevens onbezoldigd rijksveldwachter 

Onze Minister van Waterstaat is belast met B. van den Bosch; dat de bedoelde voorwaarde 
de uitvoering van dit besluit, hctwelk in het is gesteld ter voorkoming van meerdere scbade 
Staatsblad geplaatst en in afschrift aan den door de bestaande onvoldoende fundeering 
Raad van State medegedeeld zal worden. reeds veroorzaakt aan een aan de inrichting 

's-Gravenhage, den 13den December 1921. grenzend woonhuis ; dat toch een der buiten-
WILHELMINA. muren van dat woonhuis tengevolge van bet 

De Min. van Waterstaat, A. A. H. W. KoNIG. schudden van den bodem als gevolg van het 
(Uitgeg. 29 Dec. 1921.) draaien van de stoommachine op bedenkelijke 

wijze is geschelll'd en a.Ileen door het voor
schrijven van een behoorlijke paalfundeering 

15 December 1921. K0NINKLIJK BESLUIT. voortgezette schade zoude zijn te voorkomen; 
Onder de vergunningen, door de Kroon dat tengevolge van het niet naleven der ~e

of door Ged. Staten verleend, moeten in stelde voorwaarde het gevreesde gevolg met 
dit art. worden verstaan die, genoemd in is uitgebleven en, blijkens het bovenaange
art. 16 der .Hinderwet. Over de vraag der I haalde proces-verbaal van den gemeenteveld
intrekking eener vergunning, door B. en W. wachtor, de reeds ontstane scheuren zich ver
verleend en in beroep door de Kroon ge- I wijden, nieuwe scheuren ontstonden en het 
wijzigd, beslist het gemeentebestuur. ge'bouw door het zakken en overhellen van den 

Waar in casu de voorwaarde, op grond aan de inrichtin~ grenzenden muur op bedenke
van welker niet-naleving de vergunning lijke wijze uit ziJn verband is geraakt ; dat deze 
werd ingetrokken, niet bepaald en duidelijk feiten het gevolg zijn van het draaien der 
omschrevcn aangeeft, aan welke vereisch- stoommachine, aangezien blijkens dat proces
ten de inrichting moet voldoen, maar verbaal geconstateerd werd dat tijdens dat 
daarbij slechts een algemeene onbestemde draaien het water in een in het aangrenzend 
verplichting is opgelegd, is de intrekking ' gebouw geplaatsten emmer in trillende en een 
ten onrechte geschied. , aan den bewusten muur hangend lantaarntje 

W1.1 WILHELMINA, ENZ. in slingerende bewe~~\;7as ; dat de bedoelde 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door voorwaarde, bij Ko · ·ok Besluit bevestigd, 

de£ aarnlooze Vennootschap Chemische Fabriek door hun college werd gesteld en derhalve op 
en Modelwasscherij ,,De Lelie" te Bergambacht hun college de verplichting rust voor de naleving 
tegen het besluit van Burgemeester en Wet- dier voorwaarde te waken; 
houders dier gemeente van 21 Februari 1921, dat van het besluit van Burgemeester en 
waarbij is ingetrokken de haa.r bij besluit van Wethouders de Naarnlooze Vennootschap Che
dat College van 2 Augustus 1919 verleende en rnische Fabriek en Modelwasscherij ,,Do Lelie" 
bij K oninklijk Besluit van 11 Augustus 1920 in beroep is gekomen, aanvoerende dat door 
(S. 702) gewijzigde vergunning tot oprichting baar aan alle gestelde voorwaarden is voldaan ; 
van eene stoomwasscherij en chemische fa. dat de inrichting reeds sedert langen tijd vol
briek op het perceel kad. bekend gemeente tooid is; dat Burgemeester en Wethouders 
Bergambacht Sectie A n°. 5306; deze voltooiing bestrijden op grand van een 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge- proces-verbaal van den gemeente-veldwacbter; 
schillen van Bestuur, gehoord, advies van dat deze veldwachter ambtelijk geconstateerd 
30 November 1921, n°. 344; zoude hebben dat de paalfundeering aiet be

Op de voordracht van Onzen Minister van hoorlijk was ; dat echter nimmer door of na.mens 
Arbeid van 13 December 1921, n°. 738 H, af- I Burgemeester en Wethouders een deskundig 
deeling Arbeid; · onderzoek is ingesteld geworden; dat zelfs 
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nimmer de fundeeringen bloot gelegd zijn ge
worden ; dat dan ook in het geheele gebouw 
geen enkele machine trilt of beweging vcr
oorzaakt,; het gebouw of den vloer doet trillen 
of lawaai verwekt; weshalve zij de vernietiging 
van het bestreden besluit verzoekt ; 

0., dat art. 20 der Hinderwet bepaalt, dat 
ingeval de gestelde voorwaarden niet worden 
opgevolgd, het gemeentebestuur de vergunning 
kan intrekken, terwijl indien de vergunning 
verleend is door Ons of door Gerleputeerde 
Staten, het gezag dat de vergunning verleend 
heeft over de intrekking beslist ; 

dat onder de vergunningen door Ons of door 
Gerleputeerde Staten verleend in <lit artikel 
moeten worden verstaan die in art. 16 der wet 
genoemd; 

dat diensvolgens over de vraag der intrekking 
van de in dit besluit bedoeldfl vergunning het 
gemeentebestuur te beslissen had; 

O. wat de zaak zelve betreft, dat niet is ge
bleken dat de concessionarisse de aan de ver
gunning verbonden voorwaarde, van welke 
het intrekkingsbesluit de niet-naleving aan
neemt, inderdaad niet heeft nageleefd ; 

dat deze voorwaarde ook niet bepaald en 
duidelijk omschreven aangeeft aan welke ver
eisohten de bedoelde paalfundeering heeft te 
voldoen, maar daarbij slechts een algemeen 
onbestemde verplichting is opgelegd, zoodat, 
waar vaststaat dat de stoommachine op eene 
paalfundeering is gesteld, Burgemeester en 
Wethouders niet gerechtigd waren de ver
gunning in te trekken op den enkelen grond, 
dat de bedoelde paalfundeering gca0ht zou 
mocten worden niet behoorlijk te ziJn ; 

Gezien de Hinderwet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het bestreden besluit te vernietigen. 
Onze Minister van Arbeid is belast, enz. 

(A. B.) 

15 December 1921. KoNINKLIJK BESLUIT. 
Het weezenpensioen van de kinderen, 

nagelaten door een vrouwelijk gem.amb
tenaar. moet worden berekend op den voet 
van art. 7, litt. b der Weduwenwet g.a. 

Wu WILHELMINA, ENZ. 
Overwegende, dat bij Ons besluit van 4 

Augustus 1919 n°. 60 aan B. C. E. Opperman, 
kind van P. Opperman en M. R. A. Klobbie, 
onderwijzeres in de nuttige handwerken te 
Amsterdam en overleden 7 Januari 1919, een 
weezenpensioen is t oegekend van f 9, welk 
pensioen op den voet van art. 7, 1° lid onder a 
der weduwenwet voor de gem.ambtenaren 1913 
berekend was naar een laatstelijk voor bare 
moeder vastgestelden pensioensgrondslag van 
f 138.75; 

dat de vader van de belanghebbende eene 
verhooging van bet pensioen beeft aangevraagd; 

dat, daar blijkt dat de wedde van de moeder 
van de belanghebbende bij besluit van B. en 
W. van Amsterdam van 2 December 1919, 
n°. 264, te rekenen van 1 Januari 1919 alsnog 
is verhoogd tot f 205, de Pensioenraad voor 
de gem.ambtenaren van oordeel is, dat zij 
aanspraak kan maken op een pensioen van 
f 12.55½, volgens art. 25 der wet in te gaan 
met bet vierendeelsjaars volgende op dat 
w:1arin. _de ~a~vrage bij bet Departement van 
FJ.nancien 1s mgekomen ; 

dat de Pensioenraad initsdien bij zijn advies 
van 9 September 1921, n°. 75 La. G Ons in 
overweging heeft gegeven aan de belanghebben
de met ingang van 1 October 1921 een jaarlijksch 
pensioen te verleenen van f 13, onder intrekking 
op dien datum van bet haar bij Kon. besluit 
van 4 Augustus 1919, n°. 60 toegekend pensioen 
van f 9, eventueel met verrekening van het 
uit dien hoofde reeds genotene ; 

dat Onze Minister zich met bet advies van 
den Pensioenraad niet heeft kunnen vereenigen, 
op grond dat de Pensioenraad bet pensioen 
van bet bedoelde kind ten onrechte heeft 
berekend op den voet van litt. a van art. 7 
der weduwenwet voor de gem.ambtenaren 
1913 in plaats van op dien van litt. b van dat 
artikel ; dat ook bij Kon. besluit van 4 Augustus 
1919, n°. 60 verleende pensioen op laatstbe
doelden voet had moeten zijn berekend ; dat 
naar zijne meening dus, met intrekking van 
het bij dat besluit toegekende pensioen van f 9 
en met verrekening van het uit dien hoofde 
reeds genotene, aan het kind van nu wijlen 
M. R. A. Opperman, geboren Klobbie, te reke
nen van 8 Jan. 1919 een jaarlijksch pensioen 
van f 15 (49/480 X f 138.75) moet worden 
verleend, welk pensioen te rekenen van 1 Octo
ber 1921 zal zijn te verhoogen tot f 21 (49/480 X 
f 205); 

0., dat art. 7, l • lid der weduwenwet voor 
de gem.ambtebaren 1913 onderscheid maakt 
tusschen a. weezen, die de door den overleden 
vader nagelaten weduwe tot moeder hebben 
en b. weezen niet behoorende tot die onder a ; 

dat aangezien niet de vader, <loch de moeder 
van B. C. E. Opperman is overleden, met Onzen 
Minister moet worden aangenomen, dat het 
aan dit kind toekomend weezenpensioen op 
den voet van art. 7, 1 • lid onder b behoort te 
worden berekend en dat ook bet bij Ons boven
vermeld besluit verleend pensioen op laatst
bedoelden voet had moeten zijn berekend ; 

Gezien de genoemde wet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met intrekking van het haar bij Ons besluit 
van 4 Augustus 1919, n°. 60 toegekend pensioen 
van f 9 aan B. C. E. Opperman, kind van nu wijlen 
M. R. A. Opperman, geboren Klobbie, te re
kenen van 8 Januari 1919 een jaarlijksch pen
sioen te verleenen van f 15, welk pensioen te 
rekenen van 1 October 1921 moet worden ver-
hoogd tot f 21. (Gem. Stem.) 

15 December 1921. MrssrvE van den Minister 
van Binnenlandcshe Zaken aan Heeren 
Com01issarissen der Koningin in de onder
scheidene provincien, betreffende afgifte 
van bewijzen van Nederlanderschap enz. 

Ik heh de eer U H.E.G. mede te deelen, dat, 
ingevolge met de Miniisters van Buitenland
sche Zaken, van Justitie en van Oorlog ge
houden overleg, de voorschriften, gegeven bij 
de dezerzijdsche circulaire, d.d. 29 Augustus 
1916, n°. 6311, afd. B. B., betreffende afgifte 
van bewijzen van Nederlanderschap enz., 
worden vervangen door de navolgende: 

De afgifte van Bewijzen van Nederlander
schap, bewijzen van goed gedrag, bewijzen 
van voldoening aan de militie, in 't algemeen 
van die stukken, waarvan de verstrekking 
van ove1heidswege niet krachtens eenig recht 
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kan worden gevorderd, wordt niet geweigerd de stukken door hen worden afgegeven, daar
t.en aanzien van deserteurs en andere nalatige aan te willen gedragen .. 
militie-, Ia.ndweer- of landstormplichtigen, in- De dezerzijdsche circulaire, d.d. 
-<lien overigens voor die afgifte we! termen 1916, n°. 6311, afd. B. B., wordt 
bes ,aan. V66r de af,~ifte behoeft derhalve geen I trokken. 
onderzoek te worden ingesteld omtrent het 

29 Augustus 
hierbij inge

(B. S.) 

bestaan van militaire vcrplirhtingen van den 
belanghebbende of verzuimen te <lien opzichte 1 16 December 1921. K0NINKLIJK BESLUIT. 
<loot hem gepleegd (zie in dit verband ook de De wet laat den Gemeenteraad de keuze 
uirculaire van den .Minister va.n Buitculandsche om of gelden of een gebouw ter beschikking 
Zaken, d.<l. 30 Mei 1921 , a,fdeeling Juridische te stellen; derbalve moet de weigering, 
Zaken, n°. 8516, betr~ffende de afgifte van waarvan sprake is in art. 72 1 e lid, welke 
paspoorten. tot, beroep bij Ged. Staten aanleiding kan 

De ,i,fgifte van stukken als bovenbedoeld geven, bedoeld zijn als een onvoorwaarde-
blijft geweigerd indien heu geldt personen, die I lijke weigering, maar niet als weigering, 
zich door verblijf in hct buitenland aan straf- gepaard met een aanbod van een gebouw; 
vervolging of aan eene bij rechterlijk vonnis immers, de gegrondheid of ongegrondheid 
opgelegde s.raf tcachten te onttiekken. (Uit van deze laatste weigering is afhankelijk 
<lien hc,ofde ka-n de a.fgifte dus geweigerd wor- van de vraag of tegen het aangeboden 
den, ook al is de belanghebbende deserteur of gebouw al dan niet gegronde bezwaren 
.antler nalatige militie-, land" eer- of landstorm - 1 bestaan, welke ,,raag a11n het oordeel van 
plichtige, als in bet uweede lid van deze circu- Ged. Staten is onttrokken. 
laire bedoeld.) Wu WILHELMINA, ENZ. 

Tegen afgifte van het stuk besta.at intusschen Beschikkende op het beroep, ingesteld door 
geen bezwaar in de navolgende gevallen : het Bestuur der Vereeniging voor Christelijk 

1°. indien het recht van stralvordering of Volksonderwijs te Stad- en Ambt-Almelo te 
het recht tot uitvocring van de straf is verjaard; Stad-Almelo, tegen het besluit van Ged. S~aten 

2°. indien het aangevraagde be\1/ijsstuk noo- van Overijssel van 21 Juni 1921, 2° Afd., no. 
dig is voor het aa.ngaan van een huwelijk ; 5512/3955, waarbij deze vereeniging in haar 

3°. indien het aangevraagde bewijsstuk (in beroep tegen een door den Raad der gem. 
't bijzonder bewijs van Nede.landerschap) moet Almelo, op 18 Mei 1921 genomen besluit, 
dienen voor het• erlangen door den belang- houdende afwijzende beschikking op eene door 
hebbende van ont•lag nit vreemden krijgs- haar ingediende aanvrage, als bedoeld in art. 
dienst: 72 der Lager Onderwijswet 1920, niet ont-

40. wanneer hPt stuk noodig is voor terug- vankelijk is verklaa1d; 
Teis van den belanghebbende naar Nederland, Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
ten einde zich ter beschlkking te stellen van scbillen van Bestuur, gehoord, advies van 19 
de Justitie of om z~n straf te ondergaan, mits, October 1921, n°. 265; 
in de gevallen bedoeld sub 2°., 3°. en 4°. er Op de voordracht van Onzen Minister van 
voldoende zekerheid besta, dat bet sink wer- Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
kelijk noodig is en zal worden gebezigd voor 13 Dec. 1921, n°. 20039 I Afd. L. 0. F. ; 
de aldaar omschreven doeleinden. 0., dat bij besluit van den Raad der gem. 

In de laatstvermelde drie uitzonderingsge- Almelo, van 18 Mei 1921, afwijzend is be
;-allen zal, indien h--t geldt een bewijs van schikt op het verzoek van het Bestuur der 
Nederlanderscb~,p. niet zijn op te nemen het Vereeniging voor Christelijk Volksonderwijs te 
voorbeboud. waarvan sprake i~ in het voor- Stad- en Ambt-Almelo om geld en beschlkbaar 
la, t.ste lid van de dezerzijdschP circulai.-e, d.d. te stellen voor het bouwen van eene schoul, 
29 Augustus 1916, n°. 6311, afd. B. B, dcch <loch is aan het Bestuur aangeboden de open
zal alleen zijn te vermelden voor welk doe/ het bare l,i,gere school H aan den Bornschen Straat
stn 1< is afgegeven, terwi~l het 1ccht.~treeks zal weg, onder mededeeling dat aan deze school 
zijn toe le zenden nan den Nederlandschen de vereischte veranderingen en verbeteringen 
Consnlai.-·en ambtenaar van bet ressort c.q. t,er zullen worden aangebracht; 
doorrnnding aan de betrokken v, ·eemde over- dat van bet besluit van den ~emeenteraad 
heid, met verzoek het stuk - ter voorkoming het bestuur bij Ged. Staten in t>eroep is !!,0-
,an misbwik door belanghebbende - hetzij komen met het verzoek het raadsbesluit met 
zelve te bebouden, hetzij na gemaakt gebruik ten uitvoer te doen komen en den Raad op 
te vernietigen. te dragen zijn verzoek in te willigen ; 

Vo01 zooveel noodig zij ook hier onder Uwe dat Ged. Staten bij besluit van 21 Juni 1921, 
aandacht gebracht, dat onder de bewijsstuk- 2° afd., n°. 5512/3955. het bestuur in zijn be
ken, in deze circulaire bedoeld, niet vallen roep niet-ontvankelijk hebben verklaard, daar
de stukken benoodigd tot bet aangaan van een bij overwegende, dat bij den Inspecteur van 
huwelijk, als daarvan zijn afschriften van of het Lager Onderwijs in de inspectie Deventer 
uittreksels uit akten van den burgerlijken stand, tegen de beschikbaarstelling van school H 
verklarin~en van huwelijksbevoegdheid, als geen bezwaar bestRat; dat het gemeentebestuur 
bedoeld b1j ,i,rt. 1 der wet van 7 ,Juli 1906 (Staats- dus overeenkomstig art. 77, 2° lid, der Lager 
blad n°. 162) en dergelijke. Onderwijswet 1920 in de benoodigde school-

lk verzoek U H.E.G. voor zooveel de afgifte I ruimte voorziet en dus niet gezcgd kan worden 
van bewij stukken als bedoeld, door U H.E.G. dat het niet tot medewerking bercid is; 
pleegt te geschicden, daarbij de bovenom- dat van het besluit van Gede-puteerde Sta.ten 
schreven gedragslijn wel te willen volgen en het schoolbestuur bij Ons in beroep 1s gekomen, 
de burgemeesters in Uwe provincie namens I aanvoerende: dat school H eene zoo goed als 
mij te verzoeken zich eveneens, voor zooveel afgedankte school is ; dat de gemeente zelf 

1911. 68 
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in de onmiddellijke nabijheid van de school Gezien de nadere voordracht van Onzen 
eene nieuwe z.g. dubbele school voor ongeveer voornoemden Minister van 16 December 1921. 
vier maal honderd duizend gulden bouwt : 9de Afdeeling, Onderafdeeling A, n°. 19 ; 
dat nu de oude school, eenigszins veranderd Hebben goedgevonden en verstaan te 
en verbeterd, goed genoeg is voor het school- bepalen : 
bestm .. r ; dat vooral de zedelijke indruk het Art. 1. 1. Alle personen, die door Onzen 
bestuur onaangenaaro aandoet ; dat de afstand Minist er van Kolonien, na al dan niet voor 
van de ramen tot de erfscheidingsgrens, waarop landsrekening t.e zijn opgeleid, ter beschikking 
een houten schutting staat, slechts bedrl\agt worden gesteld van den Gouverneur-Genera.al 
2.25 a 2.76 M., waardoor bet licht in de lokalen van N eder/,a,ndsch-Indie t en behoeve van den 
nooit overvloedig zijn kan ; dat Burgemeester burgerlijken dienst daar t e lande, alsmede 
en Wethouders bovendien in hun prae-advies I de voor uitzendin~ bestemde officieren van bet 
aan den Raad de aanvrage van het srhool- Nederlandsch-Ind1sche leger en voor de
bestuur van f 100,000, willekeurig met f 50,000 t acheering b ij dat leger bestemde officieren 
hebben verhoogd ; cl at ten slot te noch terrein van de landmacht in Ne,der/,a,nd, zijn verplicht 
voor lichamelijke oefening (speelplaats) noch een overeenkomstig de bepalingen van dit 
gymnastieklokaal aan de school verbonden artikel berekend bedrag onverwijld in 's lands. 
zuJlen zijn ; kas t e st orten, ingeval zij niet binnen den hun 

0., dat de gemeenteraad op de aanvrage aangewezen t ermijn naar N e,derland8ch-Indie 
van bet schoolbcstuur om gelden voor den vertrekken, de reis derwaarts moedwillig 
bouw van eene nieuwe school beschikbaar t e afbreken of om andere redenen dan welbewezen 
stellen afwijzend heeft beschikt, maar tevens ziels- of lichaamsgebreken, buiten eigen toedoen 
een gebouw t er beschikking heeft gesteld waar- ontstaan (ter beoordeeling van de Regeering) , 
tegen n::i.ar het oordeel van den inspecteur van de werkzaamheden, waarvoor zij zijn uitge
het lager onderwijs in de Inspectie Deventer zonden, n iet aanvaarden, dan wel binnen een bij 
geen bezwaar bestaat ; icdere terbeschikkingst elling, uitzending of 

dat het schoolbestuur weigert het aange- detaoheering door Onzen Minist er van Kolonien 
boden gebouw te aanvaarden ; te bepalen t ijd na hunne aankomst in N eder-

0 ., dat eenerzijds van een afwijzende be- landsch-I ndie uit 's lands dienst worden ont
schikking om gelden toe te staan beroep bij slagen, of, voor zoover de gedetacheerde 
Gedeputeerde Staten openstaat, maar antler- officieren aangaat, van hunne detacheering 
zijds eene beslissing over het aanbod om een worden ont heven. 
gebouw tot beschikking te stellen aan Gede- 2. Als grondslagen voor de berekening 
puteerde Staten is onthouden ; van het in bet vorig lid becl oeld bedrag worden 

O., dat, uit het verband van art. 72, l • lid aangenomen p.e totaalsommen der aan de in 
en art. 77, 1° en 2• lid volgt, dat de wet den dat lid hedoelde personen of t e hunnen behceve, 
Gemeenteraad de keuze laat om of gelden of dan we! ten behoeve van hun gezin van lands-
een gcbouw t er beschikking te stellen ; wege voldane gelden : 

dat derhalve de weigering, wa9,rvan sprake A. wegens tegemoetkoroing in de kosten 
is in a rt. 721 l • lid , welke tot beroep bij Gede- van opleiding, wachtgcld, zoomede alle andere 
puteerde Staten aanleiding kan geven, bedoeld aan hen in verband met hunne opleiding 
moet zijn als een onvoorwaartlelijke weige- middell ijk of onmicldellijk van Jandswege toe-
ring, maar aiet als eene weigering gepaard gelegde gelden ; , 
met een aanbod van een ~ebouw; B. wegens tegemoetkoming in de kosten 

dat immers de gegrondhe1d of ongegrondheid van uitrusting, toelage bij indiensttreden, 
dezer laatste weigering afhankelijk is van de tegemoetkoming in de aan liet Weduwen- en 
vraag of t egen het aangeboden gebouw a l dan weezenfonds van Europeesche burgerlijke 
niet gegronde bezwaren bestaan, welke vraag ambtenaren in Nederland.~ch-Indie en het 
aan het oordeel van Gedeputeerde Staten is Weduwen- en weezenfonds der Europeesche 
onttrokken ; officieren van het Nederlandsch-Indische leger 

dat derhalve Gedeputeerde Stat en van Over- te betalen huwelijksbijdragen, overtocht naar 
ijssel, te recht het schoolbestuur niet-ont- N ederlandsch-I ndie, zoomede alle andere aan 
vankelijk hebben verklaard ; hen in ver band met hunne terbeschikking-

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920 ; stelling, uitzending of detacheering middellijk 
Rebben goedgevonden en vcrstaan : of onmiddellijk van landswege toegelegcle 

het boroep ongegrond te verklaren. gel.den , met uitzondering van genoten b e-
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en zoldiging en hetgeen daarmede is gelijk te-

Wetenschappen is belast, enz. (A. B.) st ellen. 
3. De total\lsom sub B wordt voor iedere 

door den betrokkene na de terbeschikking-
17 Decem ber 1921. BESLUIT tot vaststelling stelling, uitzending of detacheering in N eder

van nieuwe regelen betreffende terugbe- /,a,ndsch-I ndie in werkelijken dienst doorge
taling van gelden , van landswege voldaan brachte voile maand verminderd met een 
aan of t en behoeve van aan 's Lands bedrag, verkregen door deeling van deze 
dienst in N ederlandsch- Indie verbonden of totaalsom door het aantal maanden, begrepen 
daarvoor bestemde personen. S. 1355. in den krarhtens het eerst e lid van dit artikel 

WIJ WILHELMI A, ENZ. I door Onzen Minister van Kolonien bepaa\den 
Op de voordracht van Onzen Minist er van tijd. 

Kolonien van 24 November 1921, 9de Afdeeling, 4. De totaalsom sub A en de overeen-
Onderafcleeling A, n°. 1 ; komstig het derde lid verminderde t otaalsom 

Den R aad van State gehoord (advies van I sub B worden b ijeengeteld. Het gezamenlijk 
6 December 1921 n°. 46) ; bedrag wordt verhoogd met 15 ten honderd. 
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Het aldus verkregen bedrag, naar beneden wel van een gedeelte van het ingevolge dit 
afgerond tot heele guldens, vormt het in het besluit te betalen bedrag. 
eerste lid van dit artikel bedoelde bedrag. 3. Over het bedrag, dat op den datum 

2. Indien de in artikel 1 bedoelde personen van het ontslag of van de ontheffing nog niet 
op het tijdstip, waarop zij ter beschikking is aangezuiverd, is, gerekend van dien datum, 
gesteld of voor uitzendin$ of detacheering eene rente verschuldigd naar reden van 6 ten 
bestemd worden, minderjarig zijn, rust de uit honderd 's jaars. 
dat artikel voortvloeiende verplichting mede 7. 1. De verplichting tot betaling, voort-
op hunne wettelijke vertegenwoordigers. vloeiende uit de bepalingen der artikelen 1 tot 

3. Europeesche burgerlijke landsdienaren, en met 6 van dit besluit, wordt den schuldenaar 
officieren en onderluitenants in dienst van opgelegd bij beslu:it van den Gouverneur
Nederlandsch-lndie, aan wie, na afioop van Generaal. 
een hun toegekend buitenlandsch verlof, 2. Een afschrift van zoodanig besluit, 
op grond van het bepaalde in artikel 1 par. I, aan het hoofd voerende de woorden ,,In naam 
letter b van het bij Ons besluit van 22 Juni 1916 des Konings" en onderteekend door den 
n°. 13 vastgesteld reglement voor landsrekening Algemeenen Secretaris van het Gouvernement 
overtocht naar Nederlanrlsch-Indie is verleend van Nederlanrlsch-Indie, zal dezelfde krach
en die, ware hun v66r hun terugkeer van buiten- hebben en ten uitvoer worden gelegd op 
landsch verlof een eervol ontsla$ verleen<l, dezelfde wijze en met inachtneming van det 

· krachtens de desbetreffende bepalingen recht zelfde voorscbriften, als de grossen van in 
op pensioen hadden kunnen doen gelden, kracht van gewijsde gegane vonnissen in zaken 
zijn verplicht de t en behoeve van den overtocht van burgerlijk recht. 
naar Nederlanrlsch-Indie van hen en hunne 3. De invordering van de terug te betalen 
gezinnen door het land betaalde kosten onver- gelden geschiedt zoo mogelijk, met inachtneming 
wijld in 's lands kas t erug te storten , ingeval I van de deswege bestaande bepalingen, door 
zij binnen een jaar na terugkomst in Neder- inhouding van door den betrokken persoon 
landsch-Indie, op verzoek, om andere redenen ten laste van de begrooting van Nederlandsch
dan welbewezen ziels- of lichaamsgebreken, Indie of van de Staatsbegrooting genoten 
buiten eigen toedoen ontstaan (ter beoordeeling wordende inkomsten. 
van de Regeering), uit 's lands dienst worden 8. 1. Dit besluit treedt in werking op 
ontslagen. 1 J anuari 1922, op welken datum, behoudens-

4. Europeesche burgerlijke landsdienaren, het bepaalde in het volgend lid, buiten werking 
officieren en onderluitenants in dienst van wordt gesteld Ons besluit van 22 Juni 1916, 
Nederlandsch-lndie, aan wier gezinnen op grond n°. 12 (Nederlandsch Staatsblad n°. 289, Indisch 
van het bepaalde in artikel 1, par. I, letters g, h Staatsblad n°. 604). 
of i van het in het vorig artikel bedoeld regle- 2. De be'palingen van artikel 1 van Ons 
ment voor landsrekening overtocht naa;r laatstbedoeld besluit blijven van toepassing 
N ederlandsch-Indie is verleend, zijn verplicht ten aanzien van hen, die v66r 1 Januari 1922 
de voor dien overtocht door het land betaalde ter beschikking van den Gouverneur-Generaar 
kosten onverwijld in 's lands kas terug te zijn of worden gesteld of voor opleiding, uit 
storten, ingeval zij binnen vijf jaren na het zending of detacheering, als in artikel 1 bedoeld, 
tijdstip van het vertrek van hun gezin om zijn of worden aangewezen. Ten aanzien van 
andere redenen dan welbewezen ziels- of li- deze personen vindt artikel 1 van On~ tegen
chaamsgebrcken, buiten eigen toedoen ontstaan woordig besluit geen toepassing. 
(ter beoordeeling van de Regeering) uit 's lands Onze Minister van Kolonien is belast met 
dienst worden ontslagen. de uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift 

Indien het hoofd des gezins in tijdelijken zal worden gezonden aan den Raad van State 
dienst van den lande is, wordt de termijn en aan de Algemeene Rekenkamer en dat in. 
van vijf jaren, in het vorig lid bedoeld, op twee het Staatsblad zal worden geplaatst. 
jaren gesteld. 's-Gravenhage, den l 7den December 1921. 

5. Aan de in dit besluit bedoelde personen WILHELMINA. 
wordt binnen den bij of krachtens dit besluit De Minister van Kolonien, DE GRAAFF'. 
bepaalden tijd, gedurende welken voor hen (Uitg.eg. 30 Dec. 1921.) 
verplichting tot betaling van gelden kan 
ontstaan, geen eervol ontslag uit 's lands 
dienst noch eervolle ontheffini:; van detachecring 17 
verleend, dan nadat aan die verplichting is 
voldaan, dan we! voor de nakoming van die 
verplichting ten genoegen van den Gouverneur• 
Generaal zekerheid is gesteld. 

6 . l. D e Gouverneur-Generaal is bevoegd 

December 1921. BESLUIT tot vaststelling 
van nieuwe regelen voor de terugbetaling 
van gelden, genoten door personen, die 
in Nederland voor den dienst in Neder
landsch-Iwlie zijn of worden opgeleicL 
s. 1356. · 

om, inclien naar zijn oordeel de betrokken 
l~.ndsdienaar door gewichtige onvoorziene 
omstandigheden is g:enoopt tot de handeling, 
ten gevolge waarvan de in de voorgaande 
artikelen bedoelde verplichting is ontstaan, 
den landsdienaar geheel of gedeeltelijk van clie 
verplichting te ontheffen. 

2. De Gouverneur-Generaal is bevoegd om 
in bijzondere gevallen uitstel tot een door hem 
te bepalen tijdstip t e verleenen van de ver
plichting tot betaling van het geheele dan 

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

Kolonien van 24 November 1921, 9de Afdeeling, 
onderafdeeling A, n°. 1 ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
6 December 1921, n°. 46) ; 

Gezien de nadere voordracht van Onzen 
voornoemden Minister van 15 December 1921, 
9de Afdeeling, onderafdeeling A, n°. 19; 

Hebben goedgevonden en verstaan te: 
bepalen: 
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Art. 1. Personen, die in Nederland, ondcr Den Raad van State gehoord (advies van 
het genot van eene studietoclage ten laste 6 December 1921, n°. 46); 
van de geldmiddelen van Nederlandsch-Indie, Gezien de nadere voordracht van Onzen 
voor den dienst in Nederlandsch-Indie zijn of voornoemden Minister van 15 December 1921, 
worden opgeleid, zijn verplicht het bedrag 9de Afdeeling, onderafdPeling A, n°. 19 ; 
dat in verband met die opleiding aan hen of Hebben goedgevonden en verstaan te 
te hunnen behoeve van landswege is of zal bepalen : 
worden voldaan, vermeerderd met 15 ten ' Art. 1. In de door den Gouverneur
honderd, onverwijld in 's lands kas terug te Genera.al bij ordonnantie te bepalen gevallen 
storten, ingeval anders dan wegens welbewezen I zijn personen, die in Nederlandsch-Indie voor 
ziels- of \ichaamsgebreken. buiten eigen toedoen I den dienst daar t e lande zijn opgeleid, verplicht 

'ontstaan (ter beoordeeling van Onzen 111inister I de door hen gedurende de opleiding genoten 
van Kolonien): bezoldiging of toelage, vermeerderd met 15 ten 

hunne bestemming voor den Indischen . honderd, aan den Jande terug te betalen. 
dienst wordt ingetrokken ; 1 2. Op de in het vorig artikel bedoelde 

zij die bestemming niet volgen; terugbetalingen zijn van toepassinP' tot 1 Januari 
zij niet binnen den door Onzen Minister 1 1922 de artikelen 4 en 5 van Ons besluit van 

van Kolonien gestelden termijn het voor hunne 22 Juni 1916 n°. 12 (Nederlandsch Staatsblad 
uitzending vereischt diploma behalen ; no. 289, Indisch Staatsblad n°: 604), en met 

zij niet binnen den hun door of namens I ingang van 1 Januari 1922 de artikelen 5, 6 en 7 · 
Onzen voornoemden Minister aan te wijzen van Ons besluit van heden n°. 15. 
termijn naar Nederlandsch-Indie vertriikken, Onze Minister van K olonien is belast met 
de reis derwaarts moedwillig afbreken, de de uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift 
werkzaamheden waarvoor zij worden uitge- zal worden gezonden aan den Raad van State 
zonden niet aanvaarden, dan wel binnen een en aan de Algemeene Rekenkamer en dat in 
in ieder geval door Onzen voornoemden Minister het Staatsblad zal worden geplaatst. 
te bepalen tijd na hunne aankomst in Neder- 's-Gravenhage, den l 7den December 1921. 
landsch-Indie uit 's lands dienst worden out- WILHELMINA. 
slagen. De Minister van Kolonien, DE GRAAFF. 

Indien de in het vorig lid bedoelde pcrsonen ( Uitgeg. 30 Dec. 1921.) 
op het t ijdstip, waarop zij voor den Indischen 
dienst in opleiding worden genomen, minder
jarig zijn, rust de in dat lid omschreven ver- 17 
plichting mede op hunne wettelijke vertegen
~~~= ' 

2. De in artikel 1 bedoelde personen 
verbindcn zich ten genoegen van Onzen 
Minister van Kolonien tot nakorning van de 
in dat artikel omschreven verplichting. 

Deamber 1021. BESLUIT, houdende bepa
lingen betreffende het postverkeer met de 
kolonien en bezittingen van het Rijk in 
andcre wcrelddeelen en met b.et buitenland. 
s. 1358. 

3. Dit besluit treedt in werking op 1 Januari 
19i2. 

Behoudens het bepaalde in het volgend lid, 
worden op dien datum buiten werking gesteld 
alle te dezer zake bestaande bepalingen. 

De in het vorig lid bedoelde bepalingen 
blijven van toepassing ten aanzien van hen, 
die v66r 1 Januari 1922 voor den Indiscb.en 
dienst in opleiding zijn of worden genomcn, 
dan we! voor zoodanige opleiding zijn of worden 
aanO'ewezen. Ten aanzien van deze personen 
vindt artikel 1 van Ons tegenwoordig besluit 
geen toepassing. 

Onze :Minister van Kolonien is belast met 
de uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan den Raad van State 
en aan de Algemeene R ekenkamer en dat in 
h et Staatsblad zal worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den l 7den December 1021. 
WILHELMINA. 

De Minister van Kolonien, DE GRA.AFF. 
(Uitgeg. 30 Dec. 1921.) 

17 Deamber 1921. BESLUIT tot vaststelling 
van rt>gelen voor de terugbetaling van 
gelden, genoten door personen die in 
Nederlandsch-Indie voor den dienst daar 
te lande zijn opgeleid. S. 1357. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van Onzen MinistP.r van 

Kolonion van 24 November 1921, 9de Afdeeling, 
onderafdeeling A, n°. 1 ; 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Overwegende, dat het wenschelijk is om 

nieuwe voorschriften vast te stellen betreffende 
het postverkeer met de kolonien en be1.ittingen 
van het Rijk in andere werelddeelen en met 
het buitenland ; 

Gelet op artikel 28, 2de lid, der Postwet 
(Staatsblad 1019, n°. 543) ; 

Gelet op het den 30sten November 1920 te 
Madrid gesloten Algemeen Postverdrag en 
de op denzelfden datum mede aldaar gesloten 
overecnkomsten, betreffende : 

de uitwisseling van brieven en doosjea 
met aangegeven waarde ; · 

b. den postwisseldienst ; 
c. den dienst der invordering van gelden 

op quitantion en handelspapier; 
d. de levering van abonnemcnten op 

rueuwsbladen en tijdschriften; 
Op de voordracb.t van Onzen Minister van 

Waterstaat van 5 Decemb~r 1021, n°. 3, 
Afdeeling Posterijen en Tekgrafie ; 

Don Raad van State gehoord (advies van 
13 December 1921, n°. 41); 

Gezien het nader r apport van Onzen voor
noemden Minister van 15 December 1921, 
n°. 16, Afdeeling Posterijen en Tekgrafie; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
met ingang van 1 Januari 1922 te bepalen 

als volgt: 

I. .Al.GE~EENE BEPALINGEN. 

Algemeen. 

Art. 1. In dit besluit wordt vcrstaan : 
a. onder brieven, briefkaarten, gedrukte stuk-
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lcen, akten, monsters en Brai/1,edrukwerlcen : de b. in aUe anderP. gevallen : 
stukken, bedoeld respectievelijk in artikel 6, voor een gewicht tot en met 200 gram 
§ 1, lste lid , sub 1°, 2°, en 3°, en 3de lid, van 20 cent en voorts voor elk meerder gewicht 
het Alg_emeen Postverdrag en aldaar aange- van 50 gram of restend gedeelte van 50 gram 
duid als ,,lettres", ,,cartes posta!es", ,,imprime• 5 cent daarboven; 
de toute nature", ,,papiers d'aUaires", ,,echan- 5°. voor mon.,ters : 
tillons de marchandises" en ,,impression• en a. in het vcrkeer met Oost- en West-lndie, 
relief. a l'usagr. special de,; awugle.," . per zeepost : 

b. onder atukken : al hetgeen hierboTen voor een gewicht tot en met 150 g:ram 7 y2 
onder a ii vermeld ; cent en voorts voor elk meerder gewicht van 

e. onder Oost- en West-lndie: de Neder- 50 gram of restend gedeelte van 50 gram 2~1 
la.ndsche kolonien en bezittingen in Oost- en cent daarboven : 
West-Indie; b. in alle andere gevallen : 

d. onder zeepost : de rechtstreeksche ver- voor een gewicht tot en met 100 gram 
zending over zee tusschen het Rijk en Oost- en 10 cent en voorts voor elk meerder gewicht 
West-fndic ; van 50 gram of restend gedeelte van 50 gram 

e. onder port en recht : het port, respec- 5 cent daarboven ; 
tievelijk het recht, hetwclk hier te lande in de I 6°. voor Brailledrukwerken: 
verschillende hierna genoemde geva.Jlen is 2½ cent per 500 gram of restend gecleelte 
verschuld.igd wegens het postverkeer met Oost- van 500 gram. 
en Wcst-Indie en met het buitenland. § 2. Indien stukken, a.ls bedoeld in § 1, 

II. BEPA.LINGEN NAAR AANLEIDING VAN HET 
ALGEll\EEN PoSTVERDRAG. 

Porten. 

sub 30,, 40,, 50, en 60. van d.it artikel, onder 
Mn omslag wo'rden bijeengevoegd, dan bedrnagt 
het port ten minste : 

2. § 1. Het port der stukken 
bij vooruitbetaling : 

a. in het verkeer met Oost- en W est-lndit, 
per zeepost : 

bedraagt, 10 cent, indien de zending akten bevat, 

1 o. voor brieven : 
a. in het verkeer met Oost- en West-lndie, 

per zeepost, alsmede in het verkeer met Belgie 
en Duitschland, tusschen kantoren, welke in 
een rechte lijn gemeten, niet meer dan 30 K.M. 
van elkander zijn verwijderd : 

voor een gewicht tot en met 20 gram 10 cent 
en voorts voor elk meerder gewicht van 20 gram 
of restend gedeelte van 20 gro.m 5 cent daar
boven; 

b. in het overige verkeer met Belgie: 
voor een gewicht tot en met 20 gram 15 cent 

en voorts voor elk meerder gewicht van 20 
gram of restend gedeelte van 20 gram 10 cent 
daarboven; 

c. in alle andere gevallen : 
voor een gewicht tot en met 20 gram 20 cent 

en voorts voor elk rueerder gewicht van 20 
gram of restcnd gedeelte van 20 gram 10 cent 
daarboven; 

2°. voor briefkaart-en: 
a. in het verkeer met Oost- en West-lndie, 

per z-eepost, alsmede in het verkeer met Belgie 
en Duitschland tusschen kantoren, welke in een 
rechte lijn gemeten, niet meer dan 30 K.}J:. van 
clkander zijn verwijderd : 

7½ cent voor elke kaart; 
b. in alle and.ere gevallen : 
12 ½ cent voor elke ka-art; 
3°. voor gedrukte stukken : 
a. in het verkeer met Oost- en West-lndit, 

per zeepost : 
2 cent per 50 gram of restend gedeelto van 

50 gram; 
b. in alle and.ere gevallen : 
5 cent per 50 gram of restend gedeelte van 

50 gram; 
4°. voor akten: 
a. in bet verkeer met Oolt- en Weat-Indit_ 

,ier zeepost : 
voor een gewicht tot en met, 250 gram 

10 cent en voorts voor elk meerdcr gcwich t 
van 50 gram of restend gedeelte v~.n 50 gram 
2 cent daarboven ; 

respectievelijk 7 ½ cent, ind.ien zij bes~aat 
uit monsters en gedrukte stukken, c. q. Bra1He
drukwerken; 

b. in alle and.ere gevallen : 
20 cent, ind.ien de zend.ing akten bevat, 

respectievelijk 10 cent, indien zij bestaat uit 
monsters en gedrukte stukken c. q. Braille
drukwerken. 

§ 3. Andere stukken dan brieven en brief
kaarten moeten ten minste gedeeltelijk zijn 
gefrankeerd. 

§ 4. 1. Voor ongefrankeerde brieven en 
briefkaarten wordt het dubbele van het ont-
brekende port geheven. . 

2. B.ij ontoereikende frankeering 1s voor 
alle stukken, in d.it artikel genoemd, een port 
te heffen ten bedrage van tweemaal het ont
brekende bedrag, met aanVl1lling tot een 
bedrag van 2½ cent, respectievelijk tot een 
bed rag, dat een veelvoud is van 2 ½ cent. 

3. Het ingevolge deze paragraaf te heffen 
port bedraagt ten minste 12 ½ cent voor elke 
verzending onder een afzonderl~ik adres. 

~ 5. In de gevallen, door den Directeur
Generaal der Posterijcn en Telegrafie, over
eenkomstig de terz11,ke door het Algemeen 
Postverdrag gestelde regelen, te bepalen, kJ-n 
volledige frankeei ing van alle in d.it art,ikel 
genoemde stukkcn worden gevorderd. 

Aanteekening. 

3. 1. Voor aangeteekenrle stukken is. 
bij vooruitbeta.ling, verschuldigd h et gewone 
port en een vast recht van 15 cent. 

2. Wanneer een aangeteekend stuk ver
oren gaat, heeft de afzender in de gevallen 
voorzien bij het Algemeen Postverdrag rP.cht 
op eene schadevergoeding van 25 gulden. 

3. Schadevergoeding is niet verschuld.igd 
indien het verlies het gevolg is van overmacht. 

4. 1. 
recht is 

Verrekenzendingen . 

Behalve het port en het aanteeken
voor elke verrekenzending een ver -
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rekerungsrecht van 5 cent bij vooruitbetal ing Niet-toegelaten zendingen. 
te voldoen. . 8. 1. Behoudens de in het Algemeen Post-

2 . . Ilehoud_ens ~et _geval bed~eld m bet I verdrag en bet daarbij beboorend Regle~enL 
3de hd van dit art1kel worden de mgevorderde van uitvoering genoemde uitzonderingen vmdt 
bedragtm weg;ens rut het brute~land ont·vangen geen vervoer plaats van zenclingen, ,velke in 
verrekenzendmgen per postWJssel aan de af- eenig opzicht met vold~en aan de voorwaa~~en, 
zenders overgemaakt, na aftrek van een ~echt die voor elke categone van stukken b1J de 
van 7½ cent en van het gewone postWJssel- betrekkelijke internationale voorschriften zijn 
recht, berekend naar het overscbietende be- vastgesteld. 
drag. 2 Uit het brutenland ontvangen zenclingen, 

3. _Indien op _verzoek van den afzender van welke ten onrechte op den voet der gedrukte 
een rut het brutenland ontvangen verreken- stukken akten monsters of Brailledrukwerken 
zending: bet ingevorderde ~drag_ wordt bij- t er ver~ending' zijn aangenomen en die ten 
gesc~even op e~n postrekenmg h_1er te lan~e, minste gedeeltelijk zijn gefrankeerd, worden, 
dan 1s deswege, m plaats van het m bet . vonge voor zooveel biertoe naar bet oordeel van den 
lid be~oelde postwissel~echt, _een recht ver- Directeur-Generaal der Posterijen en Te(e
schuld1gd . als _voor stortmgen m geld op eene grafie aanleiding bestaat, bij ontvangst h1er 
postrekerung 1s vastgesteld. t e Jande behandeld als een der overige bier ge

noemde soorten van stukken dan wel als brieven 
of briefkaarten. 

Expre.•Be-be$telling. 
5. 1. Voor stukken, bestemd om per 

expresse te worden besteld, is bij voornitbe
taling een vast recht van 40 centl verschuldigd. 

Het in sommige gevallen in het land van 
bestemming volgens de aldaar geldende rege
ling verschuldigde aanvullingsrecht wordt 
geheven van den geadresseerde. 

2. Wegens rut het buitenland ontvangen 
expresse-zendingen, bestemd om te worden 
uitgerei\ct; buiten een door den Directeur
Genera&.! der Post erijen en Telegrafie vast te 
stellen kring, wordt van den geadresseerde een 
aanvulli ngsrecht geheven gelijk aan het recht, 
hetwelk voor eene soortgelijke zendin~ in het 
binnenl&.ndsch verkeer is verschuld1gd, na 
aftrek 'fan 40 cent. 

3. Het aanvullingsrecht, te betalen voor 
nagezon i en of wegens onbestelbaarheid terug
gezonden expresse-stukken, blijft invorder
baar vl\n den geadresseerde, respectievelijk 
van den. afzender. 

/Jerichten van ontvangst ·,- navragen. 
6. 1. Voor berichten van ontvangst wegens 

aangete, ,kende stukken is bij voorrut betaling 
verschuld.igd : 

a. indien bet bericht wordt gevraagd bij 
de ter;postbezorging van het stuk 20 cent; 

b. mdien het bericbt op een later tijdstip 
-wordt gevraagd 40 cent. 

2. Voor elk, ingevolge navraag van den 
afzender, in te stellen onderzoek naar het 
verblijf van een aangeteekend stuk, waarvoor 
geen bericht van ontvangst is verlangd, is bij 
vooruitbetalinj!; een rncht van 40 cent te vol
doen . Dit recht ka.n, in bijzondere gevallen, 
OJ? last van den Directeur-Generaal der Poste
njen en Telegrafie worden teruggegeven. 

T erugvordering ; adruwijziging ; opheffeng ver-
rekenbe.dragen. 

7. 1. Voor de overbrenging van een ver
zoek om terugzend.ing of om wijziging van bet 
adres van een stuk is bij vooruitbetaling ver
schuldigd: 

a. indien het verzoek per post wordt over
gebracbt, bet port en het recht van een aan
geteekenden brief van enkelvoudig gewicht ; 

b. indien bet verzoek per telegraaf wordt 
overgebracht, de kosten van het telegram. 

2. Op gelijke voorwaarden zijn toegelaten 
verzoeken tot goheele of gedeeltelijke opheffing 
van een verrekenbedrag. 

A ntwoord-coupon8. 
9. I. Aan de kantoren der posterijen bier 

t e lande zijn antwoordcoupons, eene nominale 
waarde van 50 centiemen vertegenwoordi
gende, verkrijgbaar tegen den prijs, .. welke, 
in overeenstemming met de betrekkehJke be
pa,lingen van het Algemeen Postverdrag, wordt 
vastgesteld door den Directeur-Generaal der 
Posterijen en Telegrafie. 

2. De ant woord-coupons zijn gedurendo 
den vastgestelden termijn van . g~ldigheid 
bij de bovengenoemde kantoren mWisse!baa,r 
tegen een frankeerzegel van 20 cent dan we! 
tegen twee of meer frankeerzegels tot eene 
geza.menlijke waa.rde van 20 cent. 

I dentiteitskaarten. 
10. Identiteitskaarten zijn door tueschen

komst van de kantoren der posterijen, ingevolge 
eene daartoe door den belanghebbende inge
diende aanvraag, verkrijgbaar tegen betaling, 
voor elke kaart, van een recht van 40 cent. 
De wijze van verkrijgbaarstelling van deze 
ka,arten wordt geregeld door den Directeur
Generaal der Posterijen en Telegrafie. 

III. BEI'ALINGEN NA.AR AANLEIDING VAN DE 
OVEREENKO~T, BETREFFENDE DE UITWISSELINO 
VAN BRIEVEN EN DOOSJES M;ET AANGEOEVEN 

WAARDE. 

W aardeundingen ; toegelaten stukken. 
11. Toegelaten zijn brieven en doosjes met 

een aangegeven waarde van ten hoogste 12000 
gulden of zooda.nig lager bedrag a.ls op ~ond 
van de in andere landen geldende bepalingen 
als maximum kan worden toegelaten. 

W aardezendingen ; porten en rechten. 
12. 1. De brieven met aangegeven waarde 

zijn onderworpen : 
1 o. aan het gewone port der brieven en een 

vast recht wegens aanteekening van 15 cent ; 
20. aan een recht van verzekering, voor elk 

bedrag van 300 franken of restend gedeelte 
van 300 franken aangegeven waarde : 

a. voor Belgie, Duitschlanden Groot-Britannii., 
alsmede voor Oost- en West-Indie per zeepo8t, 
van 5 cent, en 

b. in alle andere gevallen van 10 cent. 
2. De doosjes met aangegeven waarde zijn 

onderworpen : 
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1 °. aan een port hetwelk bedraagt voor een 
:gewicht tot en met 200 gram 40 cent en voorts 
voor elk mcerder gewicht van 50 gram of 
Testend gedeelte van 50 gram 10 cent daar
boven; 

2°. aan een vast recht wegens aanteekening 
en een recht van verzekering als in het vorige 
lid is bepaald voor brieven met aangegevep 
waarde. 

3. De porten en rechten, in bet l ste en 2de 
{id van dit artikel vermeld, zijn bij vooruit
betaling te voldoen. 

4. Wegens de bemoeiingen met het ink!aren 
en vrijmaken van uit het buitenland ontvangen 
,doosj es met aangegeven waarde is verschuldigd 
een recht van' 25 cent per doosje. 

5. Een bijzonder recht van 10 cent is ver
s chuldigd voor elk uit het buitenland ontvangen 
doosje met aangegeven waarde, indien de 
inklaring en vrijmaking geschiedt voor rekening 
-van den afzender. 

W aardczendingen ; schadevergoeding. 
13. 1. Bij verlies, berooving of beschadiging 

-van een brief of doosje met aangegeven waarde, 
heeft de afzender en, bij ontstentenis van dezen, 
-de geadresseerde recht op schadevergoeding 
in de gevallen en binnen de grenzen, voorzien 
bij de bovenvermelde Overeenkomst. 

2. Schadever~oeding is niet verschuldigd, 
indien bet verhes, de berooving of de bescha
-diging bet gevolg is van overmacht. 

Waardezendingen ; verrekening, ex'[fT'USe, be-
richten van ontvangst, terugvorderi.ng, enz. 

14. De artikelen 4, 5, 6 en 7 van dit besluit 
-zijn mede va1;1 toepassing op brieven en doosjes 
met aangegeven waarde. 

IV. BEPALINGE N Nlilt AANLEIDING VAN DE 
-OVEREENKOMST, BETREFFENDE DEN POST· 

WISSELDIENST. 

Postwissel,a ; maximum bedrag. 
15. Een postwissel mag niet t e boven gaan 

-een bedrag van 500 gulden of de daarmedc 
_gelijk t e stellen waarde in andere munt dan wel 
zoodanig lager bedrag als, na overleg met de 
betrokken buitenlandsche administratie, door 
-den Directeur-Generaal der Poster iien en 
T elegrafie wordt vastgesteld. • 

a. indien bet bericht van .iitbetaling wordt 
gevraagd bij de aanbieding ter verzending 
van den postwissel 20 cent; 

b. indien het bericbt op een later tijdstip 
wordt gevraagd 40 cent. 

5. Binnen een door den Directeur-Generaal 
der Posterijen en Telegrafie ·te bepalen termijn 
wordt aan den rechthebbende gelegenbeid 
gegeven tot bet verkrijgen van inlichtingen 
betreffende een door hem aan te wijzen post
wissel, a!smede tot het verkrijgen van inzage 
van een uitbetaalden postwissel. Voor elk 
afzonderlijk ingediend verzoek is, bij vooruit
betaling, een recbt van 40 cent verscbuldigd, 
betwelk, in bijzondere gevallen, op last van den 
Directeur-Generaal kan worden teruggegeven. 
Alvorens aan verzoeken, als in dit lid bedoeld, 
wordt voldaan, kan vertoon van het wegens 
bet betrekkelijke stuk afgegeven bewijs van 
storting warden gevorderd. 

P 08twibsell!; U'[fT'e&&e, terw;vorckring, adre,;. 
wijziging. 

17. De artikelen 5 en 7, eerste lid, van dit 
besluit zijn mede van toepassing op postwissels. 

V. BEPALINGEN Nlilt AANLEIDING VAN DE 
OVEltEENKOM;ST, BETREJ'FENDE DEN DIENST 
DER IN"VORDERING VAN GELDEN OP QUITiNTIEN 

EN HANDELSPAPIER. 

Quitantiedi.enat ; toegel.aten zendingen. 

18. Ter invordering zijn toegelaten quita.ntien 
en handelspapier zonder kosten, waarvan bet 
totaal bedrag per zending niet overschrijdt 
bet maximum bedrag, betwelk in het land van 
bestemming is vastgesteld voor postwissels 
naar Nederland. 

Quita11ti.edienat ; ruhten. 

19. 1. Voor elke zending, als bedocld in 
het vorige artikel, is bij vooruitbetaling ver
schuldigd het fort en iecht van een aange
teekenden brie van gelijk gewicht. 

2. Beboudens bet geval bedoeld in bet 3de 
lid van dit artikel, wordt bet ingevorderde 
bedrag aan den afzender van de stukken, 
door middel van een postwissel, overgemaakt 
na aftrek van : 

10. een recbt van 12½ cent voor elk inge-
Postwissel,a ; rechten. vorderd stuk ; 

16. 1. Voor elke afzonderlijke verzending 2°. een recbt van 10 cent voor elk ter be-
van gelden per postwissel is bij vooruitbetaling ta.ling aangeboden, <loch onbetaald gebleven 
een recbt vcrscbuldigd, betwelk bedraagt : stuk ; 

voor een bedrag tot en met f 25 25 cent, 3°. het bedrag der voor de quitantien uf het 
boven f 25 t.ot en met f 50 50 cent en voorts bandelspapier betaalde belasting ; 
25 cent voor elke som van f 50 of restend 4°. een recbt, als voor postwissels is ver-
_gedeelte van f 50 boven f 50. schuldigd, berekend volgens bet ingevorderde 

2. lo afwijking van bet bepaalde bij bet bedrag, verminderd met de sub 1°. en 2°. be
vorige lid is in bet verkeer met West-lndil doelde rechten en de sub 3°. omschreven be-
een recbt verscbuldigd, betwelk bedraa~t : lasting. 

voor een bedrag tot en met f 25 10 cent, 3. Indien op verzoek van den afzender 
boven f 25 tot en met f 50 20 cent en voorts van een uit het buitenland ontvangen zending 
10 cent voor elke som van f 50 of restend met in te vorderen waarden bet ingevorderde 
gedeelte van f 50 boven f 50. bedrag wordt bijgeschreven op een postrekening 

3. Voor telegrafische postwissels zijn boven- ):uer te land~, dan is deswege .. in p\aats van bet 
-dien de kosten van bet telegram verscbuld1gd. m bet 2de hd, sub 4°. , van dit art1kel bedoelde 

4. Voor berichten van uitbetalin~ wegens I postwisselrecbt, een recbt verschuldigd a!s 
verzonden postwisse!s is bij voorUitbetaling voor stortingen in geld op eene postrekening 
verscbuldigd : is vastgesteld. 
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Quitantiedienst ; terugvord~ring, enz. wordt genoten in de gevallen, voorzien bij het 
20. Voor de overbrenging van een verzoek Algemeen Postverdrag en de genoemde te 

din · h d d Madrid gesloten overeenkomsten. alsmede in de 
om teruggaaf van eene zen · g, m ou en e gevallen voorzien in de bijzondere verdragen. 
in te vorderen waarden of van een of meer eri overeenkomsten, welke met somrnige landen 
der ingesloten waarden, dan wel van een verzoek 
om verbetering van de aanwijzingen op het ' zijn of worden gesloten. 
borderel, dat de zending vergezelt, ziin de kosten 2- De in het vorige lid bedoelde gevallen 

" 1 worden door den Directeur-Generaal der 
verschuldigd, bedoeld bij artikel 7, eerste lid, Posteriien en Telegrafie ter algemeene kennis 
van dit besluit. " gebracht,. 
VJ. BEPALINGEN NAAR AANLEIDING VAN DE 
0VEREENK0M;8T BETREFFENDE DE LEVERING 
VAN AB0NNEJ'.tENTEN OP NIEUWSBLADEN EN 

TIJDSCHRIFTEN. 
.Abonnementen op nieuwsbladen ; porten en 

rechten. 
21. 1. Voor de nieuwsbladen en tijdschriften, 

welke door Nederland.•che postkantoren aan 
&ndere landen of door a.ndere landen a&n 
Nederlandsche kantoren worden geleverd, 
is verschuldigd : 

a. voor de door Nederlandsche postkantoren 
&an ii.ndere landen geleverdc : 

de abonnementsprijs, welke hier te lande 
den geabonneerden wordt in rekening gebracht, 
met lnbegrip van het port, bedoeld bij artikel 4 
of artikel 5 der Postwet (Staatsblad 1919, 
no. 543), en, voorzooveel de niet aan Nederland 
grenzende landen betreft, met bijberekening 
van de, volgens de bepalingen van het Alge
meen Postverdrag, aan de tusscheriliggende 
landen verschuldigde transitkosten. De korting 
wegens het aannemen van abonnementen, 
welke door de uitgevers op den abonnementa
prijs der bladen moet worden verleend en ten 
minste 10 % van den abonnementsprijs moet 
bedragen, vertegenwoordigt het door de post
adrninistratie te heffen recht ; 

b. voor de door andere landen aan Neder
landsche postkantoren ~eleverde : 

de aan Nederland m rekening gebrachte 
prijs, verhoogd met een recht van 10 ten 
honderd, benevens het port, bedoeld bij artikel 4 
of artikel 5 der wet. . 

2. De voorwaarden, waarop abonnementen 
op nieuwsbladen en tijdschriften worden ge
leverd in het verkeer met landen, welke niet 
tot bovenvermelde Overeenkomst zijn toege
treden, worden vaatgesteld door den Directeur -
Generaal der Posterijen en Telegrafie. 

VIL BIJZONDERE BEPALINGEN. 

Toepassing porten en rechten. 
22. De porten en rechten, vastgesteld bij 

dit besluit, zijn, voorzooveel daarin bij de 
voorafgaande artikelen niet reeds is voorzien, 
mede van toepassing op de uitvoering van de 
diensten, welke zijn geregeld bij de met so=ige 
landen getroffen bijzondere overeenkomsten, 
alsmede, tenzij het tegendeel is bepaald., op 
het verkeer met de landen, welke niet tot de 
W ereldpostvereeniging behooren of niet zijn 
toegetreden tot een of meer der genoemde 
te Madrid gesloten overeenkornsten, een en 
antler voorzooveel de diensten met de betrokken 
landen zijn opengesteld. 

Vrijstelling van porten en rechten. 
23. 1. Vrijstelling van de voldoening van 

de bij dit besluit vastgestelde porten en rechten 

U itvoering~maatregelen. 
24, De Directeur-Generaal der Po8terijen. 

en Telegrafie is gemachtigd tot het nemen 
van de maatregelen van ondergeschikten 
aard en van orde, welke worden gevorderd 
voor de uitvoering van de in dit besluit ge
noemde verdra$en en overeenkomsten, alsmede 
voor de uitvoermg van den dienst in het verkeer 
met de lauden, welke niet tot de W ereldpost
vereeniging behooren. 

Titel van het besluit. 
25. Dit besluit k;,i,n worden aangeha,ald 

onder den titel ,,Internationaal Postbesluit 
1922." 

Overgangsbepalingen. 
26. 1. Ons besluit van 18 September 191~ 

(Staatsblad n°. 575), zooals dit luidt na de 
daarin aangebrachte wijzigingen, wordt in
getrokken. 

2. Met afwijking in zoover van het bepaalde 
bij het vorige lid en artikel -9 van dit besluit, 
zullen de ingevolge het Algemeen Postverdra,g 
van Rome aangemaakte antwoord-coupons, 
welke eene norninale waarde van 25 centiemen. 
vertegenwoordigen, aan de kantoren hier te 
lande worden ingew:isseld tegen een frankeer
zegel van 10 cent dan wel tegen twee of meer 
frankeerzegels tot een gezamenlijke waarde 
van 10 cent, ongeacht of die coupons v66r of 
na 1 Januari 1922 zijn uitgegeven. 

Onze voornoemde Minister is belast met de 
uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblaa 
geplaatst en in afschrift aan den Raad van 
Stat,e medegedecld zal worden. 

's-Gravenh:tge, den l 7den December 1921. 
WILHELMINA. 

De Minister van Waterstarit, A. A. H. W. Komo. 
(Uitgeg. 28 Dec. 1921.) 

17 December 1921. BESLUIT tot nadere wijzi 
ging van het Koninklijk besluit van 
17 Maart 1900 (Staatsblad n°. 34), hou
dende vei-gunning aan Provisoren van het 
Oude en Nieuwe Gasthuis te Zutphen, be
stuurders van het krankzinuigengesticht 
aldaar, tot oprichting van een gesticht 
voor krank1innigen op het landgoed ,,het 
Gafjel", gemeente Warnsveld, alsmede be
paling van het maximum der verpleegden 
en het minimum der geneeskundigen. 
s. 1359. 

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

Bmnenlandsche Zaken van 13 December 1921, 
n°. 7285, 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) ; 
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Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 

Eenig artikel. 
Aan artikel 2 van Ons besluit van 17 Maart 

1900 (Staatsblatl n°. 34). gelijk dat artikel is 
gewij7igd bij Ons besluit van 25 Januari 1908 
(Staatsblad n°. 4-/\), wordt een nieuw, derde, lid 
toegevoegd, luidende als volgt : 

,,Bovendien mogen in het gesticht, gedu
rende het. tijdvak, eindigende 1 ,Januari 19::12, 
nog 16 mannen en 16 vrouwen vPrpleegd wor-
den". , 

Onze Miruster van Binnenlandsche Zaken 
is belast met de uitvoering van dit besluit, dat 
in he.t Staatsblad zal worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den l 7den December 1921. 
WILHELMINA. 

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

(Uitgeg. 5 Jan. 1922.) 

19 December 1921. BESLUIT tot wijziging en 
aanvulling van het Koninklijk bes!uit van 
23 Januari 1920(Staatsbladn°. 37). S. 1360. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken, tijdelijk Voorzitter 
van den Raad van Ministers, van 2 December 
1921, La. C., Kabinet; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
13 December 1921, n°. 33) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen Minister 
van Binnenlandsche Zaken, tijdelijk Voorzitter 
van den Raad van Ministers van 16 December 
1921, La, A, Kabinet ; 

Overwegende, dat het wenschelijk is gebleken 
om het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijks
'ambtenaren 1920 (Staatsblad n°. 37) opnieuw 
te wijzigen en aan te vullen ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
In vorengenoemd bezoldigingsbesluit worden 

de navolgende wijzigingen en aanvullingen 
aangebracht : 

Gerekend van 1 JANUARI 1920 : 
1 °. In artikel 20 vervalt het laatste lid. 
20. In bijlage A : 
In schaal 3 wordt na de vermelding opge

nomen onder ,,Rijkswerkinrichtingen ,, Veen
huizen" ingevoegd : 

Tuchtscho'len voor jongem. 
Beambte voor huishoudelijke diensten. 

In schaal 18 vervalt onder ,,Rijksopvoeding&• 
gestichten voor meisj68" : 
Vakleidster. 

In schaal 25 vervalt onder ,,Rijksopvoedi11g&
gestichten voor jongens" : 
Opvoedend ambtenaar. ' 

In schaal 25 wordt onder ,,Rijksopvoeding&
gestichten voor meisjes" opgenomen : 
Vakleidster. 

In schaal 28 vervalt de afdeelin9 ,,JUSTITIE". 
In schaal 29 vervalt onder ,,Ri,Jksopvoeding,,

gestichten voor jongens" : 
Hoofd van dienst. 

In schaal 30 vervalt de afdeeling ,,JUSTITIE". 
In schaal 34 vervallen de onderdeelen 

,,Tuchtscho'len ·voor jongens", ,,Tuchtscholen 
voor meisjes", en ,,Rijksopvoeding.•gestichten 
1,1oor meisies". 

In schaal 34 vervalt onder .,Rijksopvoeding,. 
gestichten voor jongens" : 
Hoofd van onderwijs, 

en wordt daaronder opgenomen : 
Hoofd van dienst. 

In schaal 35 vervalt onder ,,Rijksopvoeding&
gestichten voor jongens : 
Adjunct-directeur. 

In schaal 42 vervalt onder ,,Rijksopvoediwp
gestichten voor jongens" : 
Hoofdcomirnes ter directie, 

en wordt daaronder opgenomen : 
Adjunct-directeur. 
Bedienaar van den godsdienst(hoofdbetrekking). 

In schaal 45 wordt na de vermclding opge
nomen onder ,,Tuchtscholen voor meisjes", 
ingevoegd: 

Rijksopvoedingsgestichten voor jongeM. 

HoofdcomJIUes ter directie. 
30_ In bijlage B : 
De rubriek ,,TUCHTSCHOLEN VOOR JONGENS 

OF ~EISJES EN RIJKSOPVOEDINGSGESTICHTEN 
VOOR M;EISJES" wordt vervangen door de 
volgende rubriek: 

T UCHTSCHOLEN EN RIJKSOPVOEDINGS· 
GESTICHTEN. 

1. Het sal11.ris van den onderwijzer en de 
onderwijzeres aan de tuchtscholen en aan de 
Rijksopvoedingsgestichten voor meisjes wordt 
berekend op denzelfden voet als in het slot 
dezer Bijlage onder de rubriek ,,Lager en uitge
breid lager onderwijs" voor de onderwijzers 
in het algemeen is vastgesteld, met dien 
verstande dat het aldus berekend bedrag 
wordt vermeerderd met een bedrag van f 400 
per jaar, zoomede eventueel met een bedrag 
van f 50 voor het bezit van een der diploma's A 
en B van de Vereeniging tot bevordering van 
het onderwijs in handenarbeid in Nederland 
of van de Vereeniging tot bevordering van het 
voorbereidend vakonderwijs en van het onder
wijs in hahdenarheid in de provincien Groningen, 
Friesland, Drenthe en Overijssel, en met een
zelfde bedrag voor bet bezit van het diploma 
voor zangonderwijs van de Maatschappij 
tot bevordering van de Toonkunst. 

2. Het salaris van den opvoedenden 
ambtenaar a.an de Rijksopvoedingsgestichten 
voor jongens bedraJgt f 2500, na 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8 en 9 dienstjaren telkens te verhoogen 
met 100, alzoo tot een maximum van f 3400. 

3. Het salaris van den leeraar aan de 
Rijksopvoedingsgestichtcn voor jongens be
draagt f 3000, na 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 7 dienstjaren 
telkens te verhoogen met f 100, alzoo tot een 
maximum van f 3700. 

4. Het salaris van het hoofd van onderwijs 
&an tucbtscholen en Rijksopvoedingsgesticbten 
bedraagt f 3600, na 2, 4 en 6 dienstjaren telkens 
te verhoogen met f 200, alzoo tot een maximum 
van f 4200. 

5. De jaarwedden van de onder 2, 3 en 4 
bedoelde ambtenaren worden onder na te 
melden voorbehoud verhoogd : 

a. wegens het bezit der akte van bekwaam
heid, bedoeld in artikel 134 der lager onderwijs
wet 1920 voor de onder 2 en 3 bedoelde ambte
naren met f 600, en voor de onder 4 bedoelde 
ambtenaren met f 300 ; 

b. wegens het bezit van akten genoemd 
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in 8° der aan het slot dezer Bijlage opgenomen 
rubriek ,,Lager en uitgebreid lager onderwijs" 
op den voet als daarbij is aangegeven ; 

c. voor de onder 2 en 3 bedoelde ambtenaren 
wegens het bezit van de akte van bekwaamheid, 
bedoeld in art. 77 onder b der wet van 17 
Augustus 1878 (Staatsblad n°. 127) met f 300 ; 

d. wegens het bezit hetzij van het onder
wijzersdiploma, uitgereikt v66r 1922 door de 
Vereeniging ter Veredelin~ van het ambacht 
en den Bond van Direct1es van Nijverheids
scholen in Nederland , hetzij van eene in artikel 1 
onder Ilb van het Koninkhjk besluit van 11 Juli 
1921 (Staatsblad n°. 918), (houdende voor
schriften, regelende de bevoegdheden tot het 
geven van nijverheidsonderwijs en de daarmede 
verband houdende examens) genoemde akten, 
met f 300; 

t. wegens het bezit van eene der M. 0. 
akten teekenen met f 300 ; 

/. wegens het beLit van aantcekeningen , 
die bevoegdheid verleenen tot het geven van 
tuinbouwvakonderwijs in den teelt van groenten, 
frui t of sierplanten met f 50 voor een dezer 
bevoegdheden, met f 75 voor twee en met f 100 
voor a.lie drie dezer bevoegdheden, zulks echter 
met uitzondering van hen, die terzake van een 
akte met betrekking tot de land- en tuinbouw
kunde reeds op grond van de voorafgaande 
bepalingen op verhooging aanspraak hebben; 

g. voor het bezit van een der diploma's 
A en B van de Vereeniging tot bevordering 
van het onderwijs in handenarbeid in Nederland 
of van de Vereeniging tot bevordering van het 
voorbereidend vakonderwijs en van het onder 
wijs in handena1 beid in de provincien Groningen, 
Friesland, Drenthe en Overijssel, zoomede 
voor het bezit van het diploma voor zangonder
wijs van de Maatschappij tot bevordering van 
de Toonkunst, met f 50 ; 

h. wegens het bezit van eenig antler door 
eene bevoegde examencommissie afgegeven 
certificaat van bekwaamheid, waarop in het 
belang van den dienst prijs wordt gesteld, 
met een door Onzen Minister van Justitie t e 
bepalen bedrag ; 

alles onder voorbehoud, dat de verhooging 
in ieder geval beperkt blijft voor den op
voedenden ambtenaar en leeraar tot in tofaal 
f 600 en voor het hoofd van onderwijs tot in 
tota.1,l f 300. 

Onze Ministers zijn, ieder voor zooveel zijn 
Departement van Algemeen Bestuur aangaat, 
belast met de uitvoering van dit besluit, hetwelk 
in bet Staatsblad zal worden geplaatst en 
waarvan afschrifi zal worden gezonden aan de 
onderscheidene finisteriecle Departementen, 
aan den R aad van State en aan de Algemeene 
Rekenkamer. 

's-Gravenhage, den 19den December 1921. 
WILHELMINA. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
tijdelijk Voorzitter van den Raad van Ministera, 

CH. Ruys DE BEERENBROUCK. 
(Uitgeg. 27 Dec. 1921.) 

19 December 1921. BESLUIT tot wijziging en 
aanvullin$ Vlln het K oninklijk besluit van 
23Januan 1920(Staatsbladn°. 37). S. 1361. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van Onzen Mini~ter van 

Binnenlandsche Zaken, tijdelijk Voorzitter 
van den Raad van Ministers, van 7 December 
1921, La A, Kabinet; 

Den Raa:i van State gehoord (advies van 
13 December 1921, n°. 36) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen Minister 
van Binnenlandsche Zaken, tijdelijk Voorzitter 
van den Raad van Ministers, van 16 December 
1921, La B, Kabinet; 

Overwegende, dat bet wenschelijk is gebleken 
om bet Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijks
ambtenaren 1920 (Staat8blad n°. 37) opnieuw 
te wijrigen en aan te vullen : 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
· In vorengenoemd Bezoldigingsbeslu.it de 
navolgende wijzigingen en aanvullingen a.a.n 
t e brengen: 

A. Gerekend van 1 JANUARI 1920: 
In bijlage A: 
In schaal 4 vervalt onder ,,RijkawaterJtaaJ. 

Sluiswachter te" : Maarssen (Vechtsluis). 
In schaal 6 wordt aan .,Rijkawaterstaat. Sluis-

wachter te" toegevoegd : 
Maarssen (Vechtslu.is). 
B. Gerekend van 1 JULI 1921 : 
In bijlage A: 
In schaal 6 wordt aan ,,Rijkswaterstaat. 

Brugwachter te" toegevoegd : 
Boschkampsbrug (Drentsche Hoofdvaart.). 
C. Gerekend van 1 J ANUARI 1922: 
Jo. In bijlage A: 
In ~cha.al 49 wordt na de vermelding opge

nomen onder ,,Koninklijk kabinet van schil
derijen" ingevoegd : 

Nederlandsch lnstituut voar geschiedkundig en 
kunsthistorisch onderzoek te Rome. 

Secretaris. 
Archaeologisch assistent. 

In schaal 52 wordt onder ,,Zuiderzeewerktn" 
opgenomen: 
Chef van den hydrografischen ilienst., 

20. In bijlage C : 
Onder het vaste bedrag van f 500 wordt 

na de vermelding van ,,Kanaalwachter te 
Nieuwe Statenzijl (ten hoogste f 500)" op
genomen: 
Secretaris van de Commissie van ToezicM 

op den Geologischen dienst. 
Onder bet vaste bedrag van f 1300 wordt 

na de vermelding van. .,Secretaris van den 
voogdijraad te Winschoten (ten hoogste f 1300)" 
opgenomen: 
Secretaris van een reclasseeringsraad (ten hoog

ste f 1300). 
Onder bet vaste bedrag van f 2500 vervalt 

de vermelding . van : 
Secretaris van het Nederlandsch instituut voor 

geschiedkwidig en kunsthistorisch onderzoek 
te ·Rome. ' 
Onze Ministers zijn, ieder voor zooveel zijn 

Departement van Algemeen Bestuur aangaat, 
belast met de uitvoering van dit be~lu.it, hetwelk 
in het Staatsblad zal worden geplaatst en waar
van afschrift zal worden gezonden aan de 
onderscheidene Minister. Departem., aan den 
Raad van State en aan de Algem. Rekenkamer. 

's-Gravenhage, den 19den December 1921. 
WILHELMINA. 

De Mini!!ter van Binnenlaridsche Zaken, 
tijd,,;lijk Voorzitter 11an den Raad van Ministera , 

CH. Ruvs DE BEERENBROUCK. . 
( Uitgeg. 27 Dec. 1921.) 
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19 DBGember 1921. BESLUIT, houdende wijziging 
en aanvulling van het besluit van 29 Au
gustus 1912, houdende bepalingen op de 
fabriek~- en handelsmerken in de kolonien 
en de hulpbureaux voor den industrieelen 
eigendom. S. 1362. 

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

Kolonien en van Landbouw, Nijverheid en 
Handel van 1 November 1921, 4de afdeeling. 
n°. 84 en 18 November 1921. n°. 19105, af
deeling Handel ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
29 November 1921, n°. 44) ; 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 8 December 1921, 
4de afdeeling, n°. 49 en 16 December 1921 
n°. 20406, afdeeling Handel ; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen : 
Art. 1. Ret io artikel 4, vierde lid, van het 

,,Reglement Industrieele Eigendom Kolonien 
1912" (Nederlandsch Staatsblad n°. 284, lndisch 
Staatsblad n°. 545, Gouvernementsblad n°. 87, 
Publicatieblnd n°. n2) voorkomende woord : 
,,tien" wordt vervanizen door : ,,dertig". 

2. Aan artikel 17, derde lid, van dat 
~eslement, wordt een tweede volzin toegevoegd, 
luidende : 

,,Is voor het verstrekken van eene zoodanige 
jnJichting een nader onderzoek noodig, dan is 
een bedrag van drie gulden verschnldigd." 

3. Het in artikel 20, vierde lid van dat 
reglement voorkomende woord : ,, vijf" wordt 
vervangen door: ,,vijftien". 

4. Dit besluit treedt in werking in Neder
landsch-Indie op een door den Gouverneur
Generaal en in Suriname en Curac,ao op een 
door den Gouverneur te bepalen datum. 

Onze Ministers van Kolonien en van Land
bouw, Nijverheid en Handel zijn, ieder voor 
zooveel _hem betreft, belast met de uitvoering 
van dit besluit, dat in het Staatsblad geplaatst 
en in afschrift aan den Raad van State mede
gedeeld zal worden. 

's-Gravenhage, den 19den December 1921. 
WILHELMINA. 

De Minister van Kolonien, DE GRAAFF. 
De Min. van Landbouw, Nijverheid en Handel, 

H. A. VAN J,JSSELSTEIJN. 
(Uitgeg. 4 Jan. 1922.) 

19 December 1921. ARREST van den Hoogen 
Raad. 

Al is het in bruikbaren staat houden van 
pu blieke wegen een gemeentelast, toch 
kan het schoonhouden dier wegen niet 
als een dee! van dat onderhoud worden 
beschouwd. 

De bij een gemeentelijke verordening 
opgelegde verplichting tot het schoon
houden van dergelijke wegen moet worden 
aangemerkt als een voorschrift ter bevor
dering van openbare rcinheid, tot welker 
vaststelling de gemeeateraad krachtens 
art. 135 der Gem.wet bevoegd is. 

Door cen dergelijk voorschrift wordt 
noch een gemeentelast op de inwoners 
gelegd, noch hun een gemeentelijke zorg 
overgedragen. . 

De bij de verordening opgelegde verphch-

ting om op bepaalde tijden den weg voor 
hunne eigendommen schoon te vegen en 
van alle vuil te zuiveren, kan niet worden 
aangemerkt als eene den inwoners opgel
legde verpliohting tot arbeid of leveren 
ten beh~eve van gemeentewerken. 

(Gemeentewet art.t. 135, 239.) 

Voorzitter: Mr. A. J. L. Nijpels. 

Raden: ll'Crs. H. M. A. Savelberg, Jhr. R. 
Feith, B. Ort en B. M. Taverne. 

R. A. l\1., requirant van cassatie tegen een 
vonnis van bet Kantongerecht te Waalwijk 
van 15 Sept. 1921, waarbij hij werd sohuldig 
verkfaard aan: ,,te Besoyen als bewoner van 
een gebouwd eigendom, gelegen langs den pro
vincialen weg, het gedeelte voor zijn eigendom 
gelegen ter halve breedte van dien weg op een 
Zaterdaginiddag v66r zonsondergang niet 
schoonvegen en van alle vuil zuiveren", en 
met toepassing van de artt. 48a en 59 der Algem. 
Politieverordening voor de gemeente Besoyen, 
d .d. 27 Oct. 1909, 23 en 91 Sr., veroordeeld tot 
eene geldboete van f 3 en eene vervangende 
hechtenis van twee dagen. 

(Gepleit door Mr. J. A. H. Coops, adv. te 
's Gravenhage.) 

Conclusie van den Advocaat-Generaal Mr. 
Ledeboer. 

Als cassatieiniddelen zijn gesteld : I. ,,Schen
cling of verkeerde toepassing van de artt. 230 
en 231 der Gem.wet in verband met de artt. 48 
en 69 van de Algem. Politieverordening voor 
de gemeente Besoyen, doordat de Kanton
rechter verbindend heeft verklaard de aan
gehaalde artikelen der algemeene politie
verordening, ofschoon de werkzaamheden, 
daar aan de ingezetenen opgelegd, behooren 
tot de gemeentelasten." 

II. ,,Schending of verkeerde toepassing van 
art. 239 der Gem. wet in verband met de artt. 
232 tot en met 237 dierzelfde wet, omdat de 
verordening, op grond van welker overtreding 
de veroordeeling plaats vond, als een gewone 
politieverordening is vastgesteld en niet op de 
wijze, bij de artt. 232 tot en met 237 aangege
ven, zoodat de verordening te dezen aanzien 
verbindendheid mist." 

Het ten laste van requirant bewezen ver
klaarde telastegelegde niet schoonvegen en van 
alle vuil zuiveren van een gedeelte ter halver 
breedte van den provincialen weg voor zijne 
woning, moet volgens den geachten pleiter 
niet strafbaar worden geoordeeld, omdat zoo
danig schoonvegen en van vuil zuiveren behoort 
tot bet onderhoud van dien weg en zoodanig 
onderhoud krachtens art. 231 in verband met 
art. 230 Gem. wet zou zijn eyn gemeentelast, 
en Initsdien de bepaling van art. 48 der politie
verordening van Besoyen niet verbindend zou 
tijn. 

Bij Uw arrest van 12 Juni 1893, W. 6360, 
waarop ook pleiter zelf reeds de aandacht 
vestigde, werd beslist in aansluiting aan eene 
reeks oudere arresten van den Hoogen Raad 
in de daaraan voorafgaande conclusie aange
haald, later nog govolgd door dat van 30 De
cember 1895, W. 6753, dat een voorschrift 
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als bedoeld in art. 48 van de politieverordening 
van Besoyen hetwelk in deze zaak zou zijn 
overtreden, niet kan worden beschouwd als 
dee! van het onderhoud van den weg als in 
art. 231 Gem. wet bedoeld. Dat onderhoud 
omvat de zorg voor het instandhouden en de 
bruikbaarheid der publieke wegen; de voor
schriften betreffende het wekelijksch - Za
terdags - reinhouden der wegen als hier be
doeld, doelen kenlijk op het bevorderen der 
algemeene reinheid en openbare gezondheid. 
Art. 135 Gem. wet geeft den Gemeenteraad be
voegdheid met die strekking voorschriften te 
verordenen. Die opvatting komt mij volkomen 
juist voor. Ook al zoude men willen toegeven, 
dat voor behoorlijk in stand en bruikbaar hou
den van wegen ook geregeld reinhouden een 
vereischte is en behoorlijk onderhoud dus niet 
zonder geregeld reinhouden zou kunnen ge
schieden, zoo is toch de kenlijke omvang en 
strekking van de bepaling der verordening 
een schoonhoudcn, dat alleen ziet op het 
belang der . reinheid en open bare gezondheid. 

Doch al ware de leer van den Hoogen Raad 
in dit opzicht niet de juiste, dan nog zou dit 
requirant niet baten, daar de onderhoudslast 
der Gemeente, bedoeld in art. 231, slechts 
strekt ten bate van die openbare wegen, welke 
aan de gemeente naar burgerlijk recht in eigen
dom toebehooren wat met den provincialen weg 
in dit geval bedoeld,niet het geval is. De tegen
gestelde meening bij pleidooi verkondigd, is 
in strijd met de vaste leer van den Hoogen 
Raad gehandhaafd ook na de bedenkingen 
daartegen o.a. door Prof. Oppenheim te berde 
gebracht (Vgl. arr. H. R. 19 Nov. 1894 W. 6581, 
23 Maart 1906 W. 8354, 15 October 1906, 
W. 8442 ; Oppenheim, Gemeenterecht 4e· dr., 
di. 1, biz. 786 vlg.) 

Ook de steling bij het tweede midd,el ver
kondigd, is reeds meermalen door den Hoogen 
Raad als onhoudbaar verworpen. De in art. 48 
der bovengenoemde politieverordening aan de 
ingezetenen opgelegde verplichting tot schoon
vegen en van vuil zuiveren kan niet worden 
aangemerkt als eene verplichting tot arbeid 
of levering ten behoeve van gemeentewerken, 
daargelaten nog dat het hier geen gemeentewerk 
maar een provincialen weg geldt. 

Ik acht a lzoo de middelen ongegrond en con-
cludecr tot verwerping van het beroep. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer Ort ; 
Gelet op de middelen van cassatie namens 

den requirant voorgesteld bij pleidooi, luidende: 
(zie cone!. adv.-gen.); 

Gehoord, enz."; 
O., dat bij het bestreden vonnis ten laste van 

den requirant, met gualificatie en strafoplegging 
a.ls voormeld, wetti(!, en overtuigend bewezen 
is verklaard, dat h1j Zaterdag 25 Juni 1921, 
des namiddags birca 10 uur te Besoyen, als 
bewoner van een gebouwd eigendom, gelegen 
langs den Provincialen weg binnen de kom der 
gemeente, het gedeelte van dien weg voor zijn 
eigendom gelegen ter halve breedte niet heeft 
schoongeveegd en van alle vuil heeft gezuiverd ; 

0., dat art. 48 der Algem. Politieverorde
ning voor de gemeente Besoyen van 27 October 
1919, afgekondigd 16 Nov. d.a.v., voorzoover 
hier van belang, luidt : ,,Eigenaars, vrucht-

gebruikers, erfpachters of beheerders van 
ongebouwde eigendommen of bewoners van 
gebouwde eigendommen, gelegen langs den 
Provincialen weg en langs den weg in de Be
soyensche steeg, beiden zooverre de kom der 
gemeente zich uitstrekt, zijn verplicht het ge
deelte voor hunne eigendommen gelegen ter 
halve breedte van die wegen : 

a. ,,elken Zaterdagmiddag en wanneE'l' op 
dien dag een feestdag invalt, daags te voren 
v66r zonsondergang schoon te vegen en van 
alle vuil te zuiveren" - terwijl op de over
treding van deze bepaling bij art. 59 dier Ver
ordening straf is gesteld ; 

0., dat ter ondersteuning van de middelen 
van cas atie bij pleidooi is aangevoerd : 

Ten aanzien van het eerste : 
dat de Provinciale weg waarop het voorschrift 

van art. 48 der verordening betrekking heeft, 
als staande onder het beheer der gemeente 
Besoyen, moet worden aangemerkt als een 
in den zin van art. 230 der Gem.wet aan die 
gemeente behoorende weg, waarvan het onder
houd, krachtens artikel 231 dier Wet, is een 
geemeentelast, zoodat waar het schoonvegen 
en van alle vuil zuiveren van dien weg in dat 
onderhoud is begrepen, het genoemd a.rt. 48 
een onderwerp r egelt, ten aanzien waarvan aan 
den Gemeenteraad wetgevende bevoegdheid 
niet is toegekend ; 

en ten aanzien van het tweede : 
dat de bij art. 48 op!(elegde verplichting 

moet worden aangemerkt als een verplichting 
tot arbeid of levering ten behoeve van gemeen
tewerken en derhalve ingevolge art. 239, 1n 
verband met de artt. 232-237 der Gemeente
wet voor de geldigheid der Verordenin!( de 
hier ontbrekende Koninklijke gocdkeuring 
daarop had moeten 7.ijn verleend ; 

0. hieromtrent: 
dat al ware de stelling j uist, dat de hierbedoel

de Provinciale weg behoort tot de in art. 230 
der Gem. wet genoemde wegen, en dat die weg 
als een gemeentewerk zou zijn aan te merken, 
de middelen in geen gcval tot cassatie kun
nen leiden; 

dat immers, wat het eer.ste middel betreft, 
we! volgens art. 231 der Gem.wet, het onder
houd van de in art. 230 bedoelde wegen, of, 
gelijk art. 179h dier wet nader omschrijft, de 
zorg voor de instandhouding en bruikbaarheid, 
met andere wocrden het in bruikbaren staat 
houden der publieke wegen, is een gemeente
last. maar dat· het schoonvegen en van alle 
vuil zuiveren der wegen - dat is hot schoon
houden der wegen n.iet a ls dee! van dat onder
boud kan worden beschouwd; 

dat toch de in de Verordening opgelegde ver
plichting moet worden aangemerkt als een 
voorschiift ter bevordering van openbare 
reinheid, door den Raad in het belang van de 
openbare gezondheid geieven en de strafbe
palin!!' op het verzu·m ct.ier verplichting dan 
ook moet worden be~chouwd a.ls een bepaling 
van politie in het Leiang der openbare gezond
heid, tot welker vaststclling de gemeenteraad, 
krachtens art. 135 der Gem.wet in verband met 
paragraaf 2, tweede Hoofdstuk van den Twee
den Titel dier wet bevoegd is, en daardoor 
geenszins een gemeentelast op de inwoners 
wordt gelegd, noch hun een gemeentelijke zorg 
wordt overgedragen ; 
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0. voorts, dat de bij art. 48 der Verordening 
opgelegde verplichting om op de daarbij ge
melde tijden den weg v66r hunne eigendommen 
ter_ halve !>reedte schoon te vegen, en van alle 
vuil te zmveren, niet kan worden aangemerkt 
als eene verplichting tot arbeid opleveren ten 
behoeve van gemeentewerken ; 

dat toch art. 239 der Gem. wet hieronder 
verstaa t alle arbeid en levering tot het in stand 
brengen en houden van zaken door de gemeente 
tot publieken dienst bestemd, en hieronder niet 
valt de bij art. 48 der Verordening aan de 
daarin genoemde personen in het belang der 
openbare gezondheid opielegde verplichting tot 
het schoonhouden der vo6r hunne eigendommen 
gelegen wegen ; 

dat mitsdien aan de door den Kantonrechter 
toegepaste artikelen 48 en 59 der Verordening 
verbindende kracht niet kan worden ontzegd. 

Verwerpt het beroep. (N. J.) 

20 December 1921. BESLUIT, houdende wijzi
ging van het Postbesluit (Staatsblad 1919, 
n°. 572) en van het Pakketpostbesluit 
(Staatsblad 1919. n°. 574). S. 1363. 

Wn WILHELMINA, ENZ. 

b. de overise stukken, welke op vooruit 
vastgestelde tiJdstippen bij ten minste 2000 
met elkander overeenstemmende exemplaren 
gelijktijdig ten kantore der posterijen worden 
aange boden ; 

c. nieuwsbladen. welke bij ten minste 100 
exemplaren gelijktijdi~ ten kantore derposterijen 
worden aange boden.' . 

De eerste volzin van het 2e lid van !l"noemde 
paragraaf wordt gewijzigd en gelezen a ls volgt : 

,,De frankeering bij abonnement van gedrukte 
stukken in den vorm van periodieke uitgaven, 
welke ten minste eenmaal per maa-nil ver
schijnen, en van nieuwsbladen kan niet andere 
geschieden dan over een gebeel kwartaal , 
hetwelk, in voorkomende gevallen, moet 
overeenstemmen met het abonnementskwartaa.l 
van de uitga.ve. ". 

Het 3e lid van deze paragraaf wordt gewijzigd 
en gelezen als volgt : 

,,3. De berekening van het bij wijze va.n 
11.bonncment te heffen port van nieuwsblnden 
en andere periodieke uitgaven en van de overige 
gedrukte stukken geschiedt naar bet aantal 
exemplaren, respectievelijk zendingen door 
den uitgever verzonden en bet gewicht per 
exemplaar, respectievelijk per rnnding. een 
en antler volgens de door den uitgever aan den 

Overwegende, dat bet wenschelijk 1s om directeur van het betrokken postkantoor te 
wijziging te brengen in het Postbesluit (Staata- verstrekken opgaven. Bij de berekeninp, ,van 
blad 1919, n°. 572), gewijzigd bij de besluiten 

I 
bet port der nieuwsbladen volgens het gewicht 

van 28 November 1919 (Staatsblad n°. 790) per exemplaar blijft de verpakking buiten 
en 22 Februari 1921 (Staatablad n°. 88) en in beschouwing.". 
artikel 11 v&n het Pakketpostbesluit (Staatsblad Het lste lid van § 3 rnn gm ocmd artikel 
1919, n°. 574 ), gewijzigd bij bet besluit van wordt gewijzigd en gelezen ale volgt : 
22 Februari 1921 (Staatsblad n°. 88); ,,§ 3. 1. Indien het aa.ntal exemplaren of 

Op de voordracht van Onzen Minister van zendingen voor eenzelfden bestelkring of voor 
Waterstaat van 26 November 1921, n°. 16, eenzelfde richting bestemd, tien of meer 
afdeeling Post erijen en Telegrafie ; bedraagt. kan worden verlangd, dat die stukken 

Den Raad van State gehoord (advies van afzonderlijk bijeengebonden worden ter post 
6 December 1921, n°. 36); bezorgd, een en antler volgens deter zake door 

Gezien bet nader rapport van Onzen voor- den directeur van het betrokken postkantoor 
noemden l\-Iini~ter van 16 December 1!121, te verstrekken inlichtingen. " . 
n°. 27, afdeeling Poeter\jen en Telegrafie; Art. IV. Artikel 3, §__ 1, sub 1 °. a, van het 

Hebben goedgevonden en verstaan : met Postbesluit wordt gew1Jz1gd en gelezen ale 
ingang van 1 Januari 1922 te bepalen als volgt: volgt: 

Art. I. In artikel 1, § l, le lid, sub d, va,n ,,a. de na-am, de firma, de kwaliteit, bet 
het Postbesluit worden na ,,zij" ingevoegd beroep en het adres van den afzender en van 
de woorden ,,als zoodanig zonder bezwaar zijn den geadresseerde, de dag van afzending, 
te onderkennen en". alsmede de handteekening, het telefoonnummer, 

Art. II. In artikel lbi&, § 2, van het Post- het telegramadres, de telegraafcode en de post
besluit wordt na bet eerste lid een nieuw lid of bankrekening van rlen afzender ;". 
opgenomen, luidende als volgt: In§ I , sub 2°. 11,, van genoemd artikel wordt 

,,2. Op het port der gedrukte stukken in plaats van ,,de namen van ter vertrek 
wordt, indien de frankeering bij abonnement gereedliggende schepen" gelezen ,,de namen 
geschiedt, een korting toegestaan van 10 pet. van schepen". 
Bij de vaststelling van het verschuldigde bedrag In het vermelde sub 2° .• c, van genoemde 
wordt een gedeelte van een halven cent ver- paragraaf wordt in plaats van ,,aanbiedingen 
waarloosd en wordt een halve cent of meer van advertentien" gelezen ,,aanbiedingen be-
afgerond tot een geheelen cent.". treffende advertentien". 

In bet 2e lid van vorengenoemde ;l?&r&graa.f, R e t vcrmelde sub 2°. , d, van genoemde 
hetwelk wordt genummerd als 3e hd, wordt paragraaf wordt gewijzigd en gelezen als 
,,300" telkens gewijzigd in ,,500". volgt: 

Art . Ill. Artikel 2, § l, le lid, v&n het ,,d. op boeken, vlugschriften, muziek-
Postbe•luit wordt gewij,igd en gelezen als volgt : stukken, couranten, tijdschriften, pbotografieen, 

,,§ 1. 1. Frankeering bij abonnement kan platen en in het algemeen op alle voortbrengselen 
gescbieden van : van letterkunde of kunst- : 

a. gedrukte stukken in den vorm van de naam van hem, voor wien het stuk 
periodieke uitgaven, welke ten minste eenmaal bestemd is, en die van den zender; 
per maand verschi_jnen en bij ten minste 100 1

1 

een opdracht, bestaande uit eene eenvoudige 
exem plaren gel ij ktijdig ten kantore der posterijen beleefdlieidsuitdrukking, de abonnementsvoor
worden aangeboden ; waarden, het tarief der advertentien, het 
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tijdstip, waarop bet abonnement eind.igt of I aangemaakte formulicren, voorz;en van zegel
een nieuw aanvangt, alsmede de woorden: afnrukken. waarvan de uitgifte door de be
present-exemplaar van den schrijver of uit- palingen van het tegenwoord.ig besluit niet 
gever, in ruil, ter bezichtiging, ter kennisneming wordt bestendigd, alsmede de bij het publiek 
of inzage, ten vervolge, voor rekening, bewijs- voorbanden postzegels van f 10 kunnen tot 
nummer voor geplaatste advertentie, in het een voor elk geval door den Directeur-Generaa1 
&lgemeen het doe! der zending aanduidende der Posterijen en Telegrafie te bepalen tijdstip, 
op een der eerste bladen of op den omslag; worden ofgcbrui1.-t.". 

de bijvoeging van de rekening of factuur, Art. X . Artikel 11, § l, le lid, le volzin, 
mits daarop geen andere opgaven zijn vermeld van het Pakketpostbesluit wordt gewijzigd 
dan de naam van den afzender en van hem, en gelezen als volgt : 
&an wien geleverd wordt, bet aantal, de titels ,,Een bewaarloon van 5 cent per pakket 
en de prijzen van de ingesloten stukken ; voor elk vol etmaal, met een minimum van 

de bijvoeging van een ingevuld postwissel- 10 cent per pakkct, is te voldoen wegens elk 
of l!tortingsformulier (bestemd tot overmaking pakket, dat niot door den recbthebbende 
van het beclrag), al dan niet voorzien van de is in ontv1mgst genomen binnen een door den 
noodige frankeerzegels, ter voldoening van Directeur-Generaal der Posterijen en Telegrafie 
het recht. " . te bepalen termijn. " . 

In § l, sub 2°., /, van genoemd &rtikel wordt Art. XII. Het Konink.lijk besluit van 10 
in plaats van ,,kaartformulieren" gelezen .dei 1912 (Staatsblad n•. 168) wordt inge-
,.formulieren". trokken. 

De Jaatste volzin van § 2 van genoemd Met afwijking van bet bepaalde bij het vorige 
artikel wordt gewijzigd en gelezen a.Is volgt : lid behouden de v66r J .Januari 1922 ingevolge 

,,Behoudens de door den Directeur-Genera.a.l bet in dat lid genoemde besluit uitgegeven 
der Posterijon en Telegrafie goed te keuren identiteitskaarten hare geldjgheid gedurende 
mededeelingen, de exploitatie van de uitgave den termijn, genoemd in artikel I, 3e lid, 
betreffende, welke op de achterzijde van den van dat besluit. · 
omslag of van de adresstrook mogen worden Onze voc,rnoemde Minister is belast met de 
gedrukt, zijn op den omslag of op de adreastrook u tvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad 
van , couranten en tijdschriften. welke tegen geplaatst en in afscbrift aan den Raarl von 
het bij art ,ke1 Ibis, § 3, van dit besluit vastge- State medegedeeld zal worden. 
stelde tanef worden verzonden, alle andere, s-Gravenbag~. den 20sten December 1921. 
ook gedrulrtP. vermeldingen, aankondigingen, WILHELMINA. 
&anwijzingen of mededeelingen verboden.". De Min. van Watersla!Zl, A. A. H. W. KiiNIG. 

Art. V. 1n artikel 4, § 1, sub b, van het (Uitgeg. 28 DP.c. 1921.) 
Postbesluit wordt in piaats van ,,350" gelezen 
,.500". 

Art. VI. In den 3en volzin van artikel 5, 
§ 2, le lid. van bet Postbesluit, wordt na. ,,ran
den" iuµ evoegd ,,en van omslagen met door
schijnend adresvlak". 

Art. VIL ln artikel 10, § 2, lste lid van het 
Postbesluit is in plaats van ,,f 5" te lezen 
,,f 10". 

In a,tikel l(), § 3, lste lid, sub b, van het 
Postbesluit verval1en de woorden ,.Iniddel 
der milit.aire facteurs of andere". 

Art. VIII. Artikel 11, § 2, van het Post
besluit wordt gewijzigd en gelezen a.ls volgt : 

,,§ 2. De korting wegens het aannemen 
van abonnementen, welke door de uitgevers 
op den abonnementsprijs der hladen moet 
worden verleend en ten minste 10 % van den 
a.bonnementoprijs moet bedragen, vertegen
woordigt het door de postadministratie te 
b.effen rocht. u. 

Art. IX. In artikel 12, § l , le lid, van het 
J'ostt,esluit vervallen de getallen ,,3", ,,17½" 
en ,,22½"

In § 2, 2e lid, van genoemd artikel wordt 
in plaats van ,,bestellende ambtenaren" 
gelezen ,,andere personen". 

20 December 1921. BE5l UlT, houdende bepa
lingen betreffende het pakketpoRtverkeer 
met de kolonion en bezittingen van het 
Riik in andere werelddeelen en met bet 
buitenland. S. 1364. 

W•J WILHELMINA, ENZ. 
Overwegende, dat het wenschelijk is om 

nieuwe voorschriften vast te stellen betreffende 
het pakketpostverkeer met de kolonien en 
bezittingen van bet Rijk in andere wereld
deelen en met het buitenland ; 

Ge!et op artikel 10 der Pakketpostwet 
(Staal-sblad 1917, n•. 566); 

Gelet op het den 30 November l 920 te 
Madrid gesloten Pakketpostverdrag; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 26 November 1921, n•. 15, 
Afdeeling Posterijen en Telegrafie ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
6 December 1921, n•. 37) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 16 December 1921, 
n•. 27, Afdeeling Posterijen en 'l'elegrafie ; 

Hebben goedgevonden en verstaan met in
gang van 1 Januari 1922 te bepalen a.ls volgt : 

In § 5, le lid, van genoemd art1kel wordt 
in plaats van ,,Rome van 26 Mei 1906" gelezen AlgelI'cene l:eFaLiegen. 
,,Madrid van 30 November 1920". Art. 1. In <lit besluit wordt verstaan: 

De laatste volzin van het 3e lid va.n deze a. onder pakketten : pakketten, a.ls bedoeld 
paragraaf verve.It. bij artikel 1, § l, van het Pakketpostverdrag 

Art. X. Artikel Hi. 2e lid, van het Post- van Madrid, welke een gewicht van 5 kilogram 
besluit wordt gelezen : niet te boven gaan ; 

2. De voorhanden postzegels van 3, 17½ b. onder Oost- en W e.,t-Indie: de Neder-
en" 22½ cent en de krachtens de bepalingeii J landsche kolonien en bezittingen in Oost- en 
van het in het vorige lid genoemde besluit West-Inaie; 
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c. onder zeepost : de rechtstreeksche ver-
11ending over zee tusschen het Rijk en Oost- en 
West-Indie; 

d. onder port en recht : het port, respectieve
lijk het recM, hetwelk in de verschillende hierna 
a.an te dmden gevallen is verschulcligd wegens 
het pakketpostverkeer met Oost- en West
lndie en met het buitenland. 

Toegelaten pa.kketten, cnz. 

Z. In het verkeer met do la.nden. w;;lke 
zich met de behandelini; daarvan belasten, 
zijn toegelaten : 

a. pakketten met aangegeven waarde, tot 
een bedrag van ten hoogste 1000 gulden per 
pakket; 

!i. verrekenpakketten, waa.rvan het in te 
vorderen bedrag ten hoogste gelijk is aan het 
maximum-bedrag, hetwelk in het land van 
bestemming van het pakket is vastgesteld 
voor postwissels naar Nederland ; 

c. pakketten, waa.rvan expresse-bestelling 
wordt verlangd ; 

d. dringende pakketten ; 
e. pakketten, waarvan de afzender de 

douanerechten, dan wel de douane- en andere 
niet vanwege den postdienst verschuldigde 
rechten, voor zijne rekening neemt ; 

/. berichten van ontvangst ; 
g. navragen betreflende verzonden pakket

ten; 
h. verzoeken om terugzending of wijziging 

van het adres van pakketten, alsmede om 
geheele of gedeeltelijke opheffing van een 
verrekenbedrag. 

Porten en reehten. 

3. 1. Het tarief der porten en rechten voor 
zooveel daarvoor in de betrekkelijke inter
nationale bepalingen vaste bedragen zijn 
vastgesteld, wordt geregeld door den Directenr
Generaal der Posterijen en Telegrafie, overeen
komstig de bepalingen van het Verdrag van 
Madrid of, voor zooveel de mtwisseling van de 
pakketten plaats vindt volgens bjjzondere 
overeenkomsten of schikkingen, in overeen
stemming hiermede. 

2. Voor de regeling van de in het vorig lid 
bedoelde porten overeenkomstig de bepalingen 
van het Verdrag van Madrid wordt het aandeel 
wegens het vervoer door den Nederlandschen 
dienst vastgesteld : 

a. voor elk pakket, afkomstig van of 
bestemd voor Nederland, wegens landvervoer, 
op het bij artikel 5, § 1, van het Verdrag voor 
dat vetvoer vastgestelde bedrag, verhoogd 
met 100 pet., met clien verstande evenwel, 
dat dit aandeel in geen geval meer zal bedragen 
dan het port, hetwelk voor een pakket van 
gelijk gewicht in het binnenlandsch verkeer 
is verschuldigd : 

b. wegen• elk vervoer over :,e• op de 
bedragen, vermeld in de schaa], welke is 
opgenomen in artikel 3; § 2, van het Verdrag. 

3. Met afwijking van het bepaalde bij de 
beide vorige leden van dit artikel wordt het 
port voor pakketten, welke uit Nederland 

•naa.r Oost- en West-Indie per zeepost worden 
verzonden, per pakket vastgesteld a.ls volgt : 

a. voor Oost-Indie : I 
voor een gewicht van niet meer dan 1 K.G. 

f 1,37 ½; 

boven 1 K.G. tot en met 5 K.G. f 1,87 ½ ; 
b. voor West-lnclie : 
voor een gewicht van niet meer dan l K.G. 

f 0,70; 
boven 1 K.G. tot en met 3 K.G. f 0,90; 
boven 3 K.G. tot en met 5 K.G. f 1,10. 
4. Voor de in het derde lid van clit artikel 

genoemde pakketten wordt door de Neder
landsche a.an de Oost-lnclische, respectievelijk 
aan de Surinaa.msche of Cura~aosche post
administratie per pakket tegoed gedaan : 

a. aan de Oost-lndische postadministratie : 
voor elk pakket f 0,62 ½ ; 
b. a.an de Surinaamsche of Cura,;aosche 

postadministratie : 
voor een gewicht van niet meer dan 1 K.G. 

f 0,15 ; 
boven 1 K.G. tot en met 3 K.G. f 0,20; 
boven 3 K.G. tot en met 5 K.G. f 0,25; 

Waardepakketten; verrekenpakketten ; 
expresse-brstelling ; bedchten van ont
vangst; bijzondere rechten. 

4. 1. Voor pakketten met aangegeven 
waarde is, behalve het port, per pakket ver
schuldigd een recht van 15 cent, vermeerderd, 
voor elk bed:rag van 300 franken of gedeelte 
van 300 franken aangegeven waarde : 

a. voor Belgie, Duitschland en Groot
Britannie, alsmede voor Oost- en West-Indie 
per zeepost, met 5 cent ; 

b. in alle andere gevallen, met 10 cent. 
2. Voor verrekenpakketten is, bebalve 

het port, een recht verschnldigd van 1 net 
honderd van het verrekenbedrag. Dit recht 
bedraagt nimmer minder dan 10 cem ; is het 
bedrag van dit recht niet deelbaar door 2½, 
dan wordt het tot het naast volgende door 2 ½ 
deelbi,,re getal verhoogd. 

3. Wegens nit het bnitenland ontvangen 
expresse-pakketten, bestemd om te worden 
nitgereikt bmten een door den Directeur
Generaal der Posterijen en Telegrafie vast te 
stellen kring, wordt van den geadresse~rde 
een aanvullingsrecht geheven, gelijk a.an bet 
recht, hetwelk voor een soortgelijk pakket in 
het binnenlandsch verkeer is verschulcligd, 
na aftrek van een bedrag, geljjk aan het vaste 
recht, hetwelk is verschuldigd voor expresse
pakketten nit Nederland naar bet bmtenland. 

4. De afzender van een gewoon pakket kan, 
tegen beta.ling van 10 cent, een bewijs van 
terpostbezorging daarvan bekomen. Wegens 
pakketten met aangegeven waarde en wegens 
verrekenpakketten wordt clit bewijs kosteloos 
uitgereikt . 

5. Wegens de bemoeiingen met het inklaren 
en vrijmaken van hier te lande ontvangen 
pakketten is verschnlcligd een recht van 25 cent 
per pakket. 

6. Een bijzonder recht van 10 cent is ver
schnldigd voor elk rut het bmtenland ontvan~en 
pakket, inclien de inklaring en vrijmaking 
geschiedt voor rekening van den afzender. 

7. Voor een bericht van ontvangst is bij 
vooruitbetaling verschnlcligd : 

a. indien het bericht wordt gevraagd bij 
de aanb.eding ter verzending van het pakket, 
een recht, gelijk aan het port van een brief 
van enkelvoudig gewicht naar het bnitenland; 

b. inclien het bericht wordt gevraagd na 
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de aanbiedjng ter verzending van het pakket, I :len Dhecteur-Generaal der Posterijen en 
tweemaal het sub a bedoelde recht. Telegrafie worden ge"'eigerd, bijaldien de 

S. Het in het vo,ig lid sub b bedoelde recht betrokkene bij eene vorige gelegenheid in 
is eveneens van toepassing op : gebreke is gebleven, om de kosten te voldoen, 

a. navragen omtrent het lot van pakketten, welke waren verschuldigd wegens door of 
indien de «fzender niet reeds het recht voor het I namens hem verzonden pakketten, die om 
bekomen van een bericht van ontvangst heeft eenige reden,welke ook, niet aan de geadresseer-
voldaan ; j d3n konden worden uitgereikt. 

b. navragen omtrent het lot van niet-
terugontvangen verrekeningspostwissels. Schadevcrgoeding. 

9. Heo recht bedoeld in het 8ste lid van dit ; 7. 1. Bij verlies, berooving of beschadiging 
artikel kan, . in bijzondere gevallen, op last I van een pakket heeft de afzender en, bij ont
van den D1recteur-Generaal worden terag- stentenis van dezen, de geadresseerde recht 
gegeven. . op schadevergoeding in re gevallen en binnen 

10. Voor de overb:engmg J>l;f .P?St van een de grenzen, voorzien bij het Verdrag van 
verzoek om terugzending om WIJZ1gmg van bet Madrid met <lien verstande evenwel dat voor 
adres of om wijr..i~g of intrekkmg va.n het zooveel betreft het verkeer met land.en, welke 
verrekenbedrag van een pakket, is het port niet tot genoemd verdrag zijn toegetreden, 
en_ recht van een $ewone~ aangeteeken~en schadevergoeding alleen wordt toegekend voor 
brief van enkelvoudig gewicht verscbuldigd. zooveel zulks in de met de betrokken landen 
Een gelijk port en recht wordt geheven voor de getroffen bijzondere overeenkomsten of schik
overbrenging van een verzoek van den afzender kingen is bepaald. 
van een re.eds verzonden pa~et, om de daarvoor 2. Schadevergoeding is niet vel'Schuldigd 
verschuld1gde rechten te ZJJnen l~ste te doen indien het verlies, de berooving of de. beschadi
komen. In geval van overbrPngmg van bet ging het gevolg is van overmacht. 
verzoek pe1 telegraaf zijn uitsJajtend verschul
digd de kosten van het desbetreffende telegram. 

11. Ecn recht ten bedrage van het port 
van een brief v ... n enkelvoudjg ge\\icht is ver
schuldigd rnor overbrenging van het antwoord 
van den afzender naar aanleiding van een 
ontvangen bericht van onbestelbaarbeid. 

12. Een bewaarloon van 5 cent per pakket 
voor elk vol etmaal, met een minimum van 
10 cent per pakket, is te voldoen wegens elk 
bier te lande ontvangen pakket, dat niet 
door den rechthebbende is in ontvangst ge
nomen binnen een door den Directeur-Genera,1,l 
te bepalen termijn. Voor de ber<'kening van 
het bewaar!oon blijft de hiervoren berloelde 
termijn buiten beschouwing. Van de beta!ing 
van het bewaarloon kan in bijzondere gevallen 
door den Directeur-Generaal !)'eheel of ge
deeltelijk vrijstelling worden verleend. 

1,3. Hier te lande ontvangen pakketten, 
waarvan de bezorging eenmaal vergeefs is 
beproefd, worden wegens elke herhaalde 
opneming in de bestelling bebst met een recht 
van 20 cent per pakket. 

Vrijstelling van porwn en rechten. 
5. 1. Vrijstelling van de voldoening van 

de bij dit besluit bedoelde porten en rechten 
wordt genoten in de gevallen, voorzien bij het 
Verdrag van Madrid en de bijzondere over
eenkomsten betreffende bet pakketpostverkeer, 
welke met sommige landen zijn of worden 
gesloten. 

2. De in bet vorig lid bedoelde gevallen 
worden door den Directear-Generaal der 
Posterijen en Telegrafie ter a.lgemeene kenrus 
gebracht. 

Niet toegelaten pakketten. 
6. 1. Niet toegelatcn ten ve. voer zijn : 
a. binderlijke p~kkette11: 
b. pakketten, waarvan het vervoer per 

pakketpost wegens den aarcl van den inl:i.oud 
is verboden ingevolge de betrekkelijke inter
nationale bepalingen. 

2. De aanneming van pakketten ter ver
zending naar het buitenland kan op last van 

Vel'vulling der douaneformnliteiten. 
8. 1. De postacl.ministratie belast zich met 

de vervuUing van alle douaneformaliteiten, 
die bij den in- of doorvoer van pakkeuten 
uit het buitenland hler te lande gevorderd 
worden. 

2. Zij betaalt de verschuliligde belasting 
en vordert het bedrag daarvad terug van den 
geadresseerde bij de aanbieding van bet pakket, 
of brengt dit bedrag, op verlangen van den 
afzender, aan dezen in rekening. Weiger 
de geadresseerde van een pakket, waarvan 
de afzender de kosaen met voor zijne rekening 
genomen heeft, de terugbetaling van deze 
gelden, dan wordt, het pakket met uitgerei'Kt. 

Inlichtiu'(en betreffende pakketten. 
9. 1. Binnen een termijn van een ja!\r, 

te rekenen van den dag der terpostbezmging, 
wordt aan den rechthebbende gelegenheid 
gegeven tot het verkrijgen van inlicbtingen 
betreffende een door hem aan te wijzen ver 
zonden pakket, alsmede, voor zooveel cl.at stuk 
bij de Nederlanr\sche postadministratie berus~, 
t ot het verkrijgen van inzage van de bij zoo
danig pakket beboorende adreskaart. Voor 
elk afzonderl ijk ingediend verzoek is, bij voor
uitbetaling, een recht van 15 cent, verschulcl.igd, 
hetwelk, in bijzondere gevallen. op last van den 
Directeur-Generaal der Posterijen en Telegrafie, 
kan worden teruggegeven. 

2. Alvorens aan verzoeken, als hierbedoeld, 
wordt v0ldaan, kan opgaaf van bet kantoor 
en het tijdstip van terpostbezorging van bet 
pakket, c.q. vertoon van het bewijs van terpost
bezorging dan wel opgaaf van den dag van 
aitreiking, worden gevorderd. 

Toepassing van het bcsluit; mant
regelen van u i tvoering. 

10. 1. De bepalingen van dit besluit zijn 
mede van toepaRBing op de uitvoering van 
den pakketpostdienst in het verkeer met 
landen, we!ke niet tot het Verdrag van Madrid 
zijn toegetreden, voor zooveel niet in de be-
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trekkelijke overeenkomsten of schikkingen 
anders i~ bepaald. 

2. De Directeur-Gener.i.al der Posterijen 
en Telegrafie is gemachtigd tot het nemen van 
de maatregelen van ondergeschikten aard 
en van orde, welke worden gevorderd voor de 
uitvoering van het Verdrag van Madrid, 
alsmede voor de uitvoering van den dienst 
in het verkeer met de landen, welke niet tot 
genoemd verdrag zijn toegetreden. 

Titel va,n bet bealuit. 

11. Dit besluit kan worden aangehaald 
-onder den titel ,,Internationaal Pakketpo~t. 
besluit 1922." 

Intrekkin~ vroeger besluit. 

12. Ons besluit van 16 September 1907 
(Staatsblad n°. 251 ), zooals dit luidt ne. de 
daarin aangebrachte wijzigingen, w01dt in
getrokken. 

Onze voornoemde Minister is belast met de 
uitvoering van dit besluit, dat in het Staatablnd 
-geplaatst en in afschrift aan den Raad van 
State medegedeeld zal worden. 

's-Gravenhage, den 20sten December 1921. 
WILHELMINA. 

De M iniater van W aterstaat, A. A. H. W. KoNm. 
( Uitgeg. 28 Dec. 1921.) 

2() DecembP.r 1921. BESUlIT, houdende wijzi 
ging en aanvnlling van het Reglement 
voor den dienst der Rijkstelefoon. S. 1365. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
In aanmerking nemende, dat bet wer.schelijk 

is bet Reglement voor den dienst der Rijks
tE>lefoon, vastgesteld bij Koninklijk besluit van 
~ December 1919 (Staatsblad n°. 803), gewijzigd 
bij dat van 27 October 1920 (Staatsblad n°. 799) 
en aangevuld bij dat van 13 ,Jnli 1921 (Staats
blad n°. 937), te herzier. ; 

Gf>let op artikel 16 van de Telegraaf- en 
Telefoonwet 1904 (Staatsbla1 n°. 7); 

Op de voordracht- van Onzen Minister van 
Waterstaat van 5 December 1921, n°. 5, Afdee
ling P.osterijen en Telegrafie ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
den 13 December 1921, n°. 42) ; 

Gelet op het nadere rapport van Onzen voor
noemden Miniijter van den 16 Deceml}p.r 1921, 
n°. 26, Afdeeling Posterijen en Telegrafie ; 

Hebben goedgevonden en verstaan 
Te bepalen hetgeen volgt : 
Art. I. Het laatste lid van artikel 1 van 

voornoemd reglemant verva!t. 
Art. II. De laatste zin van bet eerste lid 

van artikel 2 en bet tweede en bet derde lid van 
artikel 2 vervallen. 

Artikel 2 wordt aangevuld als volgt : 
De aldus vastgestelde openstellingsuren 

kunnen op verzoek van belanghebbenden wor
den uitgebreid tegen eene door den Directeur
Generaal voornoemd te bepalen vergoeding 
van koste'l. 

De Directeur-Generaal is bevoegd aan door 
hem aan te wijzen autoriteiten machtiging te 
geven om onder bepaalde omstandigheden 
tijdelijk verandering te brcngen in den dienst
tijd van Rijkstelefoon- en hulptelefonnkan
toren, 11.lsmede van publieke telefoonstations. 

Art. III. Achter bet woord ,,perceelen" in 
1!)21. 

de punten 2° en 3° van bet tweede iid van 
artikel 3 worden ingevoegd de woorden ,,zijn 
of kunnen". 

Het woord ,,rechtstreeksche" in punt 3 van 
artikel 3 wordt vervangen door het woord 
,,locale''. 

Het !aatste lid van artikel 3 vervalt. 
Art. IV. Het opschrift van artikel 4 wordt 

gelezen als volgt : 
Locale Rijk.stelefoonaansluitingen 

Na bet woord ,,hulptelefoonkantoor" in bet 
eerste lid en na bet woord ,,Rijkstelefoonnet" 
in het derde lid van artikel 4 worden ingevoegd 
de woorden: ,,of publiek telefoonstation". 

Het woord ,.of" voor bet woord ,,Rijkste!P
foonnet" in bet derde lid van artikel 4 vervalt. 

De woorden ,,aansluitingen aan Rijks- of 
hulptelefoonkantoren of aan Rijkstelefoon
netten" in bet vierde lid van artikel 4 worden 
vervangen door de woc,rden ,,locale Rijks
telefoonaansluitingen ''. 

Artikel 4 wordt aangevuld met een vijfde 
lid, luirlende als volgt: ,,Voorzoover de be
langen van den dienst zich daartegen niet ver
zetten, kunnen geabonneerden in de gelegen
heid worden gest!'ld tot bet voPren in door
verbinding van telefoongesprekken in den 
tijd, dat rle telefooninrichting ter plaatse is 
gesloten, op door den Directeur-Generaal voor . 
noemd te ste]len voorwaarden." 

Art. V. Artikel 7 wordt- gelezen ais volgt : 
,,Beschikbaarstelling van interlocale geleidingen, 

Op verzoek van belanghebbenden kan, ter 
beo0rdeelinµ: van den Directeur-Generaal der 
Posterijen en Telegrafie, tu~schen twee kantoren 
eene interlocale telefoondubbp]gt,]eiding ter 
voortdurend vrije beschikking worden gesteld, 
ten einde daarover gesprekken te voeren, hetzij 
men opgeroepen wordt, dan we! zelf oproept. 

Door den Directeur-Generaal voornoemd 
worden vastgesteld de bepalingen omtrent de 
aansluiting van perceelen van belanghebbenden 
aan de kantoren, tusschen welke eene telefoon
dub belgeleiding in gebruik wordt gegeven, 
zoomede de bepalingen, welke in bet belang 
van den dienst worden noodig geacht. 

In bijzondere gevallen kan door den Direc
teu r-Generaal voornoemd op de door hem te 
stellen voorwaarden worden toeirestaan, dat 
de interlocale t elefoondubbelgeleiding - voor 
zooveel noodig met medewerking van den 
concessionaris van bet betrokken locale tele
foonnet - aan e~n der eindpunten rechtstreeks 
doorverbonden wordt naar bet locale Centraal
bureel. De ter beschikking van belangheb
benden gestelde telefoondubbelgeleiding mag 
niet, zonder goedkeuring van den Directeur
Generaal voornoemd, op eenigerlei wijze aan 
een ander ten gebruike afgestaan worden. 

De Directeur-Generaal voornoemd kan te 
alien tijde, indien zulks in het belang van den 
Rijksdienst door hem wnrdt noodig geacht, 
de beschikbaarstelling van interlocale telefoon
dubbelgeleidmgen intrekken. 

Bijaldien door omstandigheden, onafhanke
lijk van den wil van belanghebbenden. bet 
gebruik van de telefoondubbelgeleiding is 
gestoord, heeft desverlangd wisseling van 
telefoongesprekken kosteloos plaats volgens 
de algemeen~ wettelijke voorschrift.Pn." 

Art. VI. In den aanbef van artikel 11 wordt 
achter bet woord ,,Regeeringsgesprekken" 

6!) 
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Artikel 18bis vervalt. 
Art. XI. De punten 1, 2, 3 en 4 van artikel 

19 worden gelezen a.ls volgt: 

ingevoegd: ,,(op welke gesprekken het gewone I 
interlocale tarief toepasselijk is)". ' 

In artikel 11 wordt ingevoegd een nieuw 
punt i, luidende als volgt : 

,,i. gesprekken, gevoerd door den Raad .voor i ,,Duur der gesprekken. 
de Scheepvaart, te Am.9terdam ;" 1. De duur van Regeerings- en dienstge-

punt i wordt punt j. i sprelcken, alsmede van locale gesprekken voor 
In plaats van punt i (cud) komt een nieuw zoovor deze niet uit openbare spreekcellen en 

punt le, luidende als volgt : I pu blieke telefoonstations worden aangevraagd, 
,,k. gesprekken; gevoerd door of met de is, behoudens het bepaalde in het eerste lid 

waterstaatsambtenaren en -beambten, betref- van artikel 18, onbeperkt. 
fende den toestand der rivieren, waterhoogten 2. Een locaal gesprek, aangevraagd uit 
(met uitzondering van die omtrent de gewone eene openbare spreekcel of een publiek tele
daaelijksche waterstanden), ongevallen met foonstation, mag gedurende tweemaal 3 minu
dijken, sluizen en andere werken, het bekend- t en worden gevoerd. Na 6 minuten mag het 
ma-ken van stremming van het verkeer over gesprek telkens voor 3 minuten worden voort
sohlp bruggen en groote veren; gesprekken gezet. wanneer over het telefoontoestel, waar
betreffende den waterstand gevoerd door den 

I 
van de spreker gebruik maakt, niet voor een 

sluismeester der Noordzeesluizen te IJmuiden; anderen aanvrager mo~t worden besohikt. 
gesprekken van waterschaps- of polderbesturen 3. Elk interlocaal gesprek mag tweemaat 
of van de voorzitters dier besturen ingeval van ! 3 minuten duren. 
watersnood of dergelijke algemeene onheilen, I 4. Na 6 minuten mag het gesprek telkens 
zoomede gesprekken over dienstzaken van den I voor 3 minuten tegen hetzelfde tarie f als waar
Rijkswaterstaat, zeer dringende gevallen be- voor het werd aangevraagd, worclen voortgezet , 
trefjende, van en met de Inspecteurs-Generaal, 

1 
a. zoolang geen andere gespreksaanvragen 

de Hoofdingenieurs-Directeuren, Hoofdinge- I voor de in gebruik zijnde geleiding voorhanden 
nieurs, Ingenieurs, Technische ambtenaren en I zijn; . 
de Rijkshavenmeesters te IJmuiden, Rotterdam b. zoolang andere aanvragen langs andere 
en Neuzen, een en ander, wanneer bij de aan- geleidingen in dezelfde richting zonder wachten 
vraag uitdrukkel,ijk behandeling als reqeerings- kunnen worden af~ewikkeld. 
gesprek wordt verlangd ;" Is dit laatste m et het geval, dan is voort-

De punten k, l, m, n. en o (oud) worden zetting van een gesprek na 6 minuten alleen 
respectievelijk l, m, n, o en p. geoorloofd tegen betaling van dringrnd tarief 

De punten p (oud) en q (cud) vervallen. en voor ten hoogste 6 minuten. 
De punten r (cud) en s (oud) worden respec- Zijn onder die andere aanvragen dringendP 

tievelijk : q en r. of worden er daarvan dringend ~emaakt, dan 
De letter n in punt p wordt vervangen door is voortzetting van het in gang z1jnde gesprek, 

de letter ,.o". dat 6 minuten of !anger heeft geduurd, niet 
Art. VII. Artikel 12 wordt gelezen als volgt: geoorloofd en meet het worden verbroken na. 

,,Dienstgesprekken. 
Onder dienstgesprekken worden verstaan 

di" gesprekken, welke den dienst van de post, 
van de · telegraaf of van de telefoon betreffen, 
met uitzondering van gesprekken, welke be
trekking hebben op den Postcheque- en giro
dienst. 

Zij worden kosteloos gevoerd." 
Art. VIII. Het woord ,,of" in het eerste lid 

van artikel 16 wordt vervangen door een 
komma; na het woord ,,telefoonnet" aan het 
slot van het eerste lid worden geplaatst de 
woorden ,,of publiek telefoonstation". 

afioop van de 6 minuten of als het !anger duurt 
na afloop van den loopenden termijn van 
3 minuten ; de andere dringende aanvragen 
gaan dan voor, ook al is het insgang zijnde ge
sprek dringend of wordt het dringend ge
ma.akt." 

Art. XII. In artikel 21 wordt ingevoegd 
een nieuw tweede lid, luiclende als volgt : 

Art. IX. In het laatste lid van artikel 17 
wordt ,,de letter ,,n" vervangcn door de let
t er ,,o . 

,,De abonnementen worden onderscheiden 
in d.<g- en in nachtabonnementen. Dagabon
nementen worden aangegaan voor het voeren 
van gesprekken tusschen 6 en 9 uur des voor
middags en tusschen 5 en 9 uur des namiddags 
en nachtabonnementen voor het vOPren van 
gesprekken tusschen 9 uur des namiddags en 
6 unr des voormiddags." 

Het tweede lid (cud) van artikel 21 wordt
Artikel 18 wordt gelezen als volgt : gelezen als volgt : Art. X. 

,, A fwikkeling van inter locale en internationale 
gesprekken. 

Ingeval een interlocaal of internationaal 
gesprek wordt aangevraagd met iemand, die 
een locaal gesprek voert, wordt dit laatste 
ambtshalve verbroken en heeft het interlocale 
of internationale gesprek den voorrang. 

Het is niet geoorloofd interlocale en inter
nationale gesprekken aan te vragen vanuit 
een antler perceel dan dat, hetwelk in de aan
vrage voor het gesprek is aangegeven. 

Door of vanwege den Directeur-Generaal 
der Posterijen en Telegrafie kan van deze be
pali1;1g in bijzondere gevallen te zijner beoor
deeling ontheffing worden verleend." 

,,Het abonnement geeft den geabonneerde 
het recht op alle dagen op een overeen te 
komen tijd een gesprek te voeren gedurende 
ten minste vijfmaal 3 achtereenvolgende minu
ten bij een dagabonnement en gedurende ten 
minste tienmaal 3 achtereenvolgende minuten 
bij een nachtabonnement en in beide gevallen 
zooveel maal 3 minuten meer als waarvoor het 
abonnoment is aangevraagd en door den 
Directeur-Generaal voornoemd met het oog 
op de belangen van het telefoonvcrkeer toe
laatbaar wordt geacht." 

Art. XIII. In artikel 22, eerste lid, wordt 
het woord ,,of" na het woord ,,Rijkstelefoon" 
vervangen door een komma, en worden na het 
woord ,,hulptelefoonkantoor" ingevoegd de 
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woorden: ,,of daarvoor aangewezen publiek 
telefoonstation". 

In het tweede lid van artikel 22 vervallen 
de woorden ,,van ten hoogste 6 minuten". 

In het vijfde lid van artikel 22 wordt ,,f 0.60" 
vervangen door ,,f l" . 

Art. XIV. De woorden ,,Minister . van 
Waterstaat" in punt 1 van artikel 25 worden 
vervangen door de woorden ,,Directeur-Gene
raal der Posterijen en Telegrafie". 

In punt 1 van artikel 25 wordt ,,f 3" ver-
vangen door ,,f 2". 

Punt 3 van artikel 25 vervalt. 
Punt 4 van artikel 25 wordt punt 3. 
Art. XV. Punt 1 van artikel 26 wordt 

gelezen als volgt : 
,,1. Voor aansluiting aan een locaal Rijks

telefoonnet van een perceel gelegen binnen 
een door den Directeur-Generaal der Posterijen 
en Telegrafie te bepalen gebied is, behoudens 
het bepaalde µi punt 8, verschuldigd per jaar, 
indien het aantal aansluitingen bedraagt : 

A. tot en met 100 . f 40 
van 101 tot en met 300 45 

301 500 . 50 
501 1000 . 60 

1001 2000 . 65 
2001 3000 . 70 

,, 3001 ,, ,, ,, 4000 . ,, 80 
B. De netten met een aantal van 4001 tot 

en met 6000 aansluitingen worden verdeeld 
in 4 klassen. Voor aansluiting aan die netten 
is per jaar verschuldigd: 

Klasse I (bij ten hoogste 120 aangevraagde 
gesprekken per maand) f 85. 

K.lasse II (bij ten hoogste 350 aangevraagde 
gesprekken fer maand) f 110. 

Klasse II (bij ten hoogste 550 aangevraagde 
gesprekken per maand) f 130. 

K.lasse IV (Pij ten hoogste 750 aangevraagde 
gesprekken per maand) f 150. 

Indien het aanta.! aangevraagde gesprekken 
meer dan 750 per maand bedraagt, moet eene 
tweede aansluiting worden aangevraagd." 

In punt 2 van artikel 26 wordt ,,1 Januari 
van elk jaar" vervangen door ,,31 December 
van het vorige jaar". 

In punt 4 van artikel 26 wordt ,,f 3" ver
vangen door ,,f 2". 

Punt 7 van artikel 26 vervalt. 
De punten 8, 9 en 10 van artikel 26 worden 

resp(lctievelijk de punten 7, 8 en 9. 
In punt 9 (nieuw) van art1kel 26 vei:vallen 

de woorden ,,als tegemoetkoming in de kosten 
van aanleg". 

Art. XVI. Punt 2 van artikel 27 wordt ge
lezen als volgt : 

,,2. Aansluitingen over l~ngeren afstand 
dan 5 K.M., alsmede aanslmtmgen aan een 
antler locaal Rijkstelefoonnet, Rijk.~- respectie
velijk hulptelefoonkantoor of publiek tele
foonstation dan dat, waaraan naar het oordeel 
van den Directeur-Generaal voornoemd de 
perceelen zouden zijn aan te sluiten, worden 
al!een tot stand gebracht na goedkeuring door 
voornoemden Directeur-Generaal en onder door 
hem te stellen bepalingen, c. q. met verhooging 
van het abonnement met een jaa:i;lijksch be
drag, strekkende tot goedmaking van de aan 
deze aansluitinge:Q. verbonden kosten." 

Het eerste lid van punt 6 van artikel 27 
wordt gelezen als volgt : 

,,Beboudens het bepaalde in artikel 4, derde 
lid, kunnen zij, wier perceelen op de in dit 
artikel en de artikelen 25 en 26 bedoelde voor
waarden al dan niet door tusschenkomst van 
een publiek telefoonstation als bedoeld in 
artikel 3, onder 2, aan eenzelfde Rijks- of 
hulptelefoonkantoor of aan eenzelfde locaal 
Rijkstelefoonnet zijn aangesloten of wier per
ceelen met eenzelfde publiek telefoonstation 
als bedoeld in artikel 3, onder 3, zijn verbon
den, gedurende de openstellingsuren van bet 
kantoor, het station of het bureel van het net 
onderling kosteloos gesprekken voeren." 

In punt 7 van artikel 27 worden na het 
woord ,,hoofdaansluitingen" ingevoegd de woor
den ,,zonder toestel". 

Artikel 27 wordt aangevuld als volgt : 
,,8. Voor het geven van de gelegenheid tot 

het voeren in . doorverbinding van telefoon
gesprekken, als bedoeld in het laatste lid van 
artikel 4, is boven de in eens te betalen kosten 
van de buitengewone technische voorziening, 
verschuldigd eene vergoeding berekend naar 
reden van f 25 per jaar, tot een minimum
bedrag van f 0.50. 

De Directeur-Generaal voornoemd is be
voegd om in bijzondere gevallen vrijstelling 
van de betaling van de jaarlijksche vergoeding 
te verleenen. 

9. Bij overdracht van een abonnement is 
door dengene, aan wien het abonnement wordt 
overgedragen, verschuldigd een bedrag van 
f 25." 

Art. XVII. Punt 1, sub c, van artikel 2S 
wordt aangevuld als volgt : 

,,Indien voor de nevenaansluiting gebruik 
wordt gemaakt van kabelgeleidingen, wordt
de vergoeding, vermeld onder b en c, berekend 
naar de werkelijke lengte van de kabelgeleiding, 
dus niet naar den hemelsbreed gemeten afstand. 

Nevenaansluitingen over langeren afstand 
dan 5 K.M., alsmede nevenaansluitingen ten 
behoeve van perceelen, welke naar het oordeel 
van den Directeur-Generaal der Posterijen en 
Telegrafie zouden zijn aan te sluiten aan een 
ander locaal Rijkstelefoonnet, Rijks- respec
tievel ijk hulptelefoonkantoor of publiek tele
foonstation dan dat, waarmede het hoofdtoe
stel is verbonden, worden alleen tot stand ge
bracht na goedkeuring door den Directeur
Generaal voornoemd en onder door hem te
stellen bepalingen. '' 

In punt 1 sub d van artikel 28 wordt na ,,(of 
gedeelte daarvan)" ingevoegd: ,,hemelsbreed 
gemeten". 

Punt 1 sub d van artikel 28 wordt aangevu..1d 
als volgt: 

,,Iildien voor de nevenaansluiting wordt ge
bruik gemaakt van kabelgeleidingen, wordt 
dit bedrag in eens berekend naar de werkelijke 
lengte van de kabelgeleiding, dus niet naar den 
hemelsbreed gemeten afstand". 

In punt 11 sub b van artikel 28 worden de 
woorden ,,welke buiten dat gebied moet worden 
aangeleg.i" vervangen door: ,,(dus niet hemels
breed gemeten), welke buiten dat gebied nieuw 
ter bescbikking wordt gesteld,". 

Punt 12 sub c van artikel 28 wordt aange
vu1d met de woorden : ,,Dit tarief geldt ook, 
indien bet neventoestel wordt verplaatst naar 
het perceel, waarin zich het boofdtoestill be
vindt". 
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Na het woord ,,geleiding" in punt 12, sub d, 
van artikel 28 wordt ingevoegd: ,,(dus niet 
hemelsbreed gemeten), welke nieuw t er be
schikking wordt gesteld," . 

Punt 12, sub d, van artikel 28 wordt aan
gevuld met de woorden : ,,De onder c en d 
genoemde tarieven gelden ook, indien de loop 
der buitengeleidingen van een neventoestel 
verandering ondergaat tengevolge van andere 
werkzaamheden. 

Is het te verplaatsen neventoestel op een 
andere nevena.<tnsluiting verbonden, dan treedt 
deze nevenaan,~luit ing in de plaats van het 
in de punten c en d bedoelde hoofdtoestel". 

Het laa.tste lid van punt 13 van art ikel 28 
wordt vervangen door: ,,Het in punt c ge
noemde tarief geldt ook wanneer de loop der 
bmtengeleidingen van de extra-schel w1jziging 
onder~aat tengevolge van andere werkzaam
heden' 

Punt 18 sub c v&n a.rtikel 28 wordt gelezen 
als volgt: 

,,c. vervanging van een schakelaar door een 
anderen . . . . . . . . . . . f 3 in eens". 

In punt 18 sub d van artikel 28 wordt na 
het woord ,,cent raalpost" ingevoegd: ,,of 
omgekeerd,". 

Het laatste lid van punt 18 sub d van dit 
artikel wordt gelezen a ls volgt : 

,,De onder c en d genoemde tarieven zijn niet 
van toepassing, indien de vervanging geschiedt 
t engevolge van eene wjjziging van b et aantal 
toeRtellen". 

Punt 19 van art ikel 28 wordt . gelezen als 
volgt: 

,,Verandering van t elefoonnummer , per num
mer . . . . . . . . . . . . f 2. 50 in eens". 

Art. XVIII. De woorden ,,:Minister van 
Waterst.aat" in bet eerste lid van artikel 29 
worden vervangen door de woorden ,,Direc
t eur-Generaal der Posterijen en Telegrafie". 

De wc,orden ,,der P osterijen en Telegra fie" 
in punt 3 van artikel 29 worden vervangen 
door het woord ,,voornoemd". 

Art. XIX. Artikel 32 wordt gelezen als 
volgt: 

Ges prekken ~n telefoon-oproepberichten. 
2. Locale gesprekken. 

Locale gesprekken worden kosteloos ge
voerd, met dien verstande evenwel, dat voor 
dergelijke gesprekken, aangevraagd uit eene 
openbare spreekcel of uit een publiek t elcfoon
station per gesprek van drie minuten of minder 
verschuldigd is f 0.10. 

Wordt door den geabonneerde een gesprek 
aangevraagd met iemand in eene openbare 
spreekcel of een publiek t elefoonstation, · dan 
zijn geen gesprekkosten verschuldigd. 

2. I nterlocale gesprekken. 
a. Voor een interlocaal gesprek van drie 

minuten of minder is verschuldigd .. f 0.50 
voor een dringend interlocaal gesprek van 

drie minuten of minder is verschuldigd. f l.5u. 
Indien de kantoren van aanvraag en bestem

ming van elkander gelegen zijn op een hemels
breed gemeten afstand van ten hoogste 15 ICM. 
of zooveel meer als de Directeur- Generaal dn 
Posterijon en Telegrafie in bijzondere gevailen 
noodig acht, is verschuldigd : 

voor een interlocaal gesprek van drie minu -
ten of minder . . . . . . . f 0.35 

voor een dringend interlocaal gesprek van 
drie minuten of minder. . . . . . . . f L

b, Voor elke verlenging gedurende drie 
minuten of minder worden eveneens de hiet
voren genoemde bedragen bet aald. 

c. Voor interlocale gesprekken is slechts 
de helft van de kosten van een ( enk,lvo1ulig) 
niet-dringend gesprek verschuldigd : 

1. indien aan eene oproeping geen gehoor 
wordt ge~even door den aangevraagde ; 

2. indien de intrekking van de gespreks
aanvraag geschiedt nadat deze door het kan
toor van oorsprong aan een antler kantoor is 
opgegeven; 

3. indien v66r den aanvang van het ge
sprek blijkt, dat de aanvrager een onjuist op
roepingsnummer (of letter) heeft opgegeven; 

4. indien een gesprek wordt aange.vraagd 
met iemand, die niet in de ,,Naamlijst voor 
den Telefoondienst" is opgenomen en volgens 
de opgaaf van den aanvrager we! is aange
sloten , doch achteraf blijkt niet aangesloten 
t e zijn. 

d. Indien de aanvraag van een interlocaal 
gesprek wordt ingetrokken, voordat de:te door 
het kantoor van oorsprong aan een antler 
kantoor is opgegeven, is een inschrijvings
recht van f 0.10 per aanvraag verschuldigd. 

e. Voor interlocale gesprekken zijn geen 
kosten verschuldigd : 

1. indien de t elefonische gemeenschap naar 
het oordeel van het betrokken Rijkstelefoon
kantoor on voldoende is : 

2. indien het gesprek t engevolge van een 
dienstfeU niet plaats vind t. 

/. Voor zooveel de gespreksaanvragen van 
de aangesloten perceelen uit 2ijn opgegeven, 
moeten de daarvoor verschuldigde gesprek
kosten worden betaald door dengene, te wiens 
name de betrokken aansluiting geboekt staat. 

De aanteekening van het ,i&ijkstelefoon- of 
hulptelefoonkantoor omtrent die kosten zijn 
verbindend. 

g. Op Regeeringsgesprekken is het gewone 
interfocale tarief toepasselijk. 

3. Internaticnale gesprekken. 
a. Voor internationale gesprekken gelden 

de tarieven, welke bij de betrekkelijke over
eenkomsten met de verschillende landen zijn 
vaatgesteld. 

b. Indien de aanvraag van zulk een gesprek 
wordt ingetrokken, voordat deze door het kan
toor van oorsprong aan een antler kantoor is 
opgegeven, is een inschrijvingsrecht van f 0.10 
per aanvraag verschuldigd. 

4. Abonnementsgesprekken. 
a. Een abonnement voor een interlocaal 

gesprek tusschen 6 en 9 uur des voormiddags 
of tusschen 5 en 9 uur des namiddags gedu
rende vijfmaal 3 achtereenvolgende minuten : 

bij vooruitbetaling per maand. . . f 75.
idem, per 3 minuten meer bij vooruit

beta ling per maand . . . . . . . . ,, 15.-
b. Indien de t wee aangewezen kantoren 

van elkander gelegen zijn op een hemelsbreed 
gemeten afstand van t en boogste 15 K.l\L of 
zooveel meer als de Directeur-Generaal voor
noemd in bijzondere gevallen noodig acht, 
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bedragen de ko ten van een abonnements
gesprek in de onder a genoemde uren : 

voor een interlocaal gesprek gedurende vijf
maal 3 achtereenvolgende minuten bij voor-
1litbetaling per maand . . . . . . . f 52.50 

idem, per 3 minuten meer bij voor
uitbetaling per maand . . . . . . . ,, 10.50 

c. Een abonnement voor een interlocaal 
gesprek tusschen 9 uur des namiddags en 6 uur 
des voormiddags gedurende tienmaal 3 achter
eenvolgende minuten, bij vooruitbetaling per 
maand . . . . . . . . . . . . . . f 75.-

idem per 3 minuten meer bij vooruit
betaling per maand . . . . . . . . ,, 7.50 

d. Indien de twee aangewezen kantoren 
van elkander gelegen zijn op een hemelsbreed 
gemeten afstand van ten hoogste 15 K.M. of 
zooveel meer als de Directeur-Generaal voor
noemd in bijzondere gevallen noodig acht, 
bedragen de kosten ' van een abonnements
gesprek in de .. onder c genoemde uren : 

Bovendien kan de Directeur van het betrok
ken kantoor aan den geabonneerde het verder 
voeren van interlocale en internationale ge
sprekken, benevens het aanbieden van telefoon
oproepberichten, anders dan in de openbare 
spreekcellen, weigeren." 

Art. XXI. De artikelen 33 en 34 worden 
respectievelijk genummerd 34 en 35. 

Art. XXII. De bij dit besluit in het Rijks
telefoonreglement 1919 aangebrachte wijzigin
gen en aanV111lingen worden van kracht op 
1 Januari 1922. 

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

's-Gravenhage, den 20sten December 1921. 
WILHELM.IN A. 

De Min. van Waterstaat, A. A. H. W. Komo. 
( Uitgeg. 30 De.c. 1921.) 

voor een interlocaal gesprek per etmaal 
gedurende tienmaal 3 achtereenvolgende minu-
ten, bij vooruitbetaling per maand . f 52.50 20 De.cember 1921. BESLUIT, houdende hekend-

idem per 3 minuten meer bij voor- making van den tekst der Steenhouwers-
uitbetaling per maand . . . . . . . ,, 5.25 I wet 192!. S. 1366. 

e. Indien de verbinding tusschen Zaterdag Wr.r WILHELMINA, ENZ. 
12 uur des nachts en Zondags 12 uur des nachts Op de voordracht van OIl7en Minister van 
door den geabonneerde niet wordt verlangd, Arbeid van 15 December 1921, n°. 19231, 
heeft evenredige vermindering van de onder Afdeeling Arbeid; 
a, b, c en d vermelde bedragen plaats. Gelet op artikel XXVI der wet van 11 No-

/. Indien ten behoeve van het voeren van vember 1921 (Staatsblad n°. 1167) ; 
abonnementsgesprekken bijzondere technische Hebben goedgevonden en versta.an: 
voorzieningen moeten worden getroffen, komen den tekst der Steenhouwi-rswet, zooals deze 
<;le daaraan verbonden kosten ten laste van den is gewijzigd krachtens de artikelen I tot en 
geabonneerde. met XXIII der wet van 11 November 1921 

(Staatsblad 1°. 1167), met de overgangs- en 
slotbepalingen, vervat in de artikelen XXIV. 
en XXV, overeenkomshg het tepaalde in 
l\rtikel XXVI van laatstgenoemde wet algemeen 
bekend te maken door b1jvoeging van dien tekst 
in zijn geheel bij dit, besluit. 

15. Telefoon-o proepberichten. 
a. Voor een telefoon-oproepbericht, te be

stellen binnen den kring, waarin volgens het 
Rijkstelegraafreglement de bezorging van tele
grammen kosteloos geschiedt f 0.20. 

b. Buiten dezen kring wordt dit bedrag 
vermeerderd met de bodekosten als bedoeld 
in artikel 22, op de wijze als voor tolegrammen 
is bepaald. 

Onze MirnstP.r van Arbeid is belast met de 
uitvoering van dit beslu1t, dat in het Staatsblad 
zal worden geplaatst. . 

's-Gravenhage, den 20sten DecembPr 1921. 
WILHELMI A. 

De Minister van Arbeid, .AALBERSE. 
(Uitgeg. 2 Jan. 1922.) 

c. Voor zooveel de oproepberichten van de 
betrokken perceelen uit zijn opgegeven, moeten 
de daarvoor verschuldigde kosten worden be
taald door dengene, te wiens name de aan
sluiting, waarover het bericht is opgegeven, TEKST DER STEENHOUWERSWET 1921. 
gebookt stoat. • 

Art. XX. Ingevoegd wordt een nieuw Art. 1. 1. In deze wet wordt verstaan 
artikel 33, luidende a.ls volgt : onder : . I a. ,,steenhouwersarbeid" : werkzaamheden 

,,Maatregelen tegen wanbetaling. in eene ondernerrnng als door een steenhouwer 
Bij nalatigheid in de beta.ling van abonne- worden verricht aan natuur- of kunststeen 

mentsgelden, vergoedingen, gesprekkosten, kos- met al of niet machinaal bewogen gereedschap, 
ten van telefoon-oproepberichten, enz., zal de met uitzondering van het nat slijpen, het nat 
Directeur-Generaal der Posterijen en Tele- schuren, het nat zagen en het polijsten, benevens 
~afie, ter verkrijging van die betaling, . in van het in bij algemeenen maatregel van bestuur 
1eder bijzonder g~_val aanwenden de wett~ge a.an te wijzen inrichtingen passend _ma.ken van 
middelen, welke h1J passend acht. De nalat1ge marmeren onderdeelen en het m electro
is zonder verdere ingebrekestelling, enkel en technische werkplaatsen bewerken van mar
alleen door zijne nalati~heid, blijkende uit de meren schakel- en verdeelborden; 
desbetreffende ambteliJke aanteekening op b. ,,Onze Mirnster" : Onze Mirnster, met 
de aangeboden quitantie boven de genoemde de uHvoering van deze wet bela-st ; 
abonnementsgelden, vergoedingen, gesprek- c. ,,werkgever": het hoofd of de bestuurder 
kosten, enz., verschuldigd het door den Direc- van eene onderneming, waarin door anderen 
teur-Generaal voornoemd te bepalen bedrag dan hemzelf steenhouwersarbeid wordt verricht. 
der schade, voor het Rijk uit het gebruik van 2. Voor de toepassing van deze wet worden 
die middelen voortvloeiende. met eene ondernerrnng gelijkgesteld vakscholen 
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en inrichtingen of takken van dienst onder 
beheer vii,n het Rijk, eene provincie, eene 
~emeente of een antler publiekrechte!ijk 
hchaam, van rechtspersoonlijkheid bezittende 
vereenigingen of van stichtingen. 

2. De werkgever zorgt, dat in zijne onder- · 
neming geen steenhouwersarbeid wordt verricht 
door aroeiders, die niet in het bezit zijn van 
eene geldige steenhouwerskaart. 

3. 1. Eene steenhouwerskaart wordt aan 
een arbeider beneden den leeftijd van 21 jaar 
uitgereikt, indien bij onderzoek niet blijkt, 
dat het verrichten van steenhouwersarbeid 
voor zijrie gezondheid bijzonder geva.ar oplevert. 
Aan een arbeider van 21 jaar of ouder wordt 
zij uitgereikt onafhankelijk van de bevindingen 
b,j het onderzoek. 

2. Het onderzoek geschiedt op verzoek 
van den arbeider door een door Onzen Minister 
aangewezen geneeskundige en kosteloos. Het 
verzoek wordt gericht tot een districtshoofd 
der arbeidsinspectie. 

3. De geneeskundige deelt aan den arbeider 
den uitslag van het onderzoek schriftelijk 
mede. 

4. . Indien het onderzoek van een arbeider 
van 21 jaar of ouder heeft plaats gehad, of 
indien bij het onderzoek van een arbeider 
beneden den leeftijd van 21 jaar niet blijkt, 
dat het verrichten van steenhouwersarbeid 
voor de gezondheid van den arbeider bijzonder 
gevaar oplevert, geeft de geneeskundige 
daarvan ten spoedigste schriftelijk kennis 
aan den burgemeester van de gemeente, 
waar de arbeider zijne woon- of verblijfp!aats 
heeft, met vermelding van den dag, waarop 
het onderzoek heeft J;>laats gehad. Na ontvangst 
van deze kennisgevmg geeft de burgemeester 
den arbeider, tenzij deze den leeftijd van 14- jaar 
nog niet heeft bereikt. eene steenhouwerskaart 
af en houdt daarvan aanteekeningineenregister; 
bij de afgifte verstrekt hij hem kosteloos een 
exemplaar der in artikel 9 bedoelde voorlich
ting. 

5. Is de geneeskundige van oordeel, dat 
het verrichten van steenhouwersarbeid voor 
de gezondheid van een arbeider beneden den 
leeftijd van 21 jaar wel bijzonder gevaar op
levert, dan kan deze binnen veertien dagen 
na de dagteekening van de mededeeling van 
den uitslag van het, onderzoek aan Onzen 
Minister herkeuring verzoeken.- Deze wijst 
daartoe een of meer geneeskundigen aan. 
Het derde en het vierde lid zijn van toepassing. 

6. Een arbeider beneden den leeftijd van 
21 jaar wordt niet opnieuw onderzocht binnen 
een jaar na het onderzoek of de herkeuring, 
op grond waarvan hem eene steenhouwerskaart 
ruet is uitgereikt, tenzij de geneeskundige van 
oordeel is, dat met een korter tijdsverloop 
kan worden volstaan en hij hiervan aanteekening 
doet op de mededeeling van den uitslag. 

7 De steenhouwerskaart·vermeldt den naam, 
de voornamen, den ,lag en de plaats van ge boo rte 
van den arbeider, den dag van het geneeskundig 
onderzoek, op grond waarvan de li:aart is uit
gereikt, alsmede den naam en de woonplaats 
van den geneeskundige of van de geneeskun
digen, die dit onderzoek verrichtten. 

8. Eene steenhouwerskaart, afgegev. n aan 
den persoon, die op den <lag van het genees
kundig onderzoek, op grond waarvan de kaart 

is uitgereikt, den leeftijd van 18 jaar nog niet 
heeft bereikt, 1s ongeldig na verloop van een 
jaar na dien dag. Eene steenhouwt:rskaart, 
afgegeven aan een persoon van 18 jaar of 
ouder, is ongeldig na verloop van drie jaar 
na den dag van het onderzoek. 

9. Aan een arbeider wordt op zijn verzoek 
zonder hernieuwd geneeskundig onderzoek 
een nieuw exemplaar van zijne kaart uitgereikt 
tegen betaling van 5 cents ten bate van de 
gemeentekas ; dat nieuwe exemplaar houdt op 
geldig te zijn op denzelfden dag als waarop 
de oorspronkelijke kaart ongeldig zou zijn 
geworden. 

10. De vorm van de kaart, van de mede
deeling van den uit.slag van het onderzoek 
aan den arbeider, van de geneeskundige ver
klaring en van het register wordt door Onzen 
Minister vastgesteld. 

4. 1. De werkgever bewaart de steen
houwerskaart van den arbeider, die in zijoe 
onderneming steenhouw=rsarbeid verricht, en 
geeft haar op aanvrage terstond ter inzage aan 
de in artikel 23 bedoelcle ambtenaren. 

2. Hij zorgt, dat op de kaart, zoolang zij 
bij hem berust, geen aanteekening of merk
teeken wordt gerlaatst en geeft haar aan hem, 
die ophoudt in ziJne onderneming steenhouwers
arbeid te verrichten, terstond tegen bewij 
van ontvangst terug. 

5. 1. De werk~ever zorgt met inachtneming 
van de nadere e1~chen, welke hem door het 
districtshoofd der arbeidsinspectie zijn gesteld : 

I. dat de lokalen, waar in zijne onderneming 
steenhouwersarbe1d wordt verricht, voldoen 
aan de voorschriften, die bij a1gemeenen 
maatregel van bestuur zijn gegeven ten aanzien 
van: 

a. de hoogte ; 
b. de vrije luchtruimte ; 
c. de OJ;lpervlakte in verband met het 

aantal der m het Jokaal werkzame personen ; 
d. de ~amenstelling van vloeren, wanden, 

daken en zoldering ; 
e. de luchtverversching ; 
f. de verlichting ; 
lI. dat voldaan is aan de voorschriften, 

die bij algemeenen maatregel van bestuur zijn 
gegeven ten aanzien van : 

a. het inr:chten en be8clukbaa.r stellen 
van schaftlokalen en pr1vaten voor hen, die 
steenhouwersarbeid verrichten ; 

b. het beschikbaar stellen van open terrein 
voor het vernchten van steenhouwersarbeid 
bij werkplaatsen, in besloten ruimten gevestigd; 

c. de afwatering van ·werkplaatsen, waarin 
steenhouwersarbeid wordt verricht; 

III. dat worden nageleefd de voorschriften, 
-welke bij algemeenen maatregel van bestuur 
zijn gegeven : 

a. ten einde t,e bevorderen, dat steen
houwersarbeid in de open lucht wordt verricht, 
voor zoover de omstandigheden zulks toe
laten ; 

b. tot beschutting van personen, die in de 
open Jucht steenhouwersarbeid verrichten, 
tegen weersinvloeden; 

c. tot bet bevorderen van eene dragelijke 
temperatuur ; 

d. tot het bevorderen van de zindelijkheid ; 
e. tot het tegengaan van het ontstaan 

of de verspreiding van stof of tot het ver-
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wijderen van stof of ter voorkoming van hinder 

1 

4. Een arbeider mag geen steenhouwers 
-0f nadeel, die personen, verblijvende ter plaatse, arbeid verrichten v66r 7 uur des voormiddags 
waar steenhouwersarbeid wordt verricht, van en na 6 uur des namiddags, en evenmin op 
bet ontwikkelde stof zouden kunnen onder- Zaterdag na l uur des namiddags. 
vinden ; 5. De werkzaamheden van een arbeider, 

f. tot bet voorkomen van ongevallen door die steenhouwersarb. id verricht, moeten ra 
werktuigen. werktuigdeelen, gereedschappen, een werktijd van ten hoogste drie en een half 
vallende voorwerpen of door weggeslingerde uur worden afgewisseld door een onafgebroken 
schilfers of splinters; rusttijd van tenminste een half uur. 

g. tot het kosteloos verstrekken van goed 6. Rusttijden van minder dan een kwartier 
drinkwater ; worden voor de toepassing van <lit artikel 

h. tot bevordering van eene voor de ge- als werktijden beschouwd. 
:zondheid zoo min mogelijk schadelijke wijze 7. Een arbeider mag op een dag, waarop 
van werken. hij steenbouwersarbeid verricht, geen arbe1d 

2. De voorschriften in bet eerste lid bedoeld in den zin der Arbeidswet 1919 verrichten 
kunnen verschillen in verband met den aard op tijden, waarop hij geen steenbouwersarbeid 
van de steen, die bewerkt wordt. zou mogen verrichte>J.. 

3. Indien steenhouwersarbeid wordt verricht 8. Het districtshoofd der arbeidsinspectie 
uitsluitend _aan steen, die reeds in bet bouwwerk kan voor een door hem bepaalden tijd scfirifte
te bestemder plaatse is aangebracht, dan zijn lijk en voorwaarde)ijk of onvoorwaardelijk 
de voorschriften, in bet eerste lid onder I, vergunnen, dat een arbeider van 18 jaar of 
Ilb en c en IIfa en c bedoeld, n.iet van toe- ouder arbeid verricbt in afwijking van het in 
passing en kan door of namens Onzen Miruster bet vorige lid bepaalde. 
va"l de overige in bet eerste lid bedoelde voor- 9. In bijzondere omstandigheden kan bet 
schriften voorwaardelijk of onvoorwaardelijk distr1ctshoofd der arbeidsinspectie aan een 
vrijstelling worden gegeven. werkgever voor ten boogste 30 dagen in een 

4. Mede kan Onze Minister voorwaardelijk kA,Jenderjaar voorwaardP)ijk vrijstelling ver
-0f onvoorwaardelijk vrijstelling verleenen van leenen v~.n bet bepaalde in bet eerst e of vierde 
voorschriften van een algemeenen maatregel lid. Bovendien kan hij voor arbeiders, werk
van bestuur, als in bet eerste lid bedoeld, zaam op een bouwwerk, voorwaardelijk vrij
voor steenhouwersarbeid, verricbt in eene stelling verleenen van het bepaalde in bet 
beeldhouwerswerkplaats. vijfde lid. 

5. De nadere eiscben worden dour bet 10. Voor arbeiders, die tot een kerkgenoot-
districtshoofd der arbeidsmspect,e gesteld schap behooren, dat den wekelijkl!chen rustdag 
krachtens den algemeenen maatregel van o:p den Sabbath of op den Zevendedag viert, 
bestuur, u,itgevaardigd ingevolge dit artikel, vmdt bet in bet eerste lid bepaalde overeer • 
-en betreffen de wijze van uitvoering van bet komstige toepassing onderscheidenlijk ten 
daarin bepaalde. Zij worden schriftelijk aanzien van den Sabbath of den ZevendAdag, 
medegedeeld en daarbij wordt vermeld, tot indien zij een daartoe strekkend verzoek tot 
ujtvoering van welk voorschrift van den alge- den werkgever bebben ger'cht. 
meenen maatregel van bestuur zij strekken. 11. Voor hen, die een verzoek, als in bet 

6. Een nadere eisch, als bedoeld in artikel 5, vorige lid bedoeld, hebben gedaan, vindt bet 
bepaalt den totmijn, binnen welken er aan in bet vierde lid ten aanzien van den Zaterdag 
voldaan behoort te zijn. Hij wordt door het bepaalde overeenkomstige toepassing ten aan
districtshoofd der arbeidsinspectie gedag- zien van den Vrijdag, dan we], krachtens 
teekend. overeenstemmenden wil van den werkgever 

7. 1. Heeft de werkgever bezwaar tegen en van den arbeider, ten aanzien van den 
-een door het districtshoofd der arbeidsinspectie Zondag. 
gestelden naderen eiscb, dan kan hij daarvan 12. De werkgever rnrgt, dat in zijne OI!der
binnen veertien dagen te rekenen van de dag- nemmg geen steenhouwersarbeid of arbeid 
teeken.ing van de!' eiPch in beroep komen bij in den zin der Arbeidswet 1919 wordt verricht 
Onzen Minister. Diens besl;ssing wordt met in strijd met bet bepaalde bjj of krachtens 
redenen omkleed. dit artikel. 

2. Wordt in beroep de eisch geheel of 13. H et hoofd of de bestuurder van eene 
gedeeltelijk gewijzigd, dan trt>edt de m beroep onderneming zorgt, dat aldaar geen arbeid 
gestelde eisch in de plaats van d.ien, waartegen in den zin der Arbeidsw<:t 1919 wordt v'lrricht 
beroep is ingesteld. m strijd met bet bepaalde bij of kracbtens 

3. Van de beslissing wordt afschrift ge- bet zevende of achtste lid. 
zonden aan den werkgever. 9. 1. De werkgever zorgt, dat in de in-

4. Voor den werkgever vloeit geenerlei richting of op het terrein, waar in zijne onder
verplichting voort uit een naderen eisch, neming steenbouwersarbeid wordt verricht, 
zoolang daartegen beroep _kan worden inges~ld op e~ne pl~ats, die_ vr_ij t~egankelijk is voor alle 
en zoolang omtrent een mgesteld beroep met arbe1ders m de 1m·1chtmg of op het t errein 
is beslist. . w~!kzaam, word_en opgehangen en opgehangen 

S. l. Een arbe1der mag op Zondag geen bliJven, zoodamg dat daarvan gemakkelijk 
steenbouwersarbPid verrichten. kennis kan worden genomen : 

2. Een arbeider van 18 jaar of ouder mag a. eene gedagteekende en door hem onder-
niet )anger steenbouwel"!arbeid verrichten teekende arbeidslijst, welke voldoet aan de 
dan 8 uren per dag en 45 uren per week. I bij of krachtens artikel 10 gegeven voor-

3. Een arbeider beneden 18 jaar mag niet scbriften; 
]ano-er steenhouwersarbeid verrichten dan 7½ b. eene lijst van de ter plaatse geldende, 
uur

0 

per dag en 42½ uur per week. krachtens artikel 5 gestelde nadere eiRchen, 
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opgemaakt door het districtshoofd der arbeids- 9. Het arbe1dsregister vermeldt de namen, 
inspectie en door dezen en den werkgever de voornamen en de geboortedata van alle 
onderteekend; ~,rbeiders, die in de onderneming steenhouwers-

c. het geschrift, waarbij eene vrijstelling, arbeid verrichten, benevens van ieder hunner 
aJs bedoeld in het negende lid van artikel 8, 1 eene aanwijzing op welk blad der arbeidslijst 
is verleend, zoolang die vrijstelling duurt; ' te zijnen aani:ien de arbeidsregeling is vermeld. 

d. een exemplaar van een door Onzen 10. Door Onzen Minister kan voor alle 
Minister vast te stellen voorlichting omtrent of voor sommige ondernemingen worden vast
den aard der gevaren, waaraan zij, die steen-

1 
gesteld, in we]ken vorm aan de bepalingen 

houwersarbeid verrichten, in het bijzonder van dit artikel moet worden voldaan; hij kan 
blootstaan en omtrent hetgeen behoort te ' bepalen, dat de arbeidslijst en het arbeids
worden in acht genomen .ter vermindering register, bedoeld in de Arbeidswet 1919, ge
van die gevaren. bruikt moeten worden ter voldoening aan 

2. Indien door het districtshoofd der I dit artikel. 
arbeidsinspectie plaatsen worden aangewezen, 11. De werkgever zorgt: 
waar een afschrift van of een uittreksel uit de a,. dat het arbeidsregister op aanvrage 
onder a of b bedoelde lijst of het onder c be- onverwijld ter inzage wordt verstrekt aan de 
doelde geschrift of een exemplaar der onder d bij artikel 23 bedoelde ambtenaren ; 
bedoelde voorlichting behoort te zijn opge- b. dat aan de bij artikel 77 der Arbeidswet 
hangen, is de werkgever verplicht te zorgen, 1919 bedoelde ambtenaren gelegenheid wordt 
dat zulk een afschrift, uittreksel of exemplaar gegeven om op de bTaden van de arbeid~lijst 
op de aangewezen plaatsen wordt en blijft en de afschriften van die bladen en in het 
opgehangen. arbeidsregister de door hen wenschelijk geachte 

3. De werkgever zorgt, dat in zijne onder- aanteekeningen te stellen, betrekking hebbende 
neming een arbeidsregister aanwezig is, dat op de naleving dezer wet ; 
voldoet aan de bij of krachtens art;kel 10 c. dat de onder b van dit artikel bedoelde 
gegeven v1Jorschr;ften. aanteekeningen niet onleesbaar worden ge-

10. 1. De arbeidslijst vermeldt omtrent maakt, daaraan niets wordt toegevoegd en 
alle arbeiders, die in de onderneming steen- daarin geene veranderingen worden aange
houwersarbeid verrichten, het uur van begin bracht door anderen dan de daar bedoelde 
en einde van den dagelijkschen werktijd en ambtenaren, en dat op een nieuw blad van de 
de daartusschen gele!!;en rusttijden, alsmede arbeidslijst, alsmede in een nieuw register de
den dag voor wekelijkschen rustdag bestemd. al!,nteekeningen worden overgenomen van h!'t 

2. Is de in het voorgaande lid bedoelde vervallen blad of register. 
regeling niet voor alle werkdagen of voor 12. 1. De werkgever zorgt, dat een arbei
elke week de7,elfde, dan moeten die verschillende der in zijne onderneming geen steenhouwers
regelingen op de arbeidslijst afzonderlijk arbeid verricht tusschen het voor hem op de 
worden vermeld. arbeidslijst vermelde uur van einde en dat van 

3. De arbeidslijst vermeldt mede de stand- begin van den dagelijkschen werktijd en even
plaats van het districtshoofd der arbeids- min gedurende de rusttijden of op de rust
inspectie. dagen, voor hem op de lijst vermeld, een en 

4. De arbeidslijst kan uit een of meer antler voor zooveel niet uit een geschrift, dat 
bladen bestaan. Elk dier bladen moet over- eene vrijstelling, verleend krachtens het negende 
eenkomstig het in het cerste lid van het vorige lid van artikel 8, aanwijst, blijkt, dat tusschen 
artikel onder a bepaalde gedagteekend en die uren of gedurende die rusttijden of -dagen 
onderteekend zijn. door den arbeider steenhouwersarbeid mag 

5. Indien de arbeidsregeling niet voor worden verricht. 
alle personen, die in de onderneming steen- 2. Behoudens het bepaalde in het derde 
houwersarbeid verrichten, ge!ijk is, moeten lid van <lit artikel of krachtens het achtste lid 
die verschillende regelingen elk op een af- van artikel 8, zorgt de werkgever mede, dat 
zonderlijk blad van de arbeidslijst woiden een arbeider op een dag, waarop hij in zijne 
vermeld. Tevens moet op elk blad duiclelijk onderneming steenhouwersarbeid verricht, op 
zijn aan~egeven, voor welke groep van personen tijden, ,waar0p hij ingevolge deze wet dien 
die arbe1dsregeling geldt. arbeid met mag vnrichten, niet verblijft op 

6. De arbeidslijst mag geene regeling eene plaats, waar in zijne onderneming, zij het 
bevatten, anders dan inderdaad pleegt te worden niet voortdurend, werkzaamheden worden 
gevolgd. Zij mag voorts geene regelin~ bevatten, verricht. 
welke in strijd is met het bepaalde b1j of krach- 3. Indien overeenkomstig het bepaalde 
tens deze wet. bij het derde lid van artikel 5 of bij artikel 17 

7. Elk bladder arbeidslijst treedt in werking de werkgever is vrijgesteld van de verplichting 
op den daarop bepaalden dag of, is zoodanige tot het inrichten en beschikba,i,r stellen van 
<lag op dat blad niet bepaald, op den dag, schaftlokalen, kan door het districtshoofd der 
waarop het is gedateerd. Het geldt onveranderd arbeidsinspectie voor een bepaalden tijd, <loch 
totdat het door een antler blad 1s vervangen. voor niet !anger dan de vorenbedoelde vrij
Door het in werking treden van een blad der. stelling geldt, de werkgever worden ontheven 
arbeidsl~jst wordt het blad, waarvoor eerst- van de in het tweede lid opgelegde verplichting 
genoemd blad in de plaats treedt, geacht te ten aanzien van alle of sommige arbeiders en 
zijn vervallen. , , ten aan7:ien van een of meer rusttijden, in het 

8. De werkgever zendt ".oor _ _of ~p den d_ag, eerste hd bedoeld. De :werkgever zorgt in 
waarop een blad der arbe1dslust m werking dat geval, dat een arbe1der gedurende zijn 
treedt, een afschrift daarvan aan het, districts- rusttijd of zijne rusttijden, waarvoor de ont
hoofd der arbeidsinspectie. heffing is verleend, met verblijft op eene plaats, 
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waar &lsdan in de ondernerrring steenhouwers
arbeid wordt yerricht. 

13. Het is verboden aan personen beneden 
den leeftijd van 18 jaar, die steenhouwers
arbeid verrichten, daarvoor als vergoeding 
eenig loon in geld te geven, dat anders dan naar 
t~idsruimte is berekend. 

1 lijkerwijs van hen kan woraen gevorderd, om 
I de nakorrring te verzekeren van bet voorschrift, 
' voor welks naleving zij hadden zorg te dragen. 

20. 1. Met hechtenis van ten hoogste eene 
maand of geldboete van ten hoogste honderd 
gulden wordt gestraft overtreding van een der 
artikelen 2, 4, 5, eerste lid, 8, twaa!fde en der-

14. De ambtenaren, bedoeld in artikel 77 
der Arbeidswet 1919, zijn belast met de hand- 1 

having van deze wet en met de medewerking 
aan de uitvoering ervan. 

tiende lid, 9, 10, achtste lid, 11, 12, 13, 15, 16, 
18, laatste lid, l 9, eerste lid, en 29, tweede lid. 

2. Indien tijdens bet plegen van het feit 
nog geen twee jaar zijn verloopen sedert eene 
vroegere veroordeeling van den schuldige 
wegens eene overtreding, in het vorige lid be
doeld, onherroepelijk is geworden, kan hechte
nis van ten hoogste twee maanden of geldboete 
van ten hoogste tweehonderd gulden worden 
opgelegd. 

15. De werkgever en de personen, die in 
zijne onderneming werkzaarnheden verrichten, 
zijn verplicht aan den bevoegden ambtenaar 
de verlangde inlichtingen te geven omtrent 
zaken en feiten, de naleving van de bij of 
kraqhtens deze wet gegeven voorschriften 
betreffende. 

16. De arbeider, die in meer dan een onder
neming steenhouwersarbeid verricht, of in 
een onderneming steenhouwersarbeid en in 
eene andere onderneming arbeid in den zin 
der Arbeidswet 1919, is verplicht aan de hoof
den of bestuurders van die ondernemingen of 
aan bet opzichthoudend personeel wt eigen 
beweging tijdig alle inlichtingen te verstrekken, 
welke noodig zijn voor de naleving van het bij 
het tweede, derde, vijfde en zevende lid van 
artikel 8 en krachtens het achtste en negende 
lid van dat artikel bepaalde. 

17. Door Onzen Minister kan aan een 
werkgever voorwaardelijk of onvoorwaardelijk 
vrijstelling worden verleend van voorschriften 
van een krachtens artikel 5 uitgevaardigden 
algemeenen maatregel van bestuur, ten aan
zien van eene werkplaats, welke door den 
werkgever v66r of binnen 6 maanrlen na de 
afkondiging van den algemeenen maatregel 
van bestuur in gebruik is genomen. 

18. I. Krachtens deze wet worden door 
of namens Onzen Minister geen vrijstellingen 
verleend dan voor ePn bepaalden term1jn. 
Eelie vrijstelling, krachtens artikel 17 verleend, 
kan slechts eenmaal worden vernieuwd. 

2. Eene vrijstelling kan worden ingetrok
ken, indien de reden, waarom zij is verleend, 
is vervallen, of indien een of meer der voor
waarden, waaronder zij is verleend, niet, worden 
nageleefd. 

:i. Is de vrijstelling voorwaardelijk verleend, 
dan zorgt de werkgever, dat de gestelde voor
waarden worden nageleefd. 

19. 1. Gelijke verplichtingen, als bij de 
, artikelen 2, 4, 5, eerste lid, 8, twaalfde lid, 9, 

10, aohtste lid, 11, 12 en 18, laatste lid, aan 
den werkgever zijn opgelegd, rusten op zijn 
opzichthoudend personeel , voor zoover <lit 
door hem met de zorg voor de nakoming dier 
verplichtingen is belast. Eveneens rust de 
verplichting, bij artikel 8, dertiende lid, aan 
bet hoofd of den bestuurder van eene onder
neming opgelegd, op zijn opzichthoudend 
personeel, voorzoover dit door hem met de 
zorg voor de nakorrring dier verplichting is 
belast. 

2. Aan eene verplichting, als in bet vorige 
lid bedoeld, wordt geacht door den werkgever, 
of het hoofd of den bestuurder, en zijn opzicht
houdend personeel te zijn voldaan, wanneer 
zij aantoonen, dat door hen de noodige bevelen 
zijn gegeven, de noodige middelen zijn ver
schaft en bet toezicht is gehouden, dat, rede • 

3. Bij tweede herhalin~ binnen twee jaren, 
1 nadat de eerste veroordeelmg wegens herhaling 

onherroepelijk is geworden, wordt sleohts de 
straf van hechtenis opgelegd. 

4. Bij veroordeeling terzake ',;an het niet 
naleven door den werkgever van eene ver
plichting, opgelegd bij een der artikelen 2, 4, 
8, twaalfde lid, en 12, terzake van bet niet 
naleven door bet hoofd of den bestuurder van 
eene onderneming van de verplichting, op
gelegd bij artikel 8, dertiende lid, of terzake 
van bet niet nPleven van eene zelfde verplich
ting door opzichthoudend personeel, voor 
zoover daarop krachtens artikel 19 zulk eene 
verplichting rust, wordt eene afzonderlijke 
straf opgelegd ten opzichte van elken persoon, 
ten aanzien van wien een der artikelen 2, 4, 8, 
twaalfde en dertiende lid, en 12 niet is in acht 
genomen en mede voor elk etmaal, in den loop 
waarvan een der artikelen 8, twaalfde en der
t,iende lid, en 12 niet is in acht genomen. Mede 
wordt eene afzonderlijke straf opgelegd ten 
opzichte van elken persoon, ten aanzien vlin 
wien eene overtreding van artikel 13 is gepleegd. 

21. Met gevangenfastraf van ten hoogste 
drie maanden wordt gestraft h,i, die eene 
steenhouwerskaart valschel,jk opmaakt of ver
valscht, ten einde een antler in de gelegenheid 
te stellen die kaart als ware ze echt en onver
valscht te gebrwken. 

22. Met gevangeniostra.f van ten hnogste 
eene maand of geldboete van ten hoogste 
honderd vijftig gulden wordt gestraft : 

a. hij, die opzettelijk van eene valschelijk · 
opgemaakte of vervalschte steenhouwerskaart 
qebruik maakt, als ware die kaart echt en on
verval0cht ; 

b. hij, die opzettelijk gebruik maakt van 
eene klaarblijkelijk ujet voor hem bestemde 
st-eenhouwerskaart, als ware zij te zijnen be
hoeve afgegeven. 

23. Met het opsporen van de bi_J· de arti
kelen 20, 21 en 22 strafbaar geste de feiten 
zijn, behalve de bij artikel 8 van bet Wetboek 
van Strafvordering aangewezen personen, be
last de marechanssee, alle ambtenaren van 
Rijks- en gemeentepolitie alsmede de ambte
naren, bedoeld in artikel 77 der Arbeidswet 
1919. 

24. l. De in bet vorige artik'el bfldoelde 
ambtenaren hehben toe~ang tot alle plaatsen, 
waar steenhouwersarbe1d verricht wordt of 
pleegt verricht te worden of ten aanzien waar
van redelijkerwijze vermoed kan worden, da.t 
aldaar steenhouwersarbeid verricht wordt. 
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2. De veld- en boschwachters, de beambten 
der marechaussee, niet zijnde hulpofficier van 
just"tie, en andere ambtena.ren van Rijks- en 
gemeentt'politie be:ieden den rang van inspec
teur der Rijksveldwacht en van commissaris 
van politie behoeven daartoe, voor zoover hun 
de toegang niet uit anderen hoofde vrjjstaat, 
een chriftelijker>, bijzonderen last van den 
burgemeester of van den kantonrechter. Aan 
de m de voorgaande zinsnede bedoelde be
ambten der marechaussee en ambtenaren van 
Rijks- en gemeentepolil;e kan, voor 7 0over hun 
de toegana niet uit anderen hoofde vrijstaat, 
een alj7,emiene, schriftelijke last worden ver
strekt, rue, behoudens intrekki~g tu~scheJ?-
tijds, van kracht is voor den t1Jd van dr1e 
maanden. Deze last wordt verstrekt aan 
beambten der marechaussee en aan ambte
naren van Rijkspolitie door den kantonrechter 
onder goedkenring van den procnreur-generaal, 
fungeerend directeur van politie, aan die van 
gemoente-politie door den burge1?-'lees~er _onder 
goedkeuring van Onzen Comrrussa.ns Ill de 
provincie. 

3. Wordt aan de in het vorige artik11l be
doelde ambtenaren de toegang geweigerd, dan 
verschaffen zij zich dien desnoods met inroe
ping van den sterken arm. 

4. In plaatsen, als bedoeld in het eerste 
lid. rlie tevens woningen of R.Jleen door eene 
waning toegankelijk zijn, tri:den zij tegen den 
wil van den bewoner met brnnen dan op ver
toon van een schriftelijken bijzonderen last 
van den burgemeester of van den kantonrechter. 
Van bet bmnentreden wordt door den ambte
naar proceP-verbaal opgemaakt en binnen 
tweemaal vier en twintig uren aan dengene, 
in ,viens woning is binnen getreden, in afscbrift 
medegedeeld. 

25. 1. De bij artikel 23 bedr,elde ambte
naren zijn verplicht tot g heimhouding van 
hetgeen hun in plaatsen, ,vaar zij op grond van 
deze wet bmnentreden, omtrent. bet daar uit
geoefend wordend bedrijf is bekend geworden, 
voor zoover deze niet in strijd is met de be
palingen van deze of eene andere wet. 

2. Zij zijn behoudens tegenover hen, aan 
wier bevelen zii uit kracht van hun ambt ziin 
onderworpen. v"erplicht tot gebeimhouding van 
de namen der personen, door wie aangifte is 
gedaan van eene overtrectiog van het bij of 
kracbtens deze wet bepaalde, behalve wanneer 
dezc pe1-sonen bun uitdrukkelijk hebben ver
klaard, tegen de mededeeling hunner namen 
geen bezwaar te hebben. 

3. Hij, die opzettelijk de bij bet eerste o1 

het tweede lid cpgelegde gebeimboudimr 
scbendt, wordt gestraft met gevangenisstraf 
van ten hoogste zes maanden of geldboete van 
ten hoogste ze bonderd gulden, met of zonder 
ontzctting van het recht om am bten of be
paalde ambten te bekleeden. 

4. Hij, aan ,viens schuld scbending van 
die geheimhouding te mjten is, wordt gestraft 
met hechtenis van ten boogste drie maanden 
of geldboete van ten boogste driehonderd 
gulden. 

5. Geen vervolging heeft plaats dan op 
klachte: 

a. van het boofd of den bestuurder der 
onderneming. ter zake van overtreding van het 
bepaalde bij het eerste lid ; 

b. van hem, wiens naa.m is medegedeeld, 
ter zake van overtredmg vm bet bepaalde bij 
het tweede lid. 

26. De bij deze wet strafbaar gestelde feiten 
worden beschouwd al~ overtredingen, behalve 
de feiten strafbaar gesteld bij de artikelen 21, 
22 en 25, die als misdrijven worden be
schouwd. 

27. Alie stukken, tengevolge van deze wet 
opgemaakt, warden, beboudens het bepaalde 
In het negende lid van artikel 3, kosteloos utt
gereikt. 

28. Ten aanzien van werkplaatsen, die 
onder de bepalingen dezer wet val len, is, voor 
zooveel betreft punten bij of kracbtens deze 
wet geregeld, de Veiligbeidswet niet van toe
passing. 

29. I. Indien twee of meer personen voor 
gezamenlijke rekening of als ledeo eener coope
ratieve vereeniipng tot bereiking van haar doe! 
steenhouwersaroeid verrichten, worden zjj 
beschouwd dien arbe1d te verrichten in de 
ondernemiog van dengene hunner, op wien 
ingevolge bet vierde hd de verplichtingen 
rusten van den werkgever. 

2. De in bet eerste lid genoemde :personen 
of de bestuurders der vereeniging wiJzen aan 
den burgemeester der gemeente, waar de sqien
houwersarbeid wordt verricht, zoomede aan 
het distr1ctsboofd der arbeidsinspectie, onder 
vermelding van na.am en woonplaats, een dier 
personen of een der leden van die vereeruging 
aan, dien zij wenschen te zien aangemerkt als 
werkgever. Bij niet-voldoening aan deze ver
plichting wordt door den burgemeester een 
dier persooen of een der leden als werkgeve1 
aangewezer>. 

3. Het districtshoofd der arbeidsinspectie 
is bovendien bevoegd personen, niet aange
wezen ingevolge het voorgaande lid, op bun 
daartoe strekkend verzoek als werkgever aan 
te wijzen. Bij weigering van het districts
hoofd om zoodanig verzoek in te wiUigen, kan 
de aanwijzin!l door Onzeo Minister geschieden. 

4. Op de mgevolge het tweede en bet derde 
lid aangewezenen rusten de verplichtingen bij 
deze wet op den werkgever gelegd. 

30. Indien een persoon in dienst van een 
pu bliekrechtelijk licbaam voor dat lichaam 
steenhouwersarbeid verricbt. wordt als werk
gever aangemerld; het hoofd of de bestuurder 
van de inrichting, waar die werkzaamheden 
worden verricbt, of - indien zij buiten eenige 
inrichting plaats hebben - het boofd van den 
tak van dienst, waarvoor zij worden verricht. 

Overgangs- en slotbepalingen. 

31. De gewijzigile SteenhouweIBwet zal 
kunnen worden aangebaald onder den titel van 
,,Steenhouwerswet", met bijvoeging van het 
jaartal vau bet Staatsblad, waarin deze wet is 
geplaatst. 

32. Deze wet treedt in werking op eeo door 
Ons te bepalen tijdstip. 

Behoort. bij Koninklijk beslu.it van 20 Decem
ber 1921 (Staatsbuvl n°. 1366). 

Mij bekend, 
De Minister van Arbeid, AALBERSE. 
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22 December 1921. WET tot wijziging en aan
vulling van de Nijverheidsonderwijswet. 
s. 1367. 

Bijl. Hand. 2• Kamer 1920/1921, n°. 495, 1-6. 
Hand. id. 1921/1922, bladz. 94-102. 
Hand. 1• Kamer 1921 /1922, bladz. 54, 98-

101, 135- 137. 
WIJ WILHELMINA, ENZ .... dofln te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is de artikelen 25, 28, 
2evende lid, ;19, eerste lid en tweede lid, en 67 
der Njjverheidsonderwijswet te wijzigen en aan 
-te vullen, alsmede het tijdstip te bepalen, 
waarop deze wijzigingen zullen in werking 
treden, hebben goedgevonden en verstaan, 
gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze : 

Art. I. Artikel 25 der Nijverheidsonderwijs
wet wordt vervangen door een nieuw artikel 25, 
luidende als volgt : 

,, 1. Aan rechtspemoonlijkheid bezittende 
instellingen en vereenigingen en aan gemeenten 
wordt oncler bij algemeenen maatregel van 
bestuur te stellen voorwaarden ten behoeve 
van de door haar in stand gehouden scholen, 
bedoeld in artikel 11, uit 's Rijks kas su bsiclie 
gegeven tot een be.drag, overeenkomende met 
2eventig ten honderd van de netto-kosten. 
Ten behoeve van de scholen, bedoeld in artikel 
11, tweede lid, onder a, b, c en d, kan dit sub
siclie worden verhoogd tot een bedrag, over
eenkomende met vijf en zeventig ten honderd 
van de netto-kosten. 

2. Het in het eerste lid bedoelde subsiclie 
wordt verleend, inclien en voor zoolang de 
raad der gemeente waa,r de school zal worden 
;,iev;,stigd - gehoord, voor zoover mogelijk, 
<1e betrokken organisatien van patroons en 
werklieden - de oprichting en instandhoucling 
nooclig acht. De raad beslist binnen zes 
maanden, nadat een schriftelijk verzoek van 
een der in hflt eerste lid genoemde instellingen 
en vereenigingen is ingecliend. Het besluit 
van den Raad, waarbjj de oprichting en in
standhouding der school noodig wordt geoor
<leeld, behoeft de goedkeuring van Onzen 
Minister, Gedeputeerde Staten gehoord. Van 
een besluit, waarbij ilie oprichting en instand
houcling niet noodig wordt geoordeeld, k,unnen 
belanghebbenden, mits binnen dertig vrije 
dagen, te rekenen van den dag waarop het 
besluit openbaar gemaakt of den belangheb
bende toegezonden is, in beroep komen bij 
Onzen Minister, die daarop beslist, Gedepu
teerde Staten gehoord. 

3. Wordt tot de oprichting van eerie school, 
als bedoeld in artikel 11, overeenkomstig het 
bepaalde in het voorgaande lid besloten, dan 
komt, naar de in het eerste lidgemaakteonder
scheiding, een bedrag, overeenkomende met 
dertig, dan wel vijf en twintig ten honderd van 
de netto-kosten voor rekening van de gemeente 
waar de school zal worden gevestigd, met clien 
verstande, dat subsidien en bijdragen van 
andere lichamen en particulieren in mindering 
van clit bedrag komen. 

4. Wanneer de school bezocht wordt door 
leerlingen afkomstig uit andere gemeenten dan 
die waarin de school gevestigd is, zijn clie ge
meenten, tenzij aldaar een gelijksoortige school 
is gevestigd, verplicht voor ieder dezer leer 
!ingen aan de gemeente van vestiging te ver
goeden, waar het geldt eene schoo , als bedoeld 

n artikel 11, tweede lid, onder a, b, c, of d, 
een bedrag overeenkomende met vijftien, en, 
waar het geldt eene andere der in artikel 11 
bedoelde scholen, een bedrag, overeenkomende 
met twintig ten honderd van het gemiddeld 
bedrag per leerling der netto-kosten. Om
trent de vaststelling en berekening van dit 
bedrag, zullen in den algemeenen maatregel 
van bestuur, bedoeld in het eerste lid van dit 
artikel, nadere voorschriften worden gegeven. 

5. Indien de in het eerste lid genoemde 
instelling of vereeniging Onzen Minister op 
deugdelijke gronden aantoont, dat in het 
bedrag der netto-kosten, hetwelk krachtens 
het bepaalde in het derde lid voor rekening 
der gemeente zal komen, voor het gehee1 
duurzaam van harentwege zal worden voor
zien, wordt, met uitsluiting van het bepaalde 
in het tweede, derde en vierde lid van dit 
artikel, het in het eerste lid genoemd subsidie 
van Rijkswege toegekend, indien en voor 
zoolang Onze Minister de oprichting en instand
houding der school noodig acht. 

6. Op gelijke wijze, als in het tweede lid 
van clit artikel is omschreven, wordt beslist 
omtrent elke uitbreiding van de school of den 
dienst, clie het gevolg is van nieuwe aan het 
leerplan toe te voegen v<tkken van onderwijs. 

7. Onder netto-kosten worden verstaan 
de kosten bedoeld · in artikel 26, verminderd 
met de ontva,ngsten wegens contributien, 
opbrengst van werkstukken, schoolgelden en 
bmtengewone inkomsten. 

8. Het is den gemeenten niet geoorloofd 
bet bedrag, hPtwelk 7,ij op grond van het derde 
of vierde lid van dit artikel hebben bij te dragen, 
op de verzorgers der Jeerlingen of op deze zelf 
in welken vorm ook te verhalen, behoudens 
het bepaalde bij artikel 28, zevende lid." 

Art. Ibis. Art. 28, zevende lid, der Nijver
heidsonderwijswet wordt vervangen door : 

,,Het invoeren of wijzigen van eene school
geldregeling geschiedt voor de gemeentescholen 
met inachtneming van de artikelen 232 tot en 
met 236 dcr Gemeentewet_ De invordering 
wordt geregeld door eene plaatseljjke verorde
ning, overeenkomstig de bepalingen van de 
artikelen 258 tot en met 202 dier wet. Inclien 
het schoolgeld, . behalve voor zooveel bP.treft 
het geval, in heJ; tweede lid van dit artikel 
vermeld, niet voor iederen leerling van dezelfde 
klasse gel ijk is, wordt het opmaken van school
geldkohieren in deze verordeningen voorge
schreven ; dern kohieren worden opgemaakt 
en vast~esteld door Burgemeester en Wet- · 
houders.· ' 

Art. U. Artikel 39, eerste en tweede lid, 
der Nijverheidsonderwijswet wordt gelezen 
als volgt: 

,,I. Aan rechtspersoonlijkheid bezittende 
instellingen en vereeni~ingen, welke zich de 
bevordering van het N1jverheidsonderwijs ten 
doel stellen, en aan gemeenten, indien zij zich 
uitdrukkelijk bereid hebben verklaard aan de 
ontwikkeling van het leerlingwezen mede te 
werken door het te hunnen overstaan, over
eenkomstig de voorschriften van dezen titel, 
doen slmten van leerovereenkomsten tusschen 
patroons en wettelijke vertegenwoorcligera 
van leerlingen, wordt, onder bij algemeenen 
maatregel van bestuur te ste!Jen voorwaarden, 
ten behoeve van een met inachtneming der 
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bepalingen van dezen titel toegepast leerling
wezen uh 's Rijks kas subsiclie gegeven tot 
een bedrag, overeenkomende met zeventig.'ten 
b,;mderd van de netto-kosten. 

2. Het in het ePrste lid bedoeld subsiclie 
wordt verleend, inclien en voor zoolang Onze 
Minister de toepassing van bet leerlingwezen 
nooctig acht. 

3. Wordt tot toepassing overeenkomstig 
het bepaalde in het voorgaande lid besloten, 
dan komt een bedrag, overeenkomende met 
30 ten bonderd van de •netto-kosten, in ver
houding van bet aantal leerlingen voor rekening 
van de gemeenten, uit welke zij afkomstig zijn, 
met <lien verstande dat subsidie en bijdragen 
van andere licbamen en particulieren in minde
ring van dit bedrag komen. 

4. Onder netto-kosten worden verstaan 
alle uitgaven, uit de to.,passing van bet leer
lingwezen voortvloeiende, verminderd met de 
ontvangsten wegens contributien, opbrengst 
van proefstukken, lesgelden en buitengewone 
inkomsten. 

5. Ret bepaalde bij artikel 25, achtste lid 
geldt eveneens voor de bijdrage, genoemd in 
bet derde lid van clit artikel." 

Het derde, vierde en vijfde lid van artikel 39 
worden onderscbeidenlijk bet zesde, zevende 
en achtste lid. 
, Art. III. Artikel 67 der Nijverheidsonder

w:ijswet wordt vervangen door ePn nieuw 
artikel, luidende als volgt : 

,,1. Scholen, als bedoPld in artikel 11, die 
op bet tijdstip van bet in werlring treden dezer 
wet bestaan, worden geacbt te zijn opgericbt 
met inacbtneming van artikel 25, tweede lid. 

2. De in het eerste lid bedoelde scholen. 
die op dat tijdstip in bet genot zijn van eeri. 
hooger Rijkssubsidie dan waarop zij ingevolge 
artikel 25, eerste lid, aanspraak kunnen maken. 
behouden dit su bsidis, zoo zij overigens aan 
de gestelde eischen voldoen. Het hooger be
drag k,omt in mindering van het gemeent.elijk 

. subsidie ingevolge artikel 25, derde lid." 
Art. IV. Deze wet treedt in werking op 

het tijdstip, waarop de wet van 4 October 1919 
Staatsblad n°. 593 (Nijverbeidsonderwijswet) 
in werking treedt. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenbage, .den 22sten De

c,im ber 1921. 
WILHELMINA. 

De Minister van Onderwijs, 
K unsten en W etenschappen, 

J. TH. DE VISSER. 
(Uitgeg . 5 Jan. 1922.) 

22 December 1921. WET tot verbooging en 
wijzi~ng van hoofdstuk VA der Staats be
grootrng voor bet dienstja.ar 1920. S. 1368. 

Bij deze wet worden eenige artikelen ver
boogd, verminderd en in~evoegd en wordt de 
omscbrijving van een art1kel gewijzigd. 

Tengevolge biervan wordt verhoogd : 
de Iste afdeeling met f 12,400 ; de Ude af

deeling met f 633,271 ; de IIIde afdeeling met 
f 260,400; de IV de afdeeling met f 15,800; 
de V de afdeeling met f 1,963,170; de VIde 
afdeeling met f 39,857,010; de VIIde afdeeling 
met f 36,325 ; de VIIIste afdeeling met 
f 439,000 ; en bet eindcijfer der begrooting 
met f 43,217,976. 

22 December 1921. BESLUIT tot wijziging van 
het Koninklijk besluit van 3 September 
1921 ( Staatsblad n°. 1042), tot vaststelling 
van een algemeenen maatregel van be
stunr, als bedoeld in artikel 64, sub 5, der 
Ongevallenwet 1921. S. 1369. 

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

Arbeid van 16 November 1921, n°. 4386, af
deeling Arbeidersverzekering; 

Gezien artikel 64, sub 5, der Ongevallenwet 
1921 ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
den 13den December 1921,. n°. 46); 

Gelet op bet nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 20 December 1921, 
n°. 5072, afdeeling Arbeidersverzekering; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te wijzigen Ons besluit van 3 September 

1921 (Staatsblad n°. 1042) en te bepalen als 
volgt: 

Art. 1. In het tweede lid van artikel 6 van 
bovengenoemd besluit worden de woorden 
,,de grootheid b" vervangen door ,,de groot
heid b ". 

2. bit besluit treedt in werking op den 
tweeden dag na <lien der dagteekening van 
het Staatsblad, waarin het is geplaatst. 

Onze Minister van Arbeid is belast met de 
uitvoering van dit besluit, dat in bet Staats
blad zal worden geplaatst en waarvan afschrift 
zal word~n gezonden aan den Raad van State. 

's-Gravenbage, den 22sten December 1921. 
. WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, AALBERSE. 
( Uitgeg. 4 Jan. 1922.) 

22 December 1921. BESLUIT ~ot herziening 
van het tarief, vastgesteld bij het Konink
lijk besluit van 14 September 1921, (Staats- . 
blad n°. 1063). S. 1370. 

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

Arbeid van 10 November 1921, n°. 4507, af • . 
deeling . Arbeidersverzekerin$; 

Gezien artikel 40, eerste hd, der Ongevallen
wet 1921 ; 

Den Raad van State geboord (advies van 
6 December 1921, n°. 43) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 20 December 1921, 
n°. 5100, afdeeling Arbeidersverzekering; 

Hebben goedgevonden en versta.a.n te 
bepalen· : 
Art. 1. Het ta.rief, va.stgesteld bij Ons 

besluit van 14 September 1921 (Staatsblad 
n°. 1063,) wordt met ingang van 1 Januari 
1922 vervangen dool')het navolgende tarief. 

De premie bedraagt per Mn gulden loon 
zooveel duizendste deelen van een gulden als 
bet gevarencijfer eenheden bevat. 

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

Onze Minister vo.n 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 22sten December 1921. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, AALBERBE. 
(Uitgeg. 29 Dec. 1921.) 
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23 Decemher 1921. BESLUIT tot vernietiging 
van het besluit•van Burgemeester en Wet· 
houdei:s van Eygelahoven, waar]?ij aan A. 
C. H. de Meijer, aldaar verlof werd ver
leend voor den verkoop van alcoholhou
denden anderen dan sterken drank. S. 1371. 

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

Arbeid en van Binnenlandsche Zaken, dd. 8 
November 1921, n°. 1803 G, afdeeling Volks
gezondheid, en dd. 29 November 1921, no. 
15070, afdeeling Binnenlandsch Bestuur ; 

Overwegende, dat Burgemeester en Wet
houdcrs van Eygelahoven bij hun besluit van 
26 Juli 1921 aan Anna Catharina Hubertina. 
de Meijer, aldaar verlof hebben verleend voor 
den verkoop van alcoholhoudenden a.nderen 
dan sterken drank ; 

Overwegende, dat bij besluit van Burge
meester en Wethouders voornoemd, van 4 Mei 
1921, werd ingetrokken het verlof staande ten 
name van Helena de Meijer, geboren Klein
jans, op grond van het bepaalde bij artikel 39, 
1 °., in verband met ar~ikel 36, l st-e lid, 20., 
letter a, der Drankwet. welk beeluit in hooi;er 
beroep door Gedeputeerde Staten van Lim
burg, bij hun beRluit van 24 Juni, n°. 6077/9 M, 
is gehandhaafd ; 

Overwcgende, dat Anna Catharina Hubertina 
de Meijer is de inwonendP dachter van voor
noemde Helena de Meijer, geboren Kleinjans, 
en als zoodanig . moet worden beschouwd als 
tusschenpersoon van laatstgenoemde ; 

Ove:rwegende, dat artikel 36, l ste lid, 70,, 
der Drankwet bepaalt, dat het verlof wordt 
geweigerd wanneer de verzoeker is tusschen
persoon voor iemand, die in een der onder 
nummers l, 2, 3, 5 en 6 vermelde gevallen v<,r
keert, waaronder ook behoort het geval, dat 
binnen de laatste vijf jaren een vroeger verlof, 
den verzoeker verleend, werd ingetrokken 
krachtens artikel 39, 1°., in verbaod met artikel 
36, lste lid, 2°., letter a; 

Overwegende, dat derhalve het voornoemde 
besluit van Burgemeester en Wethouders van 
Eygelahoven, van 26 Juli 1921, is genomen in 
qtrijd met bet, be,:iaalde bij artikel 36, lste lid, 
7°., der Drankwet; 

Gelet op · het bepaaJde bij artikel 153 der 
Gemeentewet ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
13 December 1921, n°. 47); 

Gezien het nader rapport van Onze Ministers 
van Arbeid en van Binnenlandsche Zaken, van 
21 December 1921, n°. 2007 G, afdeeling Volks
gezondheid ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
het voornoemde besluit van Burgemeester 

en Wethouders van Eygelahoven, van 26 Juli 
1921, te vernietigen wegens ~trijd met de wet. 

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. 

's-Gravenhage, den 23sten December 1921. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid. AALBERSE. 
De Minister van Binnenland~che Zaken, 

CR. RUYS DE BEERENBROUCK. 
(Uitgeg. 23 Jan. 1922.) 

23 Decemher 1921. BESLUIT, strekkende o. a,, 
tot het bepalen van den dag van in, wer
kin~ treden der Warenwet 1919 (Staats
blaa n°. 581) en van Ons besluit van 
5 Januari 1921 (Staatsbkui n°. 5) voor de 
keuringsgebieden Zwolle, Zutphen en Haar
lem. S. 1372. 

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

Arbeid van ;ll. December 1921, n°. 1923 D, 
afdeeling Volksgezondheid ; · 

Gelet op artikel 8 in verband met artikel 7 
en op de artikelen 33 en 36 der Warenwet 1919 
(Staatsblad n°. 581), alsmede op Ons besluit 
van 5 Januari 1921 (Staatsbkui n°. 5); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
2°. te bepalen : 
b. de artikelen der Warenwet 1919 (Staats

bkul, n°. 581) voor zoover deze nog niet bij 
eenig vorig besluit in werking zijn gesteld, 
alsmede Ons besluit van 5 Januari 1921 (Staats
blad n°. 5) treden voor de keuringsgebieden 
Zwolle, Zutphen en Haarlem in werking op 
1 Januari 1922: · · 

' O.tize Minister van Arbeid is belast met de 
!1Jt'voering van dit besluit, dat _voor zooveel 
Jiet bepaalde ·ouder 2°: b betreft, 1n het Staats
bkui zal worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den 23sten December 1921. 

WILHELMINA. 
De Minister van Arbeid, AALBERSE: 

(Uitgeg. 9 Jan. 1922.) 

23 Decemher 1921. B ESL UIT tot vaststel!ing 
van een aanvulling van de voorschriften 
der 4• uitgave van de Nederlandsche 
Pharmacopee. S. 1373. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Overwegeude, dat de noodzakel\jkheid be

staat de voorschriftPn val1 de 4• uitgave van 
de Nederlandsche PharmacopPe, vastgestf·ld 
bij Ons besluit van 23 Januari 1906 (St,,afsblad 
no_ 8) aan te vullen : 

Gelet op de wet van 2 November 1871 (Staats
blad no. 118) ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Arbeid van 9 ~ovember 19;!1, no, l a96 P, 
afdeeling volksgezondheid ; 

Den .Raad van State gehoord (ad vies vac 
13 December 1921, n°. 45); 

Gelet op het nader raµµort van Onzen voor
noemden · Minister van :ll Decem ber HJ:H, 
n°. 2:l25 P . afdeeling Volksgezondheid; 

H e t,ben goedgevonden en verstaan te be
paten: 
De aanvulling van de voorschr iften der 4• 

uitgave van de Nederlandsche Pharmacopee 
door Onzen Mi nister van A rbeid gewa,im,erkt, 
wordt vastgesteld en bet tijdetip van invoering 
wordt bepaald op den dag, waarop dit besluit 
,ml worden afgekondigd. . 

Onze Minister van Arbeid is belast met de 
uitv.oering van dit besluit, d,it met de hoven
hedoelde aanvulling in het Stao/,q/,/od zal 
worden geplaatft en ,-aarvan afscbr ift zal 
worden gezonden aan d~n Kaad van Mtate. 

's-Gravenbairn, den 2:{st,•n DPcember 1921. 
WlLHl!:LM IN A. 

De M inister v11n Aroeirt , AALB1':RSE. 
( Uitgeg .. 13 Jan. l\J:22, 
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Quae ad Pharmacopoea, Nederlandicae Editione.s 
q1<artae praecepta supplenda erunt haec sunt. 

Sapo aromaticus, 
B alsammn Opodeldoch. 

Parandi praecepto addenda sunt : 
Loco Spiritus diluti Spiritum dilutum, 

acetoni partis centesimae dimidium continen
tem, adhiberi licot. 

Solutia Gamph orae spirituosa . 
Parandi praecepto addenda sunt : 
Loco Spiritus diluti Spiritum dilutum, 

acetoni partis centesimae dimidium continen
tem, adbiberi lacet. 

Spiritus saponatus. 

Parandi praecepto adde!1da sunt : 
Spiritum saponatum ita quoque parari licet : 
Solve Saponis kalini partes trecentas . 300 
in Spiritus, acetoni partis centesimae 

. dimidium continentis, partibus trecen-
tis quinquaginta. . . • . . • • • . 350 

His adde Olei Lavandulae vartes duas • 2 
et Aquae partes trecentas duodequinqua-

git!ta . . . . • . • . . . . . • . ,. 348 
Per spiritum acotonum continentem parata 

ta cognosci possunt : 
De paratorum centimetris cubicis lOspiritum 

destilla. 
· Si in mixtis destillatorum centimetrocubicol 
et aquae centrimetris cubicis 9 vanallini milli 
grammata 10 soluta erunt et liquor, addito 
bydratis kalici frustnlo (circiter grammata 
1,5) non quassatus per horae partem quartam 
in balneo aquae, caloris graduum 60 ad 70 
calefactus erit, aupra hydratum kalicum 
stratum rubrum apparebit. 

Volgens artikel 3 der wet van 2 November 
1871 (Staatsblad n°. 118) gewaarmerkt. 

De Ministe,· van Arbeid, At.LBERSE. 

Aant'ulli11,q ,;an de voorschriften van de 4de 
1,itgave der Nede,·landsche Pharmacopee. 

Sapo aromaticus, 
Opodeldoch. 

Aan bet bereidingsvoorschrift toe te voegen: 
In plaats van Verdunden Spiritus kan ook 

gebruikt worden Verdunde 8piritus, die 0,6 
pet. aceton bevat. 

Solttlio ramphora• spirituosa, 
Kamje,·spiritus 

Aan het bereidingsvoorscbrift toe te voegen : 
In plaats van Verdunden Spiritus kan ook 

gebruikt worden Verdunde Spiritus, die 0,5 
pet. aceton bevat. 

S11irifus sapunattts. 
Z•epspiritus. 

Aan bet bereidingsvoorsch rift toe te voegen : 
Zeepspiritus k!ln ook aldus bereid worden : 
Los op driebonderd deelen Kalizeep • • 300 
in driehonderd vijftig deelen Spiritus, 

die 5,5 pet. aceton bevat . . . . . 350 
Voeg bierbij twee deelen Lavendelolie . 2 
en driebonderd acht en veertig deelen 

water. . . . . . ......... 348 
De met acetonhoudenden Spiritus bereide 

preparaten kun~en aldus worden herkend : 

Destilleer van 10 c.M•. van het preparaat 
den spi ritus a£. 

Wordt in een mengsel van 1 c. M •. destillaat 
en 9 c.M•. water 10 mg, vanilline opgelost en 
de v loeistof, na toevoeging van een st ukje 
kaliumhydroxyde (ongeveer 1,5 g.) zonder
om te schudden, gedurende 15 minuten in een 
waterbad van 60°-70° verwarmd, clan ver
toont zich boven het kaliumbydroxyde een 
roode laag. 

Volgens artikel 3 der wet Yan 2 November 
1871 (Staa tsblrtd no. 118) gP-waarmerkt. 

De Minister van Arbeid, AALBERSE. 

23 December 1921. BESLUIT tot wijziging van 
de beslciten van 9 Juni 1917 (Staatsblad 
n°. 457), van 9 Juni 1917 (Staatsblad n°. 
458), van 15 Febrnari 1919 (Staaf.sblail 
n°. 41), van 2 September 1919 (Staatsblail 
n°. 553) en van 1 Juli 1920 (Staatsbkul 
n°. 326), betreffende de citloting en af
lossing van de schuldbekentenissen, cit
gegeven kracbtens de Leeningwet 1916, 
de tweede Leeningwet 1916, de Leening
wet, 1917. de Leeningwet 1918 en de Lee
ningwet 1919. S. 1374. 

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

Financien van 20 December 1921, n°. 210, 
(Generale Thesaurie); 

Overwegende, dat de wenschelijkbeid is 
gebleken wijziging te brengen in de regelen 
geste ld ten aanzien van de aflossing van de 
scbuldbekentenissen, uitgegeven krachtens de 
Leeningwet. 1916 (Staatsblad n°. 135), de tweede 
Leeningwet 1916 (Staatsblad n°. 533), de Lee
ningwet 1917 (Staatsblad n°. 710), de Leening
wet 1918 (Staat.sblad n°. 803) en de Leeningwet-
1919) (Staatsblad 1920 n°. 46) ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Te bepalen, dat in Onze besluiten van 9 Juni 

19H' (Staatsblad n°. 457), van 9 Juni 1917 
(Staatsblad" n°. 458), van 15 Februari 1919 
(Staatsblad n°. 41), van 2 September 1919 
(Staatsblad n°. 553) en van l Juli 1920 (Staats
blad n°. 326) de volgende wijziging wordt ge
bracbt: 

Artikel 4,. 3• lid, wordt gelezen als volgt : 
,,lndien een of meer coupons ontbreken, 

gescbiedt de aflossing der schuldbekentenis 
onder inboudin~ van bet bedrag der ontbre
kende coupons'. 

Dit besluit treedt in werking met ingang van· 
1 Januari 1922. 

Onze l\finister van Financien is belast met 
de citvoering van dit beslcit, hetwelk in bet 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afscbrift zal worden gezonden aan de Alge
meene Rekenkamer. 

's-Gravenhage, den 23sten December 1921. 
WILHELMINA . 

.De Jfini8ter van Financien, DE GEER. 
( Uitge,g. 30 Dec. 1921.) 

23 December 1921. BESLUIT tot toevoeging 
van een derde lid aan artikel 44 van bet 
,,Besluit op de lndiscbe Bestuursopleiding". 
s. 1375. 

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



23-24 D E C E M B E R. 1921 

Kolonien van 2 December 1921, 9de afdeeling, 1 WIJ WILHELMINA, ENZ. 
onderafd. A, n°. 24 ; Op de voordracht van Onze Ministers van 

Den Ra.ad van State gehoord (advies van Arbeid, van Justitie, van Binnenlandsche 
13 December 1921, n°. 49); Zaken, van Onderwijs, Kunsten en Weten-

Gezien het nader rapport van Onzen voor- schappen, van Marine, van Financien, van 
noem~en Minister va~ 20 December 1921, 9de Oorlog, van Watersta.at, van La'!-~bouw, 
afdef'lmg. onderafdeelmg A, n°. 76 ; I Nijverheid en Handel en van Kolonien van 

Hebben goedgevonden en verstaan: 1 14 November 1921, n°. 12250, afdeeling Ar-
Art. 1. Aan arti.kel 44 van het ,,Besluit op beid ; 

de Indische Bestuursopleiding" (Nederlandsch Den 13,aad van State gehoord (advies van 
Staatsblad 1907, n°. 71, lndisch Staatsblad 1907, 20 December 1921, n°. 45); 
n°. 230), wordt een derde lid toegevoegd, lui- Gezien het nader rapport van Onze voor-
dende als volgt : noemde Ministers van 22 December 1921, 

(3) Indien de in het lste lid bedoelde no. 19751, afdeeling Atbeid; 
ambtena_ren g~du_rende den in het vorig lid Overwegende, dat het wenschelijk is_geblek~n 
aange~~den t1Jd Ill het genot van een hoogere het Arbeidsreglement voor werkheden m 
)>ezoldigmg zouden zijn gesteld wanneer zij 's Rijks dienst (Staatsblad 1920, n°. 75), op
Ill Nederlandsch-Indie waren blijven door- nieuw te herzien; 
dienen, wordt op den voet van die hoogere Hebben goedgevonden en verstaan te be-
bezoldiging het verlofstraktement door den palen : 
llfinister van Kolonien nader vastgesteld, ge- Art. I. In Ons besluit va'!-. _14 Fe)>ruari 
r~kend van _de maand, waarover z1j het eerst 1920 (Staatsblad n°. 75), geW1Jz1gd blJ Ons 
die hoogere inkomsten zouden hebben genoten. besluit van 13 December 1920 (Staatsblad n°. 

2. Dit besluit treedt in werking met ingang 894), worden de vavolg'lnde wijzigingen en aan-
van den lsten Januari 1922. vullingen aangebracht: 

Onze Minister van Kolonien is belast met I. In a,rtikel 12 worden de woorden ,,een 
de uitvoering van dit besluit, dat in het Staats- jaar" vervangen door de woorden: ,,twee 
blad zal worden geplaatst en waarvan afschrift jaren". 
zal worden gezonden aan den Raad van State II. Artikel 22 wordt gelezen als volgt : 
en aan de Algemeene Rekenkamer. 1. Aan een Rijkswerkman, die niet op ver-

's-Gravenbage, den 23sten December 1921. zoek en niet bij wijze van straf, noch op grond 
WILHELMINA. van het bepaalde in artikel 16, onder b, noch 

De Minister van Kolonien, DE GRAAFF. op grond van eene onherroepelijk geworden 
(Uitgeg. 5 Jan. 1922.) veroordeeling tot vrijheidsstraf welc(ens misdr1~f, 

is ontslagen, en die geen aanspraak op dadeliJk 

23 December J 921. M:rss1vE van den Minister 
van Binnenlandsche Zaken aan de Com
missarissen der Koningin in de ond'lrschei
dcne provinciiin, betreffende controle op 
de aanschaffing van papier. 

Ik heb de eer U mede te deelen, dat door 
mijn ambtgenoot van Landbouw, Nijverheid en 
Handel aan den Rijksvoorlicbtingsdienst ten 
behoeve van den Vezelhandel en de Vezelnij
verheid te Delft (adres : Nieuwelaan 71i), te 
beginnen met 1 Januari a.s., als onderdeel van 
zijn taak is opgedragen aan alle Rijks-, provin
ciale- en gemeentelijke instellingen, op haar 
verzoek van advies te dienen omtrent de aan 
te schaffen papiersoorten en later c.q. controle 
uit te oefenen of het geleverde papier inderdaad 
aan de gestelde eischen voldoet en overeenstemt 
met dat, waarvan de aanschaffiug werd aan
bevolen. 

Ik heh de eer Uwe aandacht op bet boven
staande te vestigen en U aan te bevelen bij 
de aanschaffing van papier van deze deskun
dige voorlichting zooveel mogelijk gebruik te 
maken. 

U gelieve ook de gemeentebesturen in Uwe 
provincie daarop opmerkzaam te ma.ken. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
Voor den Minister, 

De Secretaris-Generaal, 
J.B. KAN. 

(B. S.) 

24 December 1921. BESLUIT, houdende wijzi
ging van het Arbeidsreglement voor werk
lieden · in 's Rijks diena.t \Staatsblad 1920, 
n°. 75) S. 1376. 

ingaand peneioen heeft uit hoofde van aan den 
lande bewezen diensten, wordt bij een onaf
gebroken diensttijd, als aangegeven in kolom 
I, 2/ 3 van het laatstelijk genoten tijdloon uit 
gekeerd gedurende bet aantal weken, genoemd 
in kolom II. 

KOLOM I. 

- --- ---- ---
!anger dan een jaar. . . 

id. twee jaren 
id. drie 
id. vier 
id. vijf 
id. zes 
id. zeven 
id. acht 
id. negen 
id. tien 
id. elf 
id. twaalf 
id. dertien 
id. veertien 
id. vijftien 
id. zestien 
id. zeventien 
id. achttien 
id. negentien 
id. tWllltig 
id. een en twintig ,, 
id. twee en twintig ,, 
id. drie en twintig ,, 
id. vier en twintig ,, 
id. vijf en twintig 

KOLOM II. 

vier 
zes 
acht 

weken 

tien ,, 

I 
twaalf ,. 
veertien 
zestien n 

I 
achttien ,, 
twifltig ,, 
twee en twintig,. 
vier t'n twintig,, 
zes en twintig ,, 
acht en twintig ,, 
dertig ,. 
twee en dertig ,, 

I 
vier en dertig ,, 
zes en dertig ,, 
acht en dertig ,, 
veertig ,, 
twee en veertig ,, 
vier en veertig ,, 
zes en veerti~ ,, 
acht en veert1g,, 
vijftig ,. 
twee en vijftig 
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2. Voor een Rijkswerkman, als in het eerste j 
lid bedoeld, die op het tij'.fatip, waarop zijn 
ontslag ingaat 41 jaar of ouder is, wordt de 1 

daar aangegeven termijn van uitkeering met 
een week verlengd voor elk vol jaar, waarmcde 
zijn leeftijd den 40- jarigen leeftijd nverschrijdt. 

3. Het bepaalde in het eerste en tweede hd 
is niet van toepassing op hem, die ten tijde 
van zijn ontslag een uitkeering, als bedoeld in 
de eerste paragraaf van Hoofdstuk Vl, genoot. 

4. Indien bij opheffing van een Rijksin
richti.ng of tak van 's Rijks dienst inkrimping 
van personeel of ontslag op ruime schaal 
plaats heeft, kunnen · onverminderd het be
paalde bij het eerste, tweede en derde lid, 
bijzondere maatregelen worden getroffen. 

5. Voor de toepassing van dit artikel wordt 
een tijdelijk Rijkswerkman gel\jkgesteld met 
een Rijkswerkman, met dien verstande even
wel, dat hem de in het eerste lid bedoelde uit
keering slechts wordt verstrekt gedurende de 
helft van het aantal weken, waarop een Rijks
werkman krachtens het eerste en tweede lid 
recht heeft. 

6. De uitbetaling van de in het eerste lid 
bedoelde uitkeering wordt opgeschort over 
den tijd, gedurPnde welken de werkman weder
om in 's Rijks dienst werkzaam wordt gesteld. 
De aanspraken op bedoelde uitkeering ver
vallen vanaf het tijdstip, waarop de werkman 
in het genot treedt van pensioen. 

III. In artikel 34 wordt na het woord ,,kan" 
in$evoegd : ,, , indien mindere arbeidsgeschikt
he1d daartoe aanleiding geeft,". 

IV. Van artikel 35, derde lid, wordt de 
eerste volzin gelezen als volgt : 

3. Voor het genot va-n woning wordt, be
halve in de gevallen dat <lit genot in het bij
zonder is nf wordt toegekend als belooning 
voc,r het vervullen eener nevenbetrekking, 
een aftrek toegepast van 15 ten honderd van 
het tijdloon. 

Art. II. Dit besluit treedt in werking mi>t 
iugang van den tweeden dag na dien der da.g
teekening van het Staatsblad, waarin het ge
plaatst is. 

Onze Ministers van Arbeid, van Justitie, 
van Binnenlandsche Zaken, van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, van Marine, van 
Financien, van Oorlog, van Waterstaat, van 
Landbouw, N(jverheid en Handel en van 
Kolonien zijn belast met de uitvoering van 
dit beslnit, dat in het 8taatsblad zal worden 
geplaatst en waarvan afqchrift zal worden 
gezonden aan den Raad van State en aan de 
Algemeene Rekenkamer. 

's-Gravenhage, den 24sten December 1921. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, AALBERSE. 
De Minister van Justitie, HEEMSKERK. 
De Minister van Binnen/,a,ndsche Zaken, 

CH. RUYS DE BEERENBROUOK. 
De Minister van Onderwfis, 
Kuns/en en Wetenschappen, 

J. TH. DE VISSER. 
De Minister van Marine n.. i., VAN DtJK. 

De Minister van Financien, DE GEER. 
De Minisier van Oorlog, VAN DrJK. 

.De Min. van Wnterstaat, A. A. H. W. KoNIO. 
De Min. van Landbouw, Nijverheid en Handel, 

H. A. VAN IJSSELSTEIJN. 
De Minister van Kolonien, DE GRAAFF. 

(Uit,geg. 30 Dec. 1921.) 

24 December 1921. BESLUIT tot herziening 
van de voorschriften, in acht te nemen 
bij den in-, uit-, door- en vervoer van 
goederen. S. 1377. 

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

Financien van 2 December 1921, n°. 133, 
Invoerrechten; 

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 (Staatsblad n°. 
212); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
13 December 1921, n°. 37); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 21 December 1921, 
n°. 140, Invoerrechten ; 

Hebben goedgevonden en verstaan te 
bepalen: 
Art. ·1. Voor ter zee op den voet van het 

Koninklijk besluit van 26 Maart 1872 (Staats
blad n°. 19), laatstelijk gewijzigd bij Ons be
sluit van 2 Juli 1921 (Staatsblad n°. 829), ten 
rechtstreekschen doorvoer in te klaren goede
ren, bestemd om zonder lossing met hetzelfde 
schip weder ter zee te worden uitgevoerd, kan, 
met inachtneming van de voorwaarden in de 
artikelen 2 tot 6 hierna vermeld, gehandeld 
worden als daar is aangegeven. 

Art. 2. De voor deze goederen met aan
duiding van voormelde bestemming afzonder
lijk in te leveren vrachtlijsten behoeven voor 
goederen in colli en losse voorwerpen slechts 
het totale aantal stuks, benevens de algemeene 
benaming ,,koopmanschappen", en voor de 
gestorte goederen slechts de soort van goed 
te bevatten. 

Voor buskruit en andere ontplofbare stoffen, 
zoomede voor absint, speelkaarten en voor alle 
in artikel 1 der ,,Vuurwapenwet 1919" en 
artikel 1 der ,,Opiumwet 1919 (Staatsblad n°. 
592)" bedoelde goederen, moeten echter steeds 
de soort, de hoeveelheid en d e verpakking ver
meld en ook overigens de voor het vervoer 
en den in-, uit- en doorvoer geldende bijzondere 
voorschriften nagekomen worden. 

Met het 00$ op de algemeene veiligheid en 
volksgezondhe1d kan Onze Minister van Finan
cien ook andere goederen, waaromtrent bij
zondere voorschriften bestaan, voor eene 
dergelijke uitvoerige vermelding aanwijzen. 

3. De schepen, waarin zich de goederen 
bevinden, moeten ten genoegen van den eersten 
ambtenaar op den visitatiepost voor verzegeling 
vatbaar zijn. 

De gezagvoerders dienen voor de aanbren
ging dezer verzegeling alle verlangde hulp en 
medewerking te doen verleenen: 

Zoo noo<lig worden de schepen op kosten van 
den handel gedurende hun verblijf hier te lande 
door ambtenaren bewaakt. 

4. W anneer wegens verandering van be
stemming, averij of om andere dergelijke rede
nen de goederen geheel of gedeeltelijk gelost 
moeten worden, kan de inspecteur of zijn 
plaatsvervanger daartoe onder de noodige 
voorzieningen vergunning verleenen, mits voor 
de goederen, die niet met hetzelfde schip 
weder uitgaan, alsnog volledig volgens artikel 2 
van het in artikel 1 genoemde · Koninklijk 
beslnit in te vullen vrachtlijsten worden in
geleverd en zoo noodig hiervoor nader eene 
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generale verklaring ten invoer worde gedaan. 
Zoodanige vrachtlijsten voor de geheele 

lading moeten in ieder geval worden ingeleverd, 
wanneer de schepen !anger dan veertien dagen 
hier te lande verblijven. 

5. Onverminderd het bepaalde in het 
voorgaande artikel, kan de inspecteur of zijn 
plaatsvervanger bij uitzondering toestaan, dat 
enkele colli worden gelost met documenten, 
na aangifte volgens de bepalingen der Alge
meene Wet van 26 Augustus 1822 (Staatsblad 
n°. 38) of met documenten volgens voormeld 
Koninklijk besluit van 1872. 

6. In bijzondere gevallen kan de directeur 
vergunnen, dat goederen buiten de aangewezen 
losplaatsen worden gelost. 

De gezagvoerders dienen te zorgen, dat, 
behoudens vergui:J.nirg van den directeur, geen 
goederen buit,.ri de aangewezen losplaatsen 
worden bijgeladen. 

7. In het in artikel 1 vermelde gewijzigde 
Koninklijk besluit van 26 l\faart 1872 (Staats
blad n°. 19) worderi de volgende wijzigingen 
gebracht: 

-Aan artikel 10 wordt een derde lid toege
voegd, luidendc : 

,,De invoerders zorgen voorts, dat geen, al 
dan niet tot de lading behoorende goederen 
warden gelost, of v66r de aanzuivering der 
generale verklaring weggevoerd, zonder voor
kennis der ambtenaren, belast met de visitatie, 
of op andere wijze dan bij dit artikel is toege
laten. ' 

In artikel 16 wordt de aanhef van het tweede 
lid gelezen : ,,Een exemplaar van elke vracht
lijst wordt, voor zoover dit niet door v~reeni
~ing van vrachtlijst en generale verklaring tot 
een formulier overbodig is, gehecht :". 

In artikel 18 wordt het tweede lid gelezen : 
,,De invoerders zorgen, dat de generale ver

klaringen warden aangezuiverd en dat geen, 
al dan niet tot de lading behoorende goederen 
worden gelost, of v66r de aanzuivering der 
generale verklaring weggevoerd zonder voor
kennis der ambtenaren, belast met de visitatie, 
of op andere wijze dan bij dit artikel is toege-
laten." · 

In artikel 86 worden aan het tweede lid de 
volgende woorden toegevoegd : ,,en voor de 
berekening van het ten kantore van afzending 
te betalen, of zoo noodig op de gestelde zeker
heid te verhalen, invoerrecht". 

In artikel 86, vierde lid, wordt voorts tus~chen 
de woorden ,,goederen" en ,,aansprakelijk" 
het woord ,,ook" ingelascht. 

8. In het Kc,ninklijk besluit van 4 Augus
tus 1874 (Staatsblad n°. 116), laatstelijk ge
wijzigd bij Ons besluit van 20 Juni 1911 (Staats
blad n°. 151), worden de volgende wijzigingen 
gebracht: 

In artikel 8 worden de thans aan het slot 
van letter f voorkomende woorden ,,een en 
antler, enz." als een afzonderlijke alinea ge-
lezen. · 

Artikel 8, laatste lid, artikel 9 en artikel 14 
vervallen. 

In artikel 13 worden in het eerste lid de 
woorden ,,worden bier en azijn" en ,,accijns
vrije goederen" onderscheidenlijk vervangen 
door: ,,wordt bier" en ,,accijnsvrij goed", 
terwijl in het tweede lid de woorden ,,of azijn" 
vervallen. 

1921. 

In artikel 26 worden de aan het eerste lid 
bij artikel 1, § g, van het Koninklijk besluit 
van 17 Juni 1876 (Staatsblad n°. 114) toege
voegde woorden: ,,alsmede, enz.", vervangen 
door ,,met verzendingslijsten volgens de be
palingen van het tweede hoofdstuk, alsmede 
in de bijzondere gevallen, bedoeld in artikel 27, 
laatste lid, met een zakboek volgens de be
palingen van laatstgenoemd hoofdstuk". 

In artikel 26, derde lid, worden de woorden 
,,Bier en azijn worden" vervangen door : 
,,Bier wordt". 

Aan artikel 27 wordt een vierde lid toege
voegd, luidende : 

,,In zeer bijzondere gevallen kan Onze 
Minister van Financien onder de noodige voor
zieningen toestaan, dat het vervoer anders 
dan met spoortreinen of schepen en zonder 
ambtelijke sluiting of verze~eling plaats vindt." 

9. De Koninklijke beslmten van 21 Februari 
1893 (Staatsblad n°. 48) en van 28 November 
1895 (Staatsblad n°. 182) zijn vervallen. 

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

' s-Gravenhage, diln 24sten December 1921. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financien, DE GEER. 
(Uitgeg. 12 Jan. 1922.) 

24 December 1921. WET tot wijziging van 
het vijfde hoofdstuk der Staatsbegrooting 
voor het dienstjaar 1919. S. 1378. 

Bij deze wet worden eenige artikelen ver
hoogd en verminderd. 

Tengevolge hiervan wordt verminderd: Afd. II 
met f 22,000 ; afd. III met f 155,600 ; afd. V 
met f 18,000, terwijl het eindcijfer der begroo
ting wordt verminderd met f 195,600. 

24 December 1921. WET tot verklaring van 
het algemeen nut der onteigening van 
eigendommen, noodig voor het verbreeden 
van de Brinklaan te Bussum. S. 1379. 

24 December 1921. WET tot wijziging van de 
Kieswet. S. 1380. 

Bijl. Hand. 2° Kamer 1920/1921, n°. 370, 
1-36. 

Hand. id. 1920/1921, bladz. 2905-2921, 
2929-2948; 1921/1922, bladz. 12 en 13. 

Hand. l• Kamer 1921/1922, bladz. 19, 55, 
56, 114, 115, 142-145, 163-169, 181. 

Wn WILHELMINA, ENZ .. . doen te weten : 
Alzoo ,vij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is in de Kieswet wijziging 
te brengen ter wegneming van bezwaren, welke 
b~j hare toepassing zijn gebleken; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. I. Het tweede lid van artikel 3 van de 

Kieswet vervalt. 
In artikel 9 wordt ingevoegd : achter het 

woord ,,voornamen": ,,waar het betreft ge
huwde vrouwen of weduwen, ook van den naam 
van den echtgenoot of overleden echtgenoot," ; 
achter het woord: ,,vermelding",,van woonplaats 
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en"; achter het woord: ,,geboorte" ; ,,benevens 
van de reden van uitsluiting"; 

In artikel 12 worden achter het woord ,,bin
nen" ingevoegd de woorden: ,,twee maal". 

Artikel 30 wordt gelezen : 
,,De in de vorige artikelen bedoelde verzoek

schriften, stukk:en, voor de rechtsvordering 
benoodigd, beslissingen, uit-praken en kennis
gevingen zijn vrij van griffiekosten en leges
gelden. 

De mededeelingen en kennisgevingen in 
de artikelen 12 en 14 bedoeld. geschieden bij 
aangetcekenden brief. 

Aan het tweede lid van artikel 32 wordt toe
gevoegd: 

,,Die ter vervulling van eene opengevallen 
plaat8 is bcnoemd, treedt af op het tijdstip, 
waarop degene in wiens plaats hij is benoemd, 
moe.~t aftreden." 

Achter het vijfde lid van artikel 33 wordt 
ingevocgd een nieuw lid, luidende : 

,,In gemeenten, die nict in kieskringen zijn 
verdeeld, is de burgemee.ster voorzitter van het 
hoofdstembureau. De laatste zin van het vorig 
lid is van toepassin$ ". 

Aan het zesde (meuw zevende) lid wordt 
toegevoegd de volgende zin : 

,,Die ter vervulling eener opengevallen plaats 
is benoemd treedt af op het tijdstip waarop 
degene in wiens plaats hij is benoemd moest 
aftreden". 

In het zevende (nieuw achtste) lid worden 
voor het woord ,,zittingen" ingevoegd de woor
den: ,,voor de kiezers toegankelijke". 

Aan het artikel wordt toegevoegd een laatste 
(negende lid), luidende : 

,,Aan de leden van de hoofdstembureaux kan 
een presentiegcld worden toegekend, waarvan 
het bedrag, indien het betreft de verkiezing 
van de leden der Tweede Kamer, wordt bepaald 
door On~, indien het betreft de verlriezing van de 
leden der Provinciale Staten, door de Gedepu
teerde Staten, indien het betreft de verl<iezin~ 
van de leden van den raad, door den raad.' 

In artikel 35, eerste lid, wordt in plaats van 
,, btugemeester, voorzitter van het hoofdstem
bureau", gelezen ,,voorzitter van het hoofd
stembureau". 

In het tweede lid worden v66r het woord 
1,openbare" ingevoegd de woorden ,,door den 
ourgemeester". 

De eerste zin van het derde lid wordt gelezen : 
,,Jedere lijst wordt onderteekend door ten 

minste vijf en twintig personen, die volgens 
de kiezerslijst geldende op het oogenblik der 
inlevering kiezers zijn voor het lichaam waar
voor de verkiezing moet plaats hebben". 

De laatste zin van het derde lid wordt ge· 
lezen: 

,,Betreft het de verlriezing van de leden van 
den raad van eene gemeente die in lrieskrin$en 
is verdeeld, dan geschiedt de onderteekemng 
door kiezers, die bevoegd zijn te stemmen 
binnen den kieskring waarin de lijst wordt 
ingeleverd. De bepaling van artikel 60 blijft 
hierbij buiten aanmerlring". 

Aan artikel 36 worden toegevoegd een tweede 
en een derde lid, luidende : 

,,Indien de candida.at is een gehuwde vrouw 
of weduwe, wordt zij op de lijst vermeld met 
den naam van haar echtgenoot of overleden 
echtgeno0t onder toevoeging van haren eigen 

naam, voorafgega::m door het woord : ,,gebo
ren" of eene afkorting van dit woord. 

Bij de vermelding van een candidaat mogen 
de voorletters gebeel of ten deele door de voor
namen worden vervangen". 

Artikal 39 wordt gelezen : 
,,Bij de lijst wordt overg,J'lgd do scluiftelijke 

verklaring vftn if'd~reu daarop voorkomenden 
candidaat, dat hij bewilligt iu de plaats_.hem 
op de lijst aangewezen. 

De vorm en de inricbting der scbriftelijke 
verklaring worden va-stgesteld bij algemeenen 
maatregel van bestuur. Deze wijst t~vens aan 
den tijd en de plaats waarop formulieren _ kos
teloos verkrijgbaar mot>ten ziJn. 

Indien de candidaat, 2icb buiten het Rijk in 
Europa bevindt, kan de verklaring telegraphisch 
worden gedaan en is zij nie.t aan het formulier 
in het vorig lid bedoeld gebonden. 

In artikel 40, eerste lid, worden achter bet 
woord ,,onderteekenaars" ingevoegd de woor
den: 

,, bevoegd tot deelneming aan de verkiezing 
binnen den kieskring waarin de lijst wordt 
ingeleverd. ". 

In artikel 41, tweede lid, wordt in plaa~s 
van ,,met vermelding van zijne voorletters en 
woonplaats" gelezen : ,,met de vermelding in 
artikel 36 geeiscbt". 

De tweede zin van dit lid vervalt. 
In bet derde lid wordt in plaats van ,,drie" 

gelezen ,,vijf". 
In artikel 43 onder a vervallen de woorden : 

,,en artikel 40, eerste lid". 
Artikel 45, eerste lid, wordt gelezen : 
,,Binnen twee dagen na den dag waarop door 

het hoofdstembureau over de geldigheid der 
lijsten en over de handhaving der daarop voor
komende candidaten is beslist, kan ieder lriezer 
van die beslissing in beroep komen bij de Ge
deputeerde Staten". 

Aan het artikel wordt toegevoegd een tweede 
lid, luidende : 

,,Indien beroep is ingesteld tegen eene be
slissing, waarbij bet hoofdstembureau een lijst 
ongeldig heeft verklaard of een candidaat beeft 
gesclll'apt op grond van een der verzuimen 
vermeld in artikel 41, tweede lid, zonder dat 
het hoofdstem bureau tevoren overeenkomstig 
het in dat artikel bepaalde kennis heeft ge
geven van het bestaan van bet verzuim aan 
hem die de lijst heeft ingeloverd, kan d.,ze het 
verzuim alsnog ter Provinciale griffie herstel
len." 

Artikel 48 wordt gelezen : 
,,Nadat de termijn voor beroep is verstreken, 

of in geval van beroep, nadat het besluit van 
de Gedeputt'erde Staten aan het hoofdstembu
reau is medegedeeld, deelt dit bureau onver
wijld aan het centraal stem bureau mede, welke 
geldige lijsten zijn ingeleverd. 

De vorm f'Il d.i inricbting dezer mededeeling 
worden va-stgesteld bij algemeenen maatregel 
van bestuur. 

Artikel -19 wordt gelezen : 
,,Onmiddellijk nadat de in het vorig artikel 

bedoelde mededeeiing van alle boofdstembu
reaux is ontvangen, brengt het centraal stem
bureau dit ter ope.nbare kenn:is. 

Indien het betnft de verkiezin& van de leden 
der Twoede Kamer of der Provmciale Staten 
geschiedt de kennisgeving in ,le Staatscourant. ', 
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Artikel 50 wordt -gelezen : 
,,Binnen zeven dagen na de kennisgeving 

bedoeld in bet vorig artikel, knnnen de gemach
tigden der onderteekenaars van lijsten deze 
tot een groep verbinden door eene daartoe 
strekkende gemeenschappelijke verklaring I 
scbriftelijk b1j bet centraa.l stem bureau in te 
leveren. 

Dezelfde lijst kan niet dee! uitmaken van 
meer dan Mme lijstengroep. Heeft een gemach
tigde meer dan eene verklaring, als vermeld 
in bet eerste lid, onderteekend, dan is zijne 
onderteekening onder iedere van dez-~ verkla
ringen ongeldig. 

Aan dit artikel wordt toegevoegd een vierde 
. lid, luidende : 

,,Aan de leden van bet stembureau kan een 
presentiegeld worden toe~ekend, waarvan de 
raad het bedrag bepaa]t.' . 

Artikel 58 wordt gelezen : 
,,De raad der gemeente, waarin de stem

burPaux zitting houden, benoemt behoudens 
bet bepaalde in artikel 59, eerste lid, de leden 
en de plaatsvervangende !eel.en uit of zoo noodig 
bu.i ten zijn midden. 

De benoeming geschiedt voor vier jaren. 
Die ter vervulling eener opengevallen plaats 
is benoemd, treedt af op bet tijdstip waarop 
degene in wiens plaats hij is benoemd moest 
aftreden". 

Artikel 59, eerste lid, wordt gelezen : 
,,De burgemeester is voorzitter van bet 

stem bureau van bet eerste of eenige stemdis
trict zijner gemeente. Is de gemeente voor 
de verkiezing van de leden van den raad in 
kieskringen verdeeld, dan is bij voorzitter van 
het stembureau van het eerste stemdistrict in 
den eersten kieskring." 

Artikel 60 wordt gelezen: 
,,De bij de opening der zitting van bet stem

bureau fungeerende voorzitter, leden of nlaats
v,.,rvan1rnnde led.en, nemcn aan da~ stembureaa 
aan de ~stemming deel, ook indien zij behooren 
tot een anderen kieskring". 

Onm.iddellijk na afloop van den termijn ge
steld in het &.rste lid, nummert bet centraal 
stembureau in eene voor de kiezers toeganke
lijke zitting de lijsten in de volgorde door het 
lot aangewezen. Lijsten welke tot een groep 
zijn verbonden, en eveneens lijsten waarop 
dezelfde candidaten, in gelijk $etal en in 
dezelfde volgorde gerangscbikt, ziJn geplaatst, 
gelden bij deze loting als eene lijst. Indien 
lijsten ingeleverd binnen eenzelfden kieskring 
of lijsten voor de verkiezing van de leden van 
den raad eener gemeente, die niet in kieskrin
gen is verdeeld, onderling zijn verbonden, 
wordt aan· elke daarvan naast bet nummer 
eveneem bij loting een letter toegekend. Ook 
bij deze loting gelden de lijsten, waarop de
zelfde candidaten, in gelijk getal en in dezelfde 
volgorde gerangschikt-, z1jn geplaatst, als eene 
lijst. 

Aan dit artikel wordt toegevoegd een nieuw 
· tweed , lid, luidendc : 

De vorm en de inricbting der verklaring 
vermeld in het eerste lid worden vastgesteld 
bij algemeenen maatregel van bestnur." 

Na artikel 50 wordt ingevoegd artikel 50a, 
luidende: 

,,Het centraal stembureau maakt onver
wijld de l\isten openbaar. 

De openba-armaking gescbiedt: 
indien bet betreft de verkiezin$ van de leden 

der Tweede Kamer of der Provmciale Staten, 
door plaatsing van de bjsten, naar de kieskrin
gen gerangscbikt en met vermelding van haar 
nummers en letters, in de Staatscourant; in
dien bet betreft de verkiezing van de leden 
van den raad, door nederlegging van de lijsten 
ter inzage voor een ieder op de secretarie der 
gemeente, als bet geldt eene gemeente die in 
kieskringen is verdeeld, naar de kieskringen 
gerangscbikt en met vermelding van de num
mers en letters der lijsten. Van de nederlegging 
gescbiedt tegelijk openbare kennisgeving. 

In artikel 52, eerste lid, vervallen de woor
den: 

,,de lijsten van candidaten in de volgorde 
der nummers". 

Achter bet tweede lid wordt ingevoegd een 
nieuw lid, luidende : 

,,Behalve hetgeen ingevolge het eemte lid 
op de kaart moet worden vermeld, worden 
hetzij daarop afgedrukt de bjsten van candi
daten in de volgorde der nummers en letters, 
hetzij daaraan toegevoegd een afdruk van de 
lijsten van candidaten in de volgorde der num
mers en letters." 

Het derde en vierde lid worden vierde en 
vijfde lid. 

In artikel 57, tweede lid, wordt in plaats 
van: ,,vier" gelezen: ,,drie'', en in plaats van : 
,, d_rj e" gelezen : ,, twee". 

,,Indien zij volgens de kiezerslijst behooren 
tot een antler stemdistrict, wordt van bet 
uitbrengcn van hlUl stem melding gemaakt in 
bet proces-verbaal." · 

In artikel 67, eerste lid, wordt in plaats van 
,,twintig" gelezen: ,,vijf" en in plaats van ,,in 
een verzegeld pak, waarop": ,,in een of meer 
verzegelde pakken, op elk waarvan". 

In artikel 68 wordt in plaats van ,,twintig" 
gelezen : ,,vijf" en in ylaats van ,,in een verze
geld pak, waarop" : ,,m een of meer verzegelde 
pakken, op elk waarvan". 

In artikel 69, eerste ,lid, wordt acbter ,,num
mer" ingevoegd ,,en letter" en achter ,,num
mers" ,,en letters". 

In artikel 70 wordt in plaats van ,,bet pak" 
gelezen: ,,de pakken". 

Aan artikel 71 wordt toegevoegd oon derde 
lid, luidende : ,,De verplichting p;esteld in het 
tweede lid, geldt niet voor de leden van bet 
Koninklijk Ruis." 

In artikel 72 wordt achter ,,aan" ingevoegd: 
,,den voorzitter van". 

In artikel 74, eerste lid, worclt bet woord : 
,,zwart" vervangen door bet woord: ,,rood". 

In artikel 81, detde lid, wordt bet woord: 
,,papieren" vervaPgen door bet woord : ,,pak
ken". 

A.rtikel 82, tweede lid, wordt gelezen : 
,,V66r den aanvang der hervatte stemming 

worden de verzekelde pakken geopend en de 
stembiljetten opnieuw geteld. Voor die stem
ming wordt een andere stem bus gebezigd. ". 

In artikel 83, eef'!te lid, worden v66r de 
woorden : ,,bet stemlokaal" infevoegd de 
woorden : ,,of aan de deur van' . 

In het, derde lid wordt bet woord ,,papieren" 
vervangen door bet woord: ,,pakken". 

In art-ikel 85, tweede lid, ve1·valt het woord : 
,,overige". 

70* 



1921 2-:1: D EC EM B E R . l108 

In artikel 86, tweede lid, wordt telkens het te dragen stemmen dit toelaat, aan ieder van 
woor~,: ,,zwart" vervangen door het woord: · deze candidaten in de volgorde, waarin zij op 
,,rood . de lijst voorkomen, zooveel van die stemmen 
, Artikel 88, eerste lid, wordt gelezen : worden toegekend, als het aantal der op hen 

,,Daarop worden de geopende, zoowel de uitgebrachte stemmen minder bedraagt dan de 
geldige alq de van onwaarde verklaarde stem- lijstkiesdeeler. Overgedrasen stemmen · wor
piljetten, elk soort afzonderlijk, in een of meer den geacht uitgebracht te z1jn op den candidaat, 
verzegelde pa_kken gesloten". op wien zij overgedragen zijn." 

Art1kel 89 wordt gelezen : De eerste drie leden van artikel 103 worden 
,,Het proces-verbaal der stemming wordt gelezen : 

door alle leden van het stembureau geteekend. ,,Hebben minder candidaten eener lijst dan 
Het wordt met de verzegelde pakken, in de plaatsen aan die lijst zijn toe~ekend het aantal 
artikelen 83 en 88 bedoeld, door een door den stemmen gelijk aan den liJstkie~deeler ver
voorzitter aan te wijzen lid van bet stem bureau kregen, dan zijn, ter vervulling van de over
naar den burgemeester of een door hem aan blijvende plaatsen, diegenen van de overige 
te wijzen gemeenteambtenaar overgebracht. candidaten der lijst gekozen die de meeste 
De burgemJester of een door hem aan te wijzen stemmen hebben verkregen, mits elk hunner 
gemeenteambtenaar brengt het proces-verbaal een aantal stemmen verkreeg grooter dan de 
m,3t de verzegelde pakken onverwijld over naar helft van den lijstkiesdeeler. Hebben minder 
den voorzitter van het hoofdstembureau. ". candidaten dan aldus plaatsen zijn te vervul-

Artikel 91, eerste lid, wordt gelezen : !en ee:r, aantal stemmen verkregen grooter dan 
,,Het hoofdstembureau· houdt op den twee- de helft van den lijstkiesdeeler, dan worden 

den dag na dien der stemming des voormiddags de alsnog te vervullen plaatsen toegekend aan 
te thm uur eene zitting". de in de volgorde hoogst geplaatste nog niet 

Artikel 94, eerste lid, wordt gelezen : gekozen candidaten der lijst . 
. ,,Het proces-verbaal der zitting van het Heeft geen enkele candidaat eener lijst het 

hoofdstembureau in artikel 91 bedoeld met de aantal stemmen gelijk aan den ltistkiesdeeler 
processen-verbaal der stembureaux en de verkre~en, dan zijn, ter vervulling van de 
overeenkomstig de artikelen 83 en 88 verzegeld, aan die lijst toegekende plaatsen, diegenen 
pakken blijven berusten onder den voorzitter." van de candid a ten d~r lijst gekozen die de mees-

In het tweede lid wordt in plaats van: te stemmen hebben verkregen, mits elk hunner 
,,de processen-verbaal van de zittingen" /!6· een aantal qtemmen verkreeg grooter dan de 
lezen : ,,het proces-verbaal der zitting". helft van den lijstkiesdeeler. Hebben minder 

Achter het tweede lid wordt ingevoegd een candidaten dan plaatsen zijn t9 vervullen een 
nieuw lid, luidende : aantal stemmen verkregen grooter dan de helft 

,,Hij doet afachrift van het proces-verbaal van den lijstkiesdeeler, dan worden de alsnog 
der zitting aan het hcofdstembureau en van te vervullen plaatsen toegekend a.an de in de 
de processen-verbaal der stembureaux toe- volgorde hoogst geplaatete nog niet gekozen 
komen aan h'3t lichaam waarvoor de verkie - candidaten d;,r lijst. 
zing plaats heeft, en voor zooveel de raadsver- ' Voor zoover candidaten een gelijk aanta-1 
kiezing betreft, aan Gedcputeerde Staten. ' ' stemmen verkregen, beslist de volgorde der 

Het, derde en vierdA lid worden vierd 'J en ' lijst." 
vijfde lid. An.n het artikel wordt toegevoegd een nieuw 

Artikel 96 wordt g~lezen ; (vijfde) lid, luidende : 
,,Zoo spoedig mogeliJk stelt het centraal ,,De loting heeft plaats in een zitting, ten 

st,mhureau den uitslag der verkiezing vast bij aanzien waarvan van toepassing zijn de arti
een beslwt, waarvan de vorm wordt vastge- kelen 79, eerste en tweede lid, 80 en 92, derde 
tteld bij a,lgemeenen maatregel van bestuur." en vierde lid." 

In artikel 99, tweede lid, twaeden en vierden Het eerste lid van artikel 104 wordt gelezen: 
zin, wordt in plaats van: ,,50" gelezen: ,,75". ,,Het centraal stembureau rangschikt ten 

In artikel 100, tweede lid, wordt in plaats aanzien van iedere lijst de daarop voorkomende, 
van : .,in de artikelen 9 en 99" gelezen : ,,ii;i niet gekozen, candidaten in zoodanige volgorde, 
artik'll 98, in artikel 99, eerste lid, en in artikel dat bovenaan komen te staan, in de volgorde 
99-, tweede lid, eersten en laatsten ~in". van het door ieder van hen verkregen aantal 

Artikel 102 wordt gelezen : stemmen, de candidaten, die een aantal stem-
,,'l.,er vervulling van de aan iedere lijst toe- men verkregen grooter dan de helit van den 

gekende plaatsen zijn gekozen de candidaten lijstkiesdeeler, en daarop volsen de overige 
der liist, die het aantal stemmen hebben ver- niet gekozen candidaten der hjst in de volg
kregen, gelijk aan den lijstkiesdeeler. De orde van de lijst. Voor zoover candidaten een 
lijstkiesdeeler is gelijk aan het quotient, dat gelijk aantal stemmen verkregen beslist de 
verkregen wordt bij deeling van het stemcijfer volgorde der lijst." 
der lijst door het aantal plaatsen a.an de lijst Artikel 106 wordt gelezen : 
toegekend. ,,De voorzitter van het centraal stembureau 

Ter bepaling van het aantal stemmen, door maakt den uitslag der verkiezing zoo spoedig 
ieder van de op een .lijst geplaatste candidaten mogelijk bekend in een zitting, ten aanzien 
verkregen, worden allereerst de stemmen, die waarvan van toepassing zijn de artikelen 79, 
boven het aan den lijstkiesdeeler gelijk aantal eerste en tweede lid, 80 en 92, derde en vierde 
OP. een candidaat of op candidaten der lijst lid". 
ztjn uitgebracht, overgedragen op de candidaten In artikel 107, wordt achter ,,92" ingevoegd: 
der lijst, op wie een aantal stem men kleiner ,, 103, laatste lid." 
dan de lijstkiesdeeler of geen stem is wtge bracht, Artikel 10~ wordt $_elezen.: 
in dier voege, dat, voor zoover het aantal over ,,Het beslmt, waarb1J de mtslag der verkie- . 
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zing is vastgesteld, wordt terrtond openbaar I onjuistheid geacbt wordt geen invloed te heb
gemaakt ; indien bet betreft de verkiezing van hen gehad, en, ingeval van ongeldigheid Vff.n 

de' leden der Tweede Kamer en der Provinciale stemming, de nieuwe stemming geacht wordt 
Staten door plaatsing van bet besluit in de geen invloed te kunnen hebben." 
Staatscoura11t, en indien bet betreft de verkie- In artilrnl 134 wordt in plaats van : ,.de leden" 
zing van de leden van den raad, door nPder- gelezen : ,,eer of meer leden" en wordt gt:lezen : 
legging van het besluit ter inzage voor een I ,,eene maand" in plaats van ,,veertien dagen". 
ieder ter secretarie der gemeente. Van de neder- Aan bet artikel wordt toegevoegd een tweede 
legging geschiedt tegelijk openbare kennisge- lid, luidende : 
ving." ,,Bij daze vaststelling blijft hij, die reeds als 

Artikel 109 wordt gelezen : lid der '.rweede Kam'3r is. toegelaten, g~kozen 
,,De voorzitter van bet centraal stembureau v~rklaard, ook indien mocht blijken, dat dit 

doet een afschrift van bet proces-verbaal der ten onrecbte is geschied. T('genover hem valt 
zittingerr bedoeld in de artikelen 103, Jaatste dan af de candidaat, die, indien de toegelatene 
lid, en 106 toekomen aan bet licbaam waarvoor niet gekozen ware verklaard, gekozen zou zijn." 
de verkiezing plaats beeft. Betreft bet de ver- Artikel 135, tweede lid, wordt ~elezen : 
kiezing van de leden van den raad, dan doet ,,Artikel 129, tweede, derde en vrnrde lid, en 
hij dezen tevens toekomen een afschrift van de artikel 134, tweede lid, zijn van toepassing." 
vaststelling van den uitslag der verkiezing." In artikel 136, tweede lid, wordt in plaats van 

Artikel 127 wordt gelezen : ,,laatste" gelezen : ,,tweede en derde". 
,,De voorzitter van bet centraal stembureau In artikel 141), dcrde lid, wor<lt, in plaats 

geeft den benoemde binnen drie dagen na de van: ,,laatste" gelezen: ,,tweede en derde", 
vaststelling van den uitslag der verkiezing en w01·dt in plaats van ,,tweede en derde" ge
kenrus van zijn benoeming bij aangeteekenden lezen: ,,tweede, derde en vierde." 
brief, die wordt geadresseerd aan de woonplaats Het vierde lid vervalt. 
vermeld bij de candidaatstelling. Jn artikel 141, <lerde lid, wordt in plaats van 

Is die woonplaats buiten bet Rijk in Europa, ,,laatste" gclezen ,,tweede en derde". 
dan geschiedt de kennisgeving telegraphl~ch. In artikel 142 wordt in plaats van : ,,de wet-

De kennisgeving strekt den benoemde tot tigheid der verkiezing van toegelaten leden" 
geloofsbrief." gelezeri: ,;de geldigbeid der ~temming". 

Artikel 128 wordt gelezen : In artikel 148, eerste lid, wordt in pla~.ts 
,,De benoemde geeft binnen vijf dagen na bet van ,,veertLn dageu" en ,,andermaal veertien 

bekomen van de kennisgeving een gedagteekend dagen", gelezen : ,,eene maand" en ,,veertien 
bewijs van ontvangst · af. dagen". · 

Binnen vier weken na den termijn in het Art. II. De teket van de Kieswet wordt, 
eerste lid van bot vorig artikel gesteld, moet met inachtneming van de daarin door deze 
bij den voorzitter var, bet centraa] stem bureau wet gebrachte wijzigingen, op Onzcn last in 
van den benoemde bij brief of t eLgraphisch bet Staatsblad geplaatst in eene doorloopend 
mededeeling zijn ontvangen of hi.i de benoeming genummerd;,, re-ikf van artikelen m'3t wijziging 
aanneemt. R,i wordt, laat h.ij dien tijd zonder dienovereenkomstig van de aanhalingen daarin 
deze mededceiing voorbijgaan, geacht de be- van artikelen of ged-ielten van artikelen. 
noemin~ niet aan te nemen. Art. III. Deze wet treedt in ,verking met 

De voorzitter geeft van de · ontvangst van ingang van den dag na dien barer afkondi!Zing. 
de mededeeling aan den benoemde bericht." Lasten en bevelen, enz. 

In artikel 129, eerste lid, wordt in plaats van : Oegeven te 's-Graveuhage, <len 24~ten De-
,,kennisgeving" gelezen: ,,mededeeling". . cember 1921. 

Aan dit lid wordt toegevoegd een derde zin: WILHELMINA. 
,,Candidaten, die hunne benoeming niet bebben De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
aangenomen; wier plaats ingevolge artikel CH. RUYS DE BEERENBR0U0K. 
121, tweede lid, is opene;evallfm; die niet zijn ( Uitgeg. 20 J an. 1922.) 
toegelaten op grond dat zji niet voldoen aan 

December 1921. WET tot wijziging van de 
Provincialc Wet. S. 1381. 

de vereiaehten voor het, liclmaatschap van de 
Tweede Kamer, of die opgehouden hebben 24 
lid. dier Kamer te zijn, worden, ir:.dit>n zij hun 
verlangen daartoe schtiftelijk aan bet centraal 
stembureau hebben medegedeeld, geacht bij 

Bijl. Hand. 2° Kamer 1920/1921, n°. 370, 
1-36. 

het later openvallen van een plaats nog op Hand. id. 1920/1921, bladz. 2905-2921, 
2929-2948; 1921 /1922, bladz. 12 en 13. de lijst voor te komen, op de plaats welke wordt 

aangewezen door de in artikel 103 en 104 gere
gelde voll;lorde van verkiezing". 

Het vierde lid wordt gelezen : 
,,De voorzitter van het centraal stembureau 

doet een afschrift van het proces-verbaal .der 
zittin~ toekomen aan de Tweede Kamer." 

Artikel 132 vervalt. • 
Achter artikel 133 wordt ingevoegd artikel 

133a, luidende : 
,,De ongeldigheid van de stemming in een 

of meer stemdistricten of een onjuistheid in 
de vaststdling van den uit~Jag der verkiezing 
staat niet in den we1:1 aan de toelating van de j 
leden, op wier verk1ezing de ongeldigheid of 

Hand. 1° Kamer 1921 /1922, bladz. 19, 55, 
56, 114, 115, 142- 145, 163-169, 181. 

WIJ WILHELMINA, ENZ ... doen te weten : 
Alzoo W\i in overweging gcnomon hebben, 

dat in verband met de technische berziening 
van de Kieswet, wijziging van de Provinciale · 
wet noodig is ; 

Zoo is het, dat Wij. den Raad ,an State, enz. 
Art. I. Artikel 10 van de Provinciale wet 

wordt gelezen : 
,,De voorzitt.er van het hoofdstem bureau, 

aangewezen in artikel 34, eerste lid, der Kieswet, 
geeft den bcnoemde binnen drie dagen na de 
vaststelling van den uitslag der vcrkiezing 
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kennis van zijne benoeming bij aangeteekenden I In n.rtikel 70b wordt in plaats van : ,,de 
brief, w e wordt geadresseerd a.an de woonplaats leden" gelezen: ,,een of meer leden". 
vermeld bij de canilidaatstelling. Aan het artikel wordt t oegevoegd een tweede 

De kennis?eving strekt den benoemde tot lid, luidende : 
geloofsbrief.' ,,Bij deze vaststelling blijft hij, we reeds als 

Artikel 11 wordt gelezen : lid der Staten is toegelaten, gekozen verklaard, 
,,De benoemde geeft binnen vijf dagen na ook indien mocht blijken, dat wt ten onrechte 

net bekomen van de kennisgeving een gedagtee- is geschied. Tegenover hem valt dan af de 
kend bewijs van ontvangst daarvan af. canilidaat, we, inilien de ·toegelatene niet ge-

Binnen vier weken na den termijn in het. kozen ware verklaard, gekozen zou zijn." 
eerste lid van het vorig artikel gesteld, moet Artikel 70c, tweede lid, wordt gelezen : 
bij den voorzitter van het hoofdstembureau, ,,De artikelen l l a, df'rde lid, en 70b, tweede 
aangewezen in artikel 34, eerste lid, der Kieswet, lid, dezer wet en de artikelen 42, tweede lid, 
van den benoemde bij brief of telegrafisch en 129, derde lid, der Kieswet zijn van toepas
mededeeling zijn ontvangen of hij de benoeming sing." 
aanneemt. Hij wordt, laat hij men tijd zonder Artikel 70d, tweede lid, wordt gelezen : 
deze mededeeling voorbijgaan, geacht de be- ,,Artikel Ila, eerste lid, tweede en derde zin, 
noeming niet aan te nemen. en derde lid, dezer wet en de artikelen 42, tweede 

De voorzitter geeft van de ontvangst van lid, en 129, derde lid, der Kieswet zijn van toe
de mededeeling aan den benoemde bericht.'' passing." 

In artikel Ila, eerste lid, wordt in plaats In artikel 70e, derde lid, wordt in plaats 
van: ,,kennisgeving" gelezen: ,,mededeelin~"· van .,laatste" gelezen : ,,tweede en derde.' '. 

Aan dit lid wordt toegevoegd eJr> derde zm : In artikel 70h wordt in plaats van : ,,de wet
,,Canilidaten, die hunne benoeming niet heb- I tigheid der verkiezing van toegelaten leden.' ' 

ben aangenomen; wier plaats ingevolge artikel gelezen: ,,de geldigheid der stemmin1f'. 
15, derde lid, is opengevallen : die niet zijn Art. II. Deze wet treedt in werking met 
t oegelaten op grond dat zi.i niet voldoen aan ingang van den dag na men barer afkoniliging. 
de vereischten voor het lidmaatschap der Lasten en bevelen, enz. 
Staten, of die opgebonden bebben lid der Staten Gegeven te 's-Gravenbage, den 24sten De-
te zijn, worden. indien zij bun verlangen daar- cember 1921. 
toe schriftelijk aan het hoofdstem bureau, a.an- WILHELMINA. 
gewezen in artikel 34, eerste lid, der Kieswet De Minister van Binnenlandache Zaken, 
hebben medegedeeld, geacht bij het la.ten open- C:H. Ruys DE BEERENBR0UCK. 
vallen van een plaats nog op de lijst voor te { U itgeg. 20 Jan. 1922.) 
komen, doch in de volgorde het laagst te zijn 
geplaatst ; tusschen die canwdaten ond~rling 
geldt als volgorde, die waarin zij norspronkelijk 
op de lijst waren geplaatst". 

In het tweede lid vervall,m dt woorden : 
,,en vierde". 

Aan het artikel wordt toegevoegd een derde 
lid, lu.idende : 

,,De voorzitter van het hoofdstembureau, 
aangewezen in artikel 34, eerstc lid, der Kies
wet, doet een afschrift van het proces-verbaal 
der zitting toekomen aan de Staten." 

In. artikel l lb, derde lid, wordt in plaats van : 
,,laatste" gel .:1zen: ,,tweedo en derde", en wordt 
acbter: ,,zin", ingcvoe§$d: ,,en dude lid,". 

H et vierde lid vervaJt. 
In a1·tikel 15 wordt in de plaats van : ,,oone 

verklaring van den voorzitkr van den raad 
der gemeente, waarin hij woont, g,etuigende, 
dat hij op den dag, waarop de uitslag der ver
kiezing is vastgesteld, ingezetene der J?rovincie 
was;" ,,eene verklaring van den voorz1tter van 
den raad der ·gemeente, waarin hij ,voont, 
getuigende, dat hij op den dag, waarop bij tot 
lid van de Provinciale Staten benoemd werd 
verklaard, ingezetene der provincie was;". 

Artikel 70, tweede lid, vervalt. 
Achter artikel 70a wordt ingevoegd artikel 

70a bis, luidende : 
,,De ongeldigheid van de stemming in een of 

meer stemdistricten of een onj uistheid in de 
vaststelling van den uitslag der verkiezing 
staat niet in den wcg aan de toelating van de 
leden, op wier verkiezing de ongeldigbeid of 
onjuistbeidgeacbt wordt geen invloed te bebben 
gebad, en, in geval van ongeldigheid van stem
ming, de nieuwe stemming geacbt wordt geen 
invloed te kunnen hebben." 

24 December 1921. 
Gemeentewet. 

Bijl. Hand. 2• 
1- 36. 

WET tot wijziging van de 
s. 1382 

Kamer 1920/1921, n°. 370, 

Hand. id. 1920/1921, bladz. 2905-2921, 
2929-2948; 1921/1922, bladz. 12 en 13. 

Hand. l • Kamer 1921/1922, bladz. 19, 55, 
56, 114, 115, 142-145, 163-169, 181. 

WrJ WILHELMINA, ENZ . . . doen te weton : 
Alzoo Wij in overweging genomen hobben, 

dat in verbancl met de techruscbe herziening 
van de Kieswet, wijziging van de Gemeentewet 
noodig is; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz . 
Art. I. Artikel 12 van de Gemeentewet 

wordt gelezen : 
,,De voorzitter van het hoofdstem burea,u, 

aangewezen in artikel 34, tweede lid, der Kies 
wet, geeft den benoemde binnen drie dagen 
na de vaststelling van den uitslag der vcrkie
zing kennis van zijne beuoeming. 

De kennisgeving strekt den benoemde tot 
geloofs brief." 

Art. 13 wordt gelezen : 
,,De benoemde geeft binnen vijf ·dagen na 

het bekomen van de kennisgeving een gedag, 
teekend bewijs van ontvangst daarvan af. 

Binnen vier weken na den termijn in het 
eerste lid van het vorig artikel gesteld, moet 
bij den ' voorzitter van bet hoofd.stem bureau, 
aangewezen in artikel 34, tweede lid , der Kies
wet, van den benoemde bij brief of telegraphisch 
mededeeling zijn ontvangen of hij de benoeming 
aanneemt. Hij wordt, laat hij men tijd zonder 
deze _mededeeling voorbijgaan, geacht de be 
noemmg met aan te nemen. 
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De voorzitter geeft van de ontvangst van I Artikel 38a, derde lid wordt gclezcn : 
de mededeeling aan den benoemde bericbt." . ,,De artikelen 16a, vier~e lid en 38, tweede 

Art. 16 wordt gelezen: hd, dezei' wet en de art1kelen 79, eerste en 
,;Burgemeester en Wetbouders zorgen, dat tweede lid, 80 en 92, derde en vierde lid, der 

Gedeputeerde Staten van de vaststelling van Kieswet zijn van toepassing". 
den uitslag der verkiezing door bet hoofdstem- In artikel 38 b, derde lid, wordt in plaats 
bureau, aangewezen in art-ikel 34, twcede lid, van : ,,laatste" gelezen: ,,tweede en derde" 
der Kieswet, en van de processen-verbalen en w,,rdt achter: ,,zin", ingevoegd: ,,en vierde 
der zittingen van dat bureau, waarin leden lid". 
van den raad benoemd worden verklaard, Achter het tweede lid van artikel 38c wordt 
binnen acbt dagen na de dagteekening daarvan ingevoegd een nieuw lid, luidende : 
a.fscbrift bekomen en geven hun kennis van ,,Indien de lijst niet is verbonden, of aan de 
het al of niet aannemen der benoeming door verbonden lijsten reeds een aantal plaatsen, 
-een benoemde." gelijk aan dat barer candidaten, is toegekend, 

,,In artikel 16a, eerste lid, wordt in plaatR wordt door voortzetting van de toepassing 
van: ,,kennisgeving" gelezen: ,,mededeeling". van artikel 99, tweede lid, der Kieswet beslist, 

Aan dit lid wordt toegevoegd een derde zin : aan welke der andere lijsten of lijstengroepen 
,,Canmdaten, die hunne benoeming niet de plaats zal worden toegekend. Wordt deze 

hebben aangenomen; wier plaats ingevolge aan een lijstengroep toegekend, dan wordt 
artikel 17, derde lid, is openg,,,vallen ; me niet door de toepa.ssing van artikel 101, tweerle 
zijn toegelat,m, op grond dat zij niet voldoen lid, der Kieswet beslist, aan welke ~jst van de 
aan de vereischten voor het lidmaatschap lijstengroep de plaats wordt toegekend. De 
van den Raad, of die opgehouden hebben lid candidaat, me op de lijst, waaraan de plaats 
van den Raad te zijn, worden, inmen zij hun wordt toegekend, na:i.r de volgorde vastgesteld 
verlangen daartoc schriftelijk aan het hoofd- overeenkomstig artikel 104 der Kieswet, voor 
stembureau, aangewezen in artikel 34, tweede benoeming in aanmerking komt, wordt be
lid, der Kieswet he b ben medegedeeld, geacht noemd verklaard." 
bij het later openvallen van een plaats nog Het derde lid wordt vierde lid en daarin 
op de lijst voor te komen, doch in de volgorde wordt in plaats van: ,,laatste" gelezen: ,,twee
het laagst te zijn geplaatst; tusschen die can- de en derde". 
didaten onderling geldt als volgorde, die waarin In artikel 38e wordt in plaats van : ,,de wet
zij oor~pronkelijk op de lijst waren geplaatst." tigheid der verkiezin~ van toegelaten leden" 

Aan het artikel wordt toegevoegd een vierde gelezen: ,,de gelmghe1d der ste=ing". 
lid, luidende: ,,De Voorzitter van bet hoofd- Art. II. Deze wet treedt in werking met 
stembureau, aangewezen in artikel 34, tweede ingang van den dag na men barer afkondiging. 
lid, der Kieswet, doet een afscbrift van het Lasten en bevelen, enz. 
proces-verbaal der zitting toekomen aan den Gegeven te 's-Gravenhage, den 24sten De-
raad." cember 1921. 

In artikel 17 wordt in plaats van : ,,eene 
verklaring van den Burgemeester, getuigende, 
dat hij op den dag, waarop de uitslag der ver
kiezing werd vastgesteld, ingezotene was ; ", 
gelezen : ,,eene verklaring van den Burge
meester, getuigende, dat hij op den dag, waarop 
hij tot lid van den gemeenteraad benoemd werd 
verklaard, ingezetene was;". 
- In artikel 18a, cterde lid. ivordt in plaats 
van : ,,laatste" gelezen : ,, twee de en derde", 
en wordt aobter :' ,,zin", ingevoegd: ,,en vierde 
lid." 

In artikel 31, eerste lid, worden achter het 
woord ,,onderzocbt" ingevoegd de woorden 
,,v66r den !Oen Augustus". 

Artikel 31, derde lid, wordt gelezen : 
,,De ongeldigbeid van de stemming in een 

of meer stemdistricten of een onjuistheid in 
de vaststelling van den uitslag der verkiezing 
etaat niet in den we~ aan de toelating van de 
leden, op wier verk1ez\ng de ongeldigheid of 
onjuisthoid geacht wordt geen inv~oed te hebbelJ. 
gehad, en, in geval van ongeldigheid der stem
ming, de nieuwe stemming geacht wordt geen 
invloed te kunner hebben". 

In artikt>l 38 wordt in plaats van : ,,de lflden" 
gelezen: ,,een of meer leden". 

Aan het artikel wordt toegevoegd een tweede 
lid, luidende : ,,Bij deze vaststelling blijft hij, 

• die reeds als lid van den raad is toegelaten, 
gekozen verklaard, ook inmen mocbt blijken, 
dat dit ten onreobte is geschied. Tegenover 
hem valt dan af de oandidaat, die, inmen de 
toegelatene niet gekozen ware verklaard, ge
kozen zou zijn". 

De 
WILHELMINA. 

Minister van Binnenlandsche Zaken, 
CH. RUYS DE BEERENBROUCK. 

(Uitgeg. 20 Jan. 1922.) 

24 December 1921. WET tot verklaring van 
het algemeen nut der onteigening van 
ei{:;endommen, noodig voor den bouw van 
m1ddenstandswoningen te 'l'ilburg. S. 1383. 

24 December 1921. WET tot wijziging van het 
achtste boofdstuk der Staats begrooting voor 
het menstjaar 1919. S. 1384. 

Bij deze wet worden eenige artikelen ve£
boogd en verminderd. 

Tengevolge hiervan worden zoowel het onder
artikel 182 i I als het totaal van artikel 182 
en van de XXIXste afdeeling van het VIIIste 
hoofdstuk der Staatsbegrooting voo£ het dienst. 
jaar 1919 verminderd met £ 1,400,000, wordt 
het t otaal van de XVIIde afdeeling verhoogd 
met f 670,000 en wordt bet eindcijfer van bet 
hoofdstuk verminderd met f 730,000. 

24 December 1921. WET tot nadere wijziging 
van het achtste hoofdstuk der Staatsbe
grooting voor het dienstjaar 1919. S. 1385. 

Bij deze wet worden eenige artikelen ver
boogd en verminderd. 

Tengevolge hiervan wordt bet totaal van 
artikel 183 verboogd met f 85.000 en worden 
de afdeelingen XI verhoogd met f 82,000, 
XXI verminderd met f 193,000, XXII jVer
hoogd met f 26,000 en XXIX verhoogd met 
f 85,000. 
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24 Dec,ember 1921. WET tot wijz1gmg van 
hoofdstuk Va en X dcr Staatsbegrooting 
voor het dienstjaar 1921. S. 1386. 

Bij deze wet worden eenige artikelen toege
voegd en vervallen verklaard. 

Tengevolge hiervan worden de !Ide afdeeling 
en het eindcijfer van de begrooting van hoofd. 
stuk X der Staats begrooting voor het dienst
jaar 1921 verminderd met f 277,831 en de IV de 
afdeeling en het eindcijfer van hoofdstuk VA 
der Staatsbegrooting voo1 dit jaar met f. 277,931. 
verhoogd. 

24 December 1921. WET tot wijziging van 
hoofdstuk VA der Staat.<i begrooting voor 
het dienstjaar 1919. S. 1887. 

Bij deze wet worden eenige artikelen ver
hoogd en verminderd. 

Tene;evolge h.iervan wordt verhoogd de late 
afdeelmg met f. 335 ; de !Ide afdeeling met 
f 35,700 ; de IIIde afdeeling met f 1700 ; de 
Vlde afdeeling met f 3,418,000 ; en verminderd 
de VIIIste afdeeling met f 3,455,735; en het 
eindcijfer der begrooting ondergaat hierdoor 
geen wijziging. 

24 December 1921. WET, houdende voor
zieningen ten aanzien van de verlenging 
van den aflossingstermijn van de, ingevolge 
de wetten van ll April 1919 (Staatsblad 
n°. 168) en 4 ovember 1919 (Staatsblad 
n°. 638), door Netlerland aan Fra.nkrijk 
verleende voorschotten. S. 1388. 

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

dat het verdra~ op 16 April 1921 tusschen 
Nederland en .l'rankrijk gesloten, op grond 
van art. 59, 2de lid der Grondwet, de goedkeuring 
dcr Staten-Generaal behoeft en voorts dat het 
wenschelijk i~ voorzieningen te treffen zoowel 
ten aanzien van dat verdrag al~ ten aanzien 
van de machtiiing, bij de wet van den 27sten 
November 19lu (Staatsbla.d n°. 638) aan Onzen 
Minister van Financien verleend ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, i>nz. ; 
Art,. 1. Het in afschrift bij deze wet ge

voegde verdrao, op 16 April l::l21 tueschen 
Nederland en Fraukrijk gesloten, wordt goed-
gekeurd. , 

2. Onze :Minister van Financien is gemach
tigd, de Nederlandsche Bank te vrijwaren voor 
verlies, voortvloeiende uit de credietgeving 
voor de uitvoering van bet in art. 1 bedoelde 
verdrag aan het lichaam, dat met die uitvoering 
is belast. . 

3. Ter voorziening in de kasbebocften voor 
de uitvoering van liet . in artikel l bedoelde 
vordrag kunnen schatkistpromessen en schat
kistbiljetten worden beleend tot een zoodanig 
bedrag, als voor die uitvoering noodig is. 

4. Met afwijking in zooverre van het be
paalde in de wet van 4 April 1870 (Staatsblad 
n°. 62) zooals die is gewijzigd laatstelijk bij de 
wet van 26 Juli 1918 (Staatsblad n°. 499), 
gelden ten aanzien van de in het vorig artikel 
bedoelde schatkistbiljetten de volgende be
palingen: 

De looptijd van de schatkistbiljeoten kan 
bepaald "· orden op ten hoogete vjjf jaren. 
Onverminderd de bevoegdbeid tot tusschen-

-tijdschen inkoop van de biljetten. kan het 
recht worden voorbehouden de biljetten 
tussohentijds a.f te lessen met rentebetaling 
tot den dag, waarop zij alsdan aflosbaar zijn. 
Ingeval tot tusschentijdsche aflossing van een 
deel der op denzelfden datum bctaalba-re 
biljetten wordt besloten, worden de aflosbaar 
te stellen biljetten vooraf bij uitloting aange
wezen. Deze uitlotingen hebben plaats volgens 
door Ons te stellen reg'llen. 

De schatkistbiljetten kunnen beneden pari 
worden uitgegeven. 

5. De rentedragende voorschotten, door 
Onzen Minister van Financien, kracbtens de 
hem bii de wet van den 4den November 1919 
(Staatsblad n°. 638) verleende machtiging, aan 
Frankrijk verstrekt of nog te verstrekken 
zullen voor niet !anger worden gegeven dan 
tot den lsten Juli 1929. 

Zij zullen met ingang van 1 Juli 1924 eene 
rente dragen van ten minste 6 ten bonderd. 

6. In afwijking van het bepaalde in <le artike
len 51 en 60 der Zegelwet 1917 is geen zegel
recht verschuldigd voor de stukken als in die 
artikelen bedoeld, welke, in verband met de 
verlenging van den aflossingstermijn van de 
voorschotten, bedoeld in het bij <loze wet 
gevoegde verdrag en in artikol 5 dezer wet, 
<loor Frankrijk worden verstrekt. 

7. Deze wet treedt in werking met i.r>gang 
van den dag volgende op dien harer afkondiging. 

La.Aten en bevelen, enz. 
Gegoven te 's-Gravenhage, den 21sten De

cember 1921. 
WILHELMINA. 

De Minieter vmn B ,litenlandsche Zaken, 
VAN KARNEBEEK. 

De Minis,c't va.n Financi'.i!n, DE GEER. 
(Uitge,g. lo Febr. 1922.) 

AFSCHRIFT 

Entre le Gouvernement Royal neerlandais 
represente a cet, effet par Son Excellence le 
J onkheer H. A. VAN KARNEBEEK, Ministre 
des Affaires Etrangeres de Sa Majeste la 
Reino des Pays-Bas d'une part, et le Gouver
nement de la Republique fran ~·aise represent~ 
a cet effet par Son Excellence Monsieur Charles 
Benoist, Envoye Extraordinaire et Ministre 
Plenipotentiaire de la Republique fran9aise 
d 'autre part, il a ere convenu d 'apporter lea 
modifications suivantes dans la convention 
du 6 decembre 1918 relative au credit de 30 
millions de florins fourni par les Pays-Bas 
a la France. 

Article 1. L'ecbeance du credit ouvert 
par la Convention du 6 decembre 1918 est 
reportce au ler avril 1927, le Consortium 
fran 9ai~ conservant la faculte d'en effectuer 
le remboursement en partie ou en totalite, 
a toute epoque anterieure sons reserve d'un 
preavis d 'un mois. 

Art. 2. A partir du ler avril 1921, le taux 
de l'interet servi par le Gouvernement fran9ais 
sur les montants realises de ce credit sera 
porte a 6 pet. 

Art. 3. Si un remboursement, partiel ou • 
total, intervient avant l'echeance, primitive
ment fixee au ler avril 1922 le montant rem
bourse ne portera int.eret qu'll. 5 pet. ju.squ'au 
jour du remboursement et celui-ci s'effectuera 
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sur les bases etablies dans l'article 8 de la ' 
convention du 6 decembre 1918. 

Du ler avril 1922 au ler avril 1927, le rem
boursement se fera au pair. 

A rt. 4. Les billets a ordre ou traites prevue 
a l'article 5 de la convention sus-dite, seront 

Illde afdeeling verboogd met f 486,438 ; dat 
der IV de afdeeling verboogd met f 888,000 
en dsLt der Vde afdeeling verminderd met 
f 1,374,438. 

rendus a la Succursale d'Amsterdam de la 
Banque de Paris et des Pays-Bas, le ]er avril 24 December 1921. WET tot wijziging van 
1921 contre paiement des interets echna 11, cette h_ct tiende honfdstuk. A der Staatsbegroo-
date et contre remise de nouveaux effects de __ tmg voor het dienstJaa~ 1920 .. S. 1390. 
commerce semblable et a echeance du ler B1J dcze wet _worden eE_lmge ~rtikelen ver-
avril 1927. hoogd en vermm_de~d, rueuw 11:1gevocg;d en 

Art. 5. Les obligations 5 % du Tresor [ wor~t. de omschriJvmg van eemge artikelen 
iran9ais, deposees a la Nederlandsche Bank ge~iJzigd. . 
a titre de garantie accessoire seront a la meme ren,gevolge hiervan wordt het totaal der Iste 
date du ler avril 1921, remplacces titre pour I afdeelm! v:erhoogd met f 111,000; dat der 
titre nar des obligations 6 % du Tresor Fran9ais !Ide af eelmg met f ~50,875; dat der II~de 
libelltes en florins remboursables le ler avril afdeelmg met f 45,500' dat der IV de ~deehng 
1927 et munies de douze coupons semestriels met f 972,5qo ; dat der VIde afdeelmg 11:1et 
aux echeances des ler octobr!l en ler avril; f 8000, tenyiJl het bedrag der Vde afdeelmg 
la remise de ces obligations ne comportera wordt vermmderd met f 1,387,875. 
pM pour le Gouvernement fran9ais de fra,is 
de Timbre nouveaux. 

Art. 6. Si ,,!'Institution neerlanda.ise", 9-ue 24 December 1921. WET tot vereeniging van de 
s'est substitue le Gouvernement Royal neer- 1 gemeenten Engelen en Boklwven. S. 1391. 
landais d'apres l'article 2 de la convention 
sus-dite, est mise en liquidation, tousles droits WIJ WILHELMINA, ENZ ... doen te weten: 
et engagements, qui decoulent de la dite · con- Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 
vention pour cette Institution, passeront au dat bet wenschelijk is de gemeenten Engelen 
Gouvernement Royal neerlandais, buit jours en Bokkoven te vereenigen ; 
apres qu'il aura ete donne avis par le Gouver- Zoo is bet, dat Wij. den Raad van State, enz. 
nement neerlandais et par ,,!'institution neer- Art. 1. 1. De gemeenten Engelen en Bok-
landaise" au Consortium fran9aise que ,,l'in- lwven worden vereenigd. 
stitution" deja nommee est mise en liquidation. 2. De vereenigde gemeente draagt den naam 

Art. 7. Cet accord sera ratifie et les in- van Engelen. 
struments de ratification seront ecbanges a la 3. De vereeniging komt tot stand met ingang 
Haye aussi rapidement que possible. van 1 Januari 1922. 

. . . 2. 1. Alie bezittingen, lasteu, recbten en 
D1spos1t1ons finales. verplicbtingen der vereenigde gemeenten gaan 

1. En tant que, dans l'accord present on beboudens het bepaalde in het derde lid van 
ne s'est pas ecarte des dispositions de la con- dit artikel over op de nieuwe gemeente Engelen 
vention du 6 decembre 1918, ces dispositions zonder dat daarvoor eenc nadere akte gevor-
restent en vigueur. derd wordt. 

II. La presente convention entrera en 2. Voor zooverre overscbrijving in de open-
vigueur des que Monsieur le Ministre de France bare registers krachtens of in verband met deze 
a la Haye aura presente au Gouvernement wet noodig mocht zijn, zal die geschieden 
Royal necrlandais les documents necessaires krachtens deze wet. 
indiquant que le Consortium fran9ais accepte 3. Met inacbtneming van de wettelijke be
les dispositions de cette convention et des palingen te dezer zake blijven de van ouds 
que le Gouvernement Royal neerlandais aura geldende recbten gehandbaafd voor de buidige 
remis a Monsieur le Ministre de France a la en toekomstige ingezetenen van de bestaande 
Haye une declaration de ,,!'institution neerlan- gemeente Engelen in zake de baar toebehoorende 
daise" visee a l'article 6 suivant laquelle cette weide en voor die in de bestaande gemeente 
societe aussi accepte les dispositions de cette Bokhoven in zake het wei- en bouwland en 
convention. kosteloos naweiden van booiland, a.a.Ji baar 

III. L'article 15 de la convention du 6 toebeboorend. 
decembre 1918 est egalement applicable a 3. 1. De candidaatstelling en de eventueele 
l'egard du present accord. stemming voor de verkiezing van de leden 

Fait a la Haye, le 16 avril mille neuf cent van den Raad der nieuwe gemeente gescbieden 
vingt-et-un en deux exemplaires, dont un a op de dagen door Gedeputeerde Staten van 
ete remis au Representant du Gouvernement Noordbrabant te bepalen. 
Royal neerlandais et l'autre au Representant 2. Tot deelneming aan deze verk:iezing zijn 
du Gouvemement de la Republique fran9aise. bevoegd de personen voorkomende op de in 

24 December 1921. WET tot wijziging van 
het tiende boofdstuk A der Staats begroo
ting voor het dienstjaar 1919. S. 1389. 

Bij deze wet worden eenige artikelen ver
hoogd en verminderd en wordt een artikel 
ingevoegd. 

Tengevolge 

de vereenigde gemeenten volgens art. 4, 2de 
lid, geldende lijsten van kiezers voor den Ge
meenteraad, nadat deze lijsten door de besturen 
van de bestaande gemeenten voor zooveel noo
dig zijn aangevuld met de vermelding van de 
plaata der woning van elken k:iezer op den 
eersten Februari van bet jaar der vaststelling 
en door het bestuur van de bestaande gemeente 

hlervan wordt bet totaal der Engelen met de vermelding van het nummer 
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van het stemdistrict, waartoe hij dienteng&vol- en de seoretarissen der gemeenten Engelen en 
ge behoort. Bokhoven wachtgeld genieten krachtens artikel 

3. De Raad van de gemeente Engelen be- 10, zal de nieuwe gemeente Engelen van het 
noemt het hoofdstembureau en de stembureaux Rijk eene bijdrage in die wachtgelden ont
voor deze verkiezing, nadat, zoo noodig, door vangen en wel in dezelfde verhouding als op 
dienzelfden Raad artikel 31, 3de lid, der Kies- 31 December 1921 de uitkeeringen ingevolge 
wet is toegepast. artikel 10 der wet van 24 Mei 1897 (Staatsblad 

4. De dag der eerste vergadering van den n°. 156) staan tot de door genoemde ambten&• 
Raad der nieuwe gemeente wordt bepaald door ren genoten jaarwedden. 
Gedeputeerde Staten van Noordbrabant. 8. 1. Zij, die voor de lichting der militie 

5. Met afwijking in zooverre van het bepaalde 1922 in eene der vereenigde gemeenten zijn 
in artt. 27 en 80 der Gemeentewet hebben de ingeschreven, blijven voor de toepassing der 
leden van den nieuwgekozen Raad en de door wet van 2 Februari 1912 (Staatsblad n°. 21) 
dien Raad te kiezen wethouders zitt.ing uiter- en van de te harer uitvoering $eschreven voor
lijk tot den eersten Dinsdag van September schriften beschouwd als militieplichtigen van 
1927. de gemeente, waar hunne inschrijving voor de 

4. 1. De ingezetenen der vereenigde ge- militie plaats had ; hetgeen echter te bunnen 
meenten worden voor het opmaken der kie- aanzien overeenkomstig genoemde wet en de 
zerslijst en voor de verkiesbaarbeid tot leden te barer uitvoering genoemde voorscbriften 
van den gemeenteraad, met ingang van 1 Jann- zou moeten ge9aan worden door den burge
ari 1922 als ingezetenen der nieuwe gemeente meester der gemeente, waar zij voor de militie 
beschouwd. zijn ingeschreven, ware die niet met eene 

2. De in de vereeni~de gemeenten op 1 Jann- andere gemeente vereenigd, geschiedt na het 
ari 1922 bestaande kiezerslijsten voor het kie- tot stand komen der vereeniging door den 
zen van leden van de Tweede Kamer der Sta- burgemeester der nieuwe gemeente. 
ten-Generaal, van de Provinoiale Staten en 2. Zij, die bij het tot stand komen der ver
van den Gemeenteraad, blijven van kraoht in 

I 
eeniging in de vereenigde gemeenten voor de 

de nieuwe gemeente, totdat zij overeenkomstig lichting der militie van 1923 zijn ingesohreven 
de Kieswet door een nieuwe kiezerslijst zijn en zij, die daar voorkomen in het register, 
vervangen. bedoeld in artikel 87 van voormelde wet, dan 

5. Met afwijking van bet bepaalde in artikel wel in het register bedoeld in artikel 26 der 
3, tweede lid, der Gemeentewet, geldt, tot Landweerwet, of in het register bedoeld in 
aan de bekendmaking der uitkomst van de artikel 5 der Landstormwet, worden op de 
tiende algemeene volkstelHng, voor de toepas- voor de nieuwe gemeente op te maken registers 
sing van artikel 4 dier wet, in de gemeente overgesohreven. 
Engelen het getal inwoners, dat op 1 Januari 9. De namen van de personen, die in de 
1922 volgens de bevolkingsregisters der ver- vereenigde gemeenten voorkomen op de lijst , 
eenige gemeenten aanwezig is. bedoeld in artikel 13 der Drankwet, worden 

6. 1. Met ingang van 1 Januari 1922 ver- op de voor de nieuwe gemeente op te maken 
valt in wetten en daarop gegronde voorschrif- lijst geplaatst in volgorde van de dagen, waarop 
ten de vermelding als gemeente van Bokhoven hunne verzoeken om vergunning inkwamen ; 
en wordt onder Engelen ven<taan de nieuwe voor zoover verzoeken op denzelfden dag in
gemeente van dien naam. kwamen, gaat de in leeftijd oudere voor ; bij 

2. Met afwijking van het vorenstaande is gelijken ouderdom beslist het lot. 
in de tabel bedoelrl bij artikd 5 der wet van 10. 1. Voor den burgemeester en de amb-
16 April 1896 (Staatsbl.ad n°. 72) tot regeling tenaren van een der gemeenten Engelen en 
der personeele belasting, zooals die tabel sedert Bokhoven wordt bij benoeming in de nieuwe 
i,s gewijzi~d, onder ,,Bokhoven" te verstaan het gemeente Engelen voor de regeling van hun 
grondgebied, dat ingevolge artikel 1 dezer wet wedde de diensttijd in aanmerking genomen, 
met Engelen wordt vereenigd. in gelijke betrekking in een der eerstgenoemde 

7. 1. Voor de vaststelling van de door bet gemeenten vervuld. 
Rijk jaarlijks ingevolge de wet var1 24 Mei 1897 2. Aan den . burgemeester en de ambte
(Staatsblad n°. 156), a.angevuld b1J de wet van naren van een der tbans bestaande ge-
3 Juni 1905 (Staatsbl<vl n°. 151), aan de nieuwe meenten Engelen en Bokhoven, die tengevolge 
gemeente nit te keeren som, geldt als grond- van de vereeniging worden ontslagen en op 
slag het bedrag voor iederen inwoner, door 1 Januari 1922 den leeftijd van 50 jaren nog 
Gedeputeerde Staten vav Noordbrabant onder- niet hebben bereikt, wordt uiterlijk tot 1 Janu
Onze goedkeuring te bepalen. ari 1932, en, voor zooverre zij op eerstgezegden 

2. De ingevolge bet eerste lid aan de nieuwe datum dien leeftijd we! hebben bereikt, wordt 
gemeente toekomende uitkeering daalt niet tot aan het tijdstip, waarop hunne pensioen
beneden de som van de bedragen, die de ge- gerechtigdheid intreedt, ten laste van de nieuwe 
meenten Engelen en .Bokhoven krachtens de gemeente een wachtgeld verleend. 
artikelen 1 tot en met 9 der in het eerste lid 3. Het wachtgeld wordt verleend tot het 
bedoelde wet, over het jaar 1921 te zamen bedrag, gelijk aan de wedde of de som der wed
hebben genoten. den, in de op~ebeven betrekking of betrek-

3. De vermindering, bedoeld bij artikel 9bis, kingen laatsteliJk v66r 1 ,Januari 1922 genoten 
eerste lid, van de in bet eerste lid genoemde krachtens de op 1 April 1921 geldende wedde
wet wordt voor de nieuwe gemeente Enge/en regeling. 
bepaald op de som der verminderingen, welke 4. Indien zij in de termen vallen om wegens 
voor de gemeenten Engelen en Bokhoven gel- -de opgeheven betrekking of betrekkingen pen
den voor het jaar 1921. sioen te genieten, wordt bet wacbtgeld verleend 

4. Gedurende den tijd, dat de burgemeesters tot een bedrag gelijk aan bet verschil tusschen 
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dat pendioen en hunne voormelde wedde of 
de som der voormelde wed den. 

5. Het wachtgeld wordt genoten, totdat zij 
eene financieel gelijkwaardige andere openbare 
ambtelijke betrekking zullen hebben aanvaard, 
met dien verstande, dat bij aanvaarding van 
eene mind"lr bezoldigde betrekking het wacht
geld met bet bedrag van die bezoldiging zal 
worden verminderd. 

12. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag na <lien harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 24sten De

cember 1921. 
WILHELMINA. 

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

J>e Minister van Financien, DE GEER. 
(Uitge[J. 29 Dec. 1921.) Ii. Verhooging van bezoldiging, waarin be

grepen toekenning van eene toelage of van 
emolumenten, verkregen na aanvaarding van 
eene betrekking, als in het 5de lid bedoeld, 24- December 1921. WET tot vereeniging van 
in de nieuwe gemeente Engelen, strekt niet · de ~emeenten Waalwijk, Baardwi,ik en 
tot vermindering of opheffing van wachtgeld. Be110,jen. S. 1392. 

7. Bij verlies v66r het tijdstip, waarop het WIJ WILHELMINA, ENZ ... doen te weten: 
wachtgeld volgens het 2de lid uiterlijk eindigt Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 
van de betrekking, welke tot onthouding, dat het wenschel\jk is de gemeenten Waalwijk, 
intrekking of vermindering van wachtgeld Baardwijk en Be11oijen te vereenigen ; 
leidde, wordt <lit laatste geheel of gedeeltelijk Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
toegekend, tenzij het verlies het gevolg was Art. 1. 1. De gemeenten Waalwijk, Baard-
van eigen verzoek, gegrond op niet door Gede- wijk en Be11oijen worden vereenigd. 
puteerde Staten van Noordbrabant deugdelijk 2. De vereenigde gemeente draagt den naam 
verklaarde redenen. van Waalwijk. . 

8. Gelijk gevolg als aan het aanvaarden van 3. De vereeniging komt tot stand met ingang 
eene betrekking, zal zijn verbonden aan eene . van 1 Januari 1922. 
benoeming tot eene financieel gel(jkwaardige 2. 1. Alie bezittingen, lasten, rechten en 
openbare ambtelijke betrekking, ook al wordt verplichtingen der vereenigde gemeenten gaan 
deze benoeming niet aangenomen, tenzij deze over op de nieuwe gemeente Waalwijk, zonder 
niet-aanneming geschiedt op grond van bezwa- dat daarvoor eene nadere akte gevorderd wordt. 
ren, welke door Gedepnteerde Staten van 2. Voor zooverre overschrijving fn de open-
Noordbrabant deu$delijk worden verklaard. bare registers krachtens of in verband met deze 

9. Onder fin11.nc1eel gelijkwaardige betrek- wet noodig mocht zijo, zal die geschieden 
king wordt verstaan eene betrekking of ver- krachtens deze wet. 
eeniging van betrekkingen, welke den betrok- 3. 1. De candidaatstelling en de eventueele 
ken ambtenaar eene minstens gelijke bezol- stemming voor de verkiezing van de leden van 
diging en eoortgelijke positie oplevert, als hij den Raad der nieuwe gemeente geschieden op 
in zijne vervallen betrekking of betrekkingen de dagen door Gedeputeerde Staten van Noord
te zamen in dienst, van de OJlgeheven gemeente brabant te bepalen. 
of gemeenten laatstelijk vo6r de opheffing ge- ' 2. Tot deelneming aan deze verkiezing zijn 
noot k.rachtens de op 1 April 1921 gel<lende bevoegd de personen, voorkomende op de in 
wedderegeling. de vereenigde gemeenten, volgens art. 4, lste 

10. Het totaal aan wachtgelden, waarop lid, geldende lijsten van kiezers voor den 
een gewezen ambtenaar aanspraak heeft, kan Gemeenteraad. 
niet de som overtreffen, welke laatstelijk we- 3. De Raad van de bestaande gtimeente 
gens openbare ambtelijke betrekking aan Waalwiik benoemt het hoofdstembureau en 
wachtgeld en bezoldiging door den betrokken de steinburcaux voor deze verkiezing, nadat, 
ambtenaar werd genoten. Het wachtgeldbe- zoo noodig, door dienzelfden Raad artikel 31, 
drag, waarvan aldus eene ,gemeente zoude 3de lid, der Kieswet is toegepast. Deze Raad 
worden outlast, komt in de verhouding, door de onderzoekt de geloofsbrieven der leden van den 
Gedeputeerde Staten van Noordbrabant te Raad der nieuwe gemeente. 
bepalen, ten voordeele van elk der betrokken 4-. De dag der eerste vergadering van den 
gemeenten. Raad der nieuwe gemeente wordt bep.aald 

11. De tijd, die krachtens deze wet op wacht- door Gedeputeerde Staten van Noordbrabant. 
ield wordt doorgebracht, wordt als diensttijd 5. Met afwijking in zooverre van bet bepaalde 
m den zin var de Pensioenwet voor de gemeente- in artt. 27 en 80 der Gemeentewet hebben de 
ambtenaren 1913 aangemerkt. leden van den nieuwgekozen Raad en de ·wet-

12. Geschillen over de toepassing van dit houders zitting uiterlijk tot den eersten Dins
artikel worden, Burgemeester en Wethouders dag van September 1927. 
van Engelen benevens den belanghebbende of 4. l. De in de vereenigde gemeenten op 
<liens gemachtigde gehoord, beslist door Gede- 1 Januari 1922 bestaande kiezerslijsten voor 
puteerde Staten van Noordbrabant. het kiezen van leden van de Tweede Kamer der 

11. Voor eigen pensioen en voor weduwen- Staten•generaal, van de Provinciale Staten 
en weezenpensioen wordt door de nieuwe ge- en van den Gemeenteraad, blijven van kracht 
meente En(Jelen geen bijdrage gevorderd van in de nieuwe gemeente, totdat zij overeenkom
de burgemeesters en de ambtenaren der ver- stig de Kieswet door eene nieuwe· kiezerslijst 
eenigde ~emeenten Engelen en Bokhoven, welke zijn vervangen. 
bij de rueuwe gemeente in dienst treden dan 2. De op l Januari 1922 bestaande kiezers , 
wel volgens art. 10 op wachtgeld worden lijsten, bedoeld in het lste lid, worden, voor 
gesteld, mits zij op het oogenblik der vereeni- zooveel noodig, aangevuld met de vermelding 
ging niet tot zoodanige bijdrage verplicht van de plaats der wooing van elken kiezer op 
waren. den eersten Februari van het jaar der vast-

/ 
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stelling en met de vermelding van het nummer 
van het stemdistrict, waartoe hij dienti>ngevolge 
behoort. 

3. De ingezetenen der vereenigde gemeenton 
worden voor hei opmaken van de kiezersl\jst 
en voc,r de verkiesbaarheid tot leden van den 
Gemeenteraad, met ingang van 1 J anuari 
1922 als ingezetenen der nieuwe gemeente 
beschouwd. 

5. Met afw\jking van bet bepaalde in artikel 
3, tweede lid, der Gemeentewet, geldt, tot aan 
de bekendmaking der uitkomst van de tiende 
algemeene volkstelling, voor de t oepassing 
van artikel 4 dier wet, in de nieuwe gemeente 
Waalwijk het getal inwoners, dat op 1 J anuari 
1922 volgens de bevolkingsregisters der ver-
eenigde gemeenten aanwezig 1s. . 

6. 1. Met ingang van 1 Januari 1922 ver
valt in wetttn en daarop gegronde voorschrif
ten de vermelding ii.Is gemeente van Baardwijk 
en Besoijen en wordt onder Waalwijk verstaan 
de nieuwe gemeente van ruen naam. 

2. Met afwijking van het vorige lid is in de 
t a.be!, bedoeld bij artikel 5 d.er wet van 16 April 
1896 (Staatsblad n°. 72) tot regeling der perso
neele belasting, zooals rue tabel sedert is ge
wijzigd, onder ,, Waalwijk", ,,Baardwijk" en 
,,Besoijen" te verstaan het grondgebied van 
elke ruer gemeenten v66r hare vereeniging. 
. 7. 1. De door het Rijk jaarlijks ingevolge 
de wet van 24: Mei 1897 (Staatsblad n°. 156), 
aangevuld bij de wet van 3 Juni 1905 (Sta.at8-
blad n°. 151), aan de nieuwe gemeente Waalwijk 
uit te keeren som, wordt bepaald op f 1.615 
voor iederen inwoner. 

2. De ingevolge het eerste lid aan de nieuwe 
gemeente Waalwiik toekomende uitkeering 
daalt niet beneden de som van de bedragen, 
rue de gemeenten Waalwijl.:, Baardwijk en 
Besoijen, krachtens de artikelen 1 tot en met 
9 der in het eerste lid bedoelde wet, over het 
jaar 1921 te zamen hebben genoten. 

3. Gedurende den tijd, dat de burgemeesters 
en de secretarissen der vereenigde gemeenten 
Waalwijk, Baardwijk en Besoij,n wachtgeld 
genieten krachtens artikel 10, zal de nieuwe 
gemeente Waalwijk van het Rijk jaarlijks 
eene bijdrage tot hoogstens f 600 voor elke 
der vereenigde gemcenten, in rue wacbtgelden 
ontvangen en wel in dezelfde verhourun~ als 
op 31 December 1921 de uitkeeringen mge
volge artikel 10 der wet van 24 Mei 1897 (Staats
blad.n0. 156) staan tot de door genoemde amb
tenaren genoten jaarwedden. 

8. 1. Zij, rue voor de lichting der militie 
1922 in een der vereenigde gemeenten zijn in
geschreven, blijven voor de toepassing van de 
l'tlilitiewet 1912 (Staat8blad n°. 21) en van de 
te barer uitvoering gegeven voorschriften, be
schouwd als militieplichtigen van de gemeente, 
waar hunne inschrijving voor de militie plaats 
had ; hetgeen echter te hunnen aanzien over • 
eenkomst1g genoemde wet en de te barer uit
voering gegeven voorschriften zou moeten wor
den gedaan door den bur~emeester der gemeen
te, waar zij voor de mi11tie zijn ingeschreven, 
ware die niet met eene andere gemeente ver
eenigd. geschiedt na het tot stand komen van 
de vereeniging door den burgemeester der nieu
we gemeente. 

2. Zij, die bij het tot stand komen van de 
vereeniging in de vereenigde gemeenten voor 

de lichting der mil1tie van 1923 zijn ingeschre
ven en zij. die ·daar voorkomen in bet regi~ter, 
bedoeld in artikel· 87 van voormelde wAt da.n 
wel in het register , bedoeld in artikel 26 der 
Landweerwet, of in het register, bedoeld in 
artikel 5 der Landstormwet, worden op de voor 
de nieuwe gemeente op te maken registers 
overgeschreven . 

9. De na.men van de personen, die in ae 
vereenigde gemeenten voorkomen op de lijst, 
bedoeld in a-rtikel 13 der Drankwet, worden 
op de voor de nieuwe gemeente op te ma.ken 
lijst geplaatst in volgorde van de dagen, waarop 
hunne verzoeken om vergunninir inkwamen ; 
voor zoover verzoeken op denzelfden dag iD
kwamen, gaat de in leeftijd oudere voor ; bij 
gelijken ouderdom be~list het lot. 

10. 1. Voor den burgemeester en de amb
t enaren van een der gemeenten W aalwijk, 
Baardwijk en Besoijen wordt bij benoeming 
in de nieuwe gemeente Waalwijk voor de rege
ling van hunne wedde de -ruensttijd in aanmer
king genomen, in gelijke betrekking in een 
der eerstgenoemde gemeenten vervuld. 

2. Aan den burgemeester en de vaste amb
tenaren van een der vereenigde gemeenten 
W aalwijk, Baardwijk en Besoijen, die tengevolge 
van de vereeniging worden ontslagen, wordt 
t en laste van de nieuwe gemeente Waalwijk 
een wachtgeld verleend uiterlijk tot 1 Januari 
1932 dan we! tot het tijdstip, waarop hunne 
pensioengerechtigdheid intreedt ; dit laatst e, 
mdien zij na 1 Jannari· 1932 pensioengerechti!!id 
worden en zij op 1 Januari 1922 den leeftiJd 
van vijftig jaar bereikt hebben. 

3. Het wachtgeld wordt verleend tot het 
bedrag, gelijk aan de wedde of de som der 
wedden, welke zij m hunne opgeheven betrek
king of betrekkingen laatsteliJk v66r 1 Januari 
1922 hebben ~enoten, en wel voor hen, wier 
wedde door ot vanwege het bestuur van een 
der genoemde gemeenten werd geregeld, vol
gens de wedderegeling, welke laatstel\jk v66r 
1 J anuii,ri 1921 tot stand is p:ekomen. Onder 
wedde wordt verstaan de bezoldiging per jaar, 
verhoogd met genoten kindertoeslag, met dien 
vers1ande, dat het wachtgeld verminderd wordt 
op gelijke wijze, a.ls de kinoertoeslag zou af
nemen, inruen de betrokkenen in dienst zouden 
zijn gebleven. 

4. Wordt bij of na het ingaan van het wacht
geld pensioen wegens de opieheven betrekking 
of betrekkingen toegekena, dan wordt het 
wachtgeld met het bedrag van dat pensioen 
verminderd. 

5. Het wachtgeld wordt genoten, totdat zij 
eene financieel gelijkwaardige and.ere openbare 
ambtelijke betrekking zullen hebben aanvaard, 
met dien verstande, dat bij aanvaarding van 
eene minder bezoldigde betrekking het wacht
geld met het bedrag van rue bezoldiging zal 
worden verminderd. 

6. Verhooging van bezoldiging, waarin be
grepen toekenning van eene toelage of van 
emolumenten, verkregen na aanvaarding van 
eene betrekking, a.ls in het vijfde lid bedoeld, 
in de nieuwe gemeente Waalwijk, strekt niet 
tot vermindering of opheffing van wachtgeld. 

7. Bij verlies v66r het tijdst ip, waarop het 
wachtgeld volgens het tweede lid uiterlijk 
eindi~, van de betrekking, welke tot ont
houding, intrekking of vermindering van wacht -
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geld leidde, wordt dit laatste geheel of gedeel- stuk der taatsbegrooting voor het dien tjaar 
telijk tot het v66r dat verlies genoten bedrag 1919 va tgesteld als volgt : dat van de Iste 
toegekend, tenzij het verlies het gevolg was afdeeling op f 435,524; da.t van de !Ide afdee
van eigen schuld of van eigen verzoek, gegrond j ling op f 4,117,510 ; dat van de IIIde afdeeling 
op niet door Gedeputeerde Staten van Noord- op f 216,675 ; dat van de IV de afdeeling op 
brabant deugdelijk verklaarde redenen. f 282,310; dat van de Vde afdeeling op f 561,000; 

8. Gelijk gevolg a.ls aan de aanvaarding van dat van de Vlde afdeeling op f 4,870,549 ; dat 
eene bet.rekking zal zijn verbonden aan eene van de VIIde afdeeling op f 8,931,228 ; da.t 
benoeming tot eene financieel gelijkwaardige van do VIIIste afdeeling op f 5,185,515; dat 
openbare ambtelijke betrekking, ook al wordt van de IXde afdeeling op f 191,400; dat van 
deze benoeming niet aangenomen, tenzij deze de Xde afdeeling op f 2,175,674 ; dat van de 
niet-aanneming geschiedt op grond van be- XIde afdeeling op f 2,762,121.50, en dat van 
zwaren, welke door Gedeputeerde Staten van de XIIde afdeeling op f 197,700, terwijl het 

oordbrabant deugdelijk worden verklaard. eindcijfer van <lit hoofdetuk wordt vastgesteld 
9. Onder financieel gelijkwaardige betrek- op f 29,977,206.50. 

king wordt verstaan ,eene betrekking of ver-

1 
eeniging van betrekkingen, welke den betrok-
ken ambtenaar eene minstens gelijke bezol- 24 D= mber 1921. WET tot verhooging, Wlj-
diging en soortgelijke positie or1levert als hij ziging en aanvullin~ van het vierde hoofd-
in zijne vervallen betrekking o betrekkingen etuk der Sta!l.tsbegrooting voor het dienst-
te zamen in ctienst van de op~eheven gemeente jaar 1921. S. )394. 
of gemeenten laatstelijk vo6r de opheffing Bij deze wet worden eenige artikelen ver-
genoot krachtens de wedderegeling, bedoeld hoogd, wordt een artikel verminderd, de om
m het derde lid van dit artikel. schrijving van een artikel gewijzigd en een 

10. Het totaal a.an wachtgelden, waarop artikel ingevoe~cl 
een gewezen ambtenaar aanspraak heeft, kan Tengevolge hiervan worden de totalen van 
niet de som overtreffen, Wfllke laatstelijk we- I de VIde, de IXde en de Xde Afdeeling van het 
gens openbare ambtelijke betrekking a.an IVde hoofdetuk der Staatsbegrooting voor het 
wachtgeld en bezoldiging door den betrokken dienstjaar 1921 respectieveliJk verhoogd met 
ambtenaar werdgenoten. Het wachtgeldbedrag, f 300,000, f 150,000 en f 200,000, en wordt het 
waarvan aldus eene gemeente zoude wor ... en I totaal der XIIde Afdeeling verminderd met 
outlast, komt in de verhouding, door Gedepu- f 7000, terwijl het eindcijfer wordt verhoogd 
teerde Staten van Noordbrabant te bepalen, met f 643,000. 
ten voordeele van elk der betrokken gemeenten . __ _ 

geld wordt doorgebracht, wordt a.ls diensttijd 24 December 1921. WET tot aanvulling en 
11. De tijd, die krachtens deze wet, op wacht- , 

in den zin van de Pensioenwet voor de gemeente- verhooging van het tiende hoofdstuk der 
ambtenaren 1913 aangemerkt. · Staatsbegrooting voor het dien~tjaar 1920 

12. Gescbillen over de toepassing van dit I (Versohillende onderwerpen.) S. 1395. 
artikel worden, Burgemeester en Wethouders Bij deze wet worden eeruge artikelen ver-
van Waalwijk, benevens den belanghebbende hoogd en ingelascht en wordt de omsohrijving 
of diens gemachtigde gehoord, beelist door van een artikel gewijzigd. 
Gedeputeerde Staten van Noordbrabant. Tengevolge hiervan wordt verhoogd het 

11. Voor ei~en penAioen en voor weduwen- totaal der !Ide afdeeling met f 563,104.45 ; 
en weezenpens1oen wordt door de nieuwe ge- dat der IIIde afdeeling met f 183,689, terwijl 
meente Waalwijk geene bijdrage gevorderd het eindcijfer van voormeld hoofdetuk wordt 
van de burgemeester en de ambtenaren der verhoogd met f 746,793.45. 
vereenigde gemeenten Waalwijk, Baardwijk en I 
Beaoijen, welke bij de nieuwe gemeente in 
d ' t t d d I I rt 10 ht I 24 December 1921. WET tot aanvulling en 

iens re en an we vo gens a • 0 ,1> wac - verhooging van het tiende hoofdstuk de.r 
geld word.en gesteld, voor zoover ziJ in die 
vereenigde gemeenten niet tot zoodanige Staatsbegrooting :V?Or het dienstjaar 191~. 
bijdrage verplicht waren. I (Kosten yervaa~dig1ng soeptabletten, bouil-

12. Deze wet treedt in werking met ingang ) on- en iusblokies.) S. 13~6 . . 
van den dag na dien harer afkondiging. B:g deze we~ wordt een artikel mgevoegd· 

Laeten en bevelen, enz. Tenievolge hiervan wordt_het !°'.<Jtaal der IV de 
Gegeven te 's-Gravenhage den 24s~en De- a!deelmg, alsmede het emdcufer :,an het 

cember 1921 ' I t1ende hoofdetuk der Staatebegrootmg voor 
· WILHELMINA. het dienstJaar 1919, ver.hoogd met f 2,275,000. 

De Minister van Binnen/,andsclie Zaken, 
Crr. Ruvs DE BEERENBR0UCK. 24 

De Minister van Financien, DE GEER. 
(Uitgeg. 29 De.c. 1921.) 

December 1921. WET tot goedkeuring van 
den onderhandschen verkooo van domein
grond i:mder Gin'neken a.an de ,, Vereeniging 
voor Christelijk onderwijs te Breda en om
streken" te Breda. S. 1397. 

24 December 1921. WET tot wijziging van het 
vierde hoofdetuk der Staatsbegrootin11; voor 
bet dienstjaar 1919. S. 1393. 

Bij deze wet worden eenige artikelen ver
hoogd, verminderd en ingevoegd. 

Tengevolge hiervan worden de totalen van 
de navolgende afdeelingen van het IV de hoofd- I 

24 De.cember 1921. WET tot ~oedkeuring van 
de overeenkomst van ruiling van domein
grond onder Dwingeloo, gesloten met R. 
van Noord, landbouwer te Lhee, gemeente 
Dwingeloo. S. 1398. 
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24 December 1921. WET tot goedkeuring van , 
de overeenkomst van ruiling van domein
grond onder Gilze, gesloten met C. Faes, 
landbouwer te Gilze. S. l 399. 

24 December 1921. WET tot nadere verhoo
ging van het maximum van het rentelooze 
voorschot uit 's Rijks schatkist ten be
hoeve van den aanleg en nadere regeling 
der exploitatie van een locaa.Jspoorweg van 
Stadskanaal over Ter Apel naar de Duit8che 
grenB. S. 1400. 

Wr.r WILHELMINA, E z ... doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is den aanleg van eeP lo
caalspoorwcg van Stad,Bkanaal over 'l.'er Apel 
naar de Duitsche grens nader te bevorderen door 
verhooging van het maximum van het bij de 
wet van 13 Juli 1914 (Staatsblad n°. 322), ge
wijzigd bij de wet van 25 Ma.art 1918 (Staats
blad n°. 181), uit 'sRijks schatkist beschikbaar 
gcstelde rentelooze voorschot, benevens de 

-exploitatie van genoemden locaalspoorweg nader 
te regelen; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad var State, enz. 
Art. 1. In artikel 1 van de wet van 13 

J uli 1914 (Staatsblad n°. 322), gewijzigd bij de 
wet van 25 Ma.art 1918 (Staatsblad n°. 181), 
wordt in plaats van ,,ten bedrage van een d~rde 
der aanlegkosten, doch tot geen hooger bedrag 
dan f 1,000,000" gclezen: ,,tot een bedrag van 
ten hoogste f 2,200,000". 

2. Onze Ministers van W aterstaat en van 
Financien worden gemachtigd namens den 
Staat de in ontwerp bij deze wet gevocgde 
tweede nadere overeenkomst betreffende den 
aanleg en de exploitatie van den locaalspoorweg 
Stadslranaal--Ter Apel--Duitsche grens aan te 
,Q'.aa.n met de Maatschappij t,ot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen en met de Groningsch-Drent
sche Spoorwegmaatschappij (StJ.dskanaal--Ter 
Apel--Rijks grens), nadat in het hoofd va,n 
het ontwerp, oader 1, de daJteekening dezer 
wet en}het nummer van het t:Jtaatsblad, waarin 
zij zal worden afgekondigd, en onder 2 en 3 
di, data der daar bedoelde vergaderingen zullen 
zijn ingevuld. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 24sten De

cember 1921. 
WILHELMI A. 

De Mini,ite, van Waterstaat, A. A. H. W. Komo. 
De JJf,,.ister van Financie.n, DE GEER. 

(Uiigeg. 12 Jan. 1922.) 

ONTWERP tweede nadere overeen/com.•t betref
fende den spoorweg Stad8kanaal--Ter Apel 
Rij ksgrens. 

1. De Staat der Nederlanden, vertegen
woordigd door de Miniqters van Waterstaat 
en van Financiiin, tot he,; aangaan van deze 
overeenkomst gemachtigd bij de wet van 24 
December 1921 (Staatsblad n°. 1400); 

2. De Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen, gevestigd te Utrecht, ver
tegenwoordigd door hare Dircctie, handelende 
krachtens besluit van de Al~emeene Vergade
ring van Aa.ndeelhouders dicr Maatscnappij, 
gehouden te den ; 

3. De Groningsch-Drentsche Spoorweg-Maat
schappij (Stadskanaal-Ter Apel-Rijksgrens), 
gevestigd te Zwolle, vertegenwoordigd door 
haren Directeur, handelende met goedkeuring 

ingevolge art. 15 dcr Statuten, van den Rn.ad 
van Commissarissen dier Maatl!chappij waartoe 
door dien Raa.J. werd besloten in ziine verga-
dering van den • 

Overwcgeode, dat de wenschelijkheid is ge
b1Aken, eenige wijziging te brengen in de tus . 
schen partijen onder dagteekening van 14/8 
September. 24/19 Augustus 1915 gesloten over
eenkomst betreffende· den aanleg en df' exploi
tatie van den locaalspoorweg Stadskanaal
Ter Apel- Duitsche grens, zooals die overeen
komst luidt na de daarin bij nadere overeen
komst van 17/19/29 Juli HHS gehrnchte wij
zigingen, zijn overeengekomen art. 11 van eerst
genoemdc overeenlrnmst te lezen a.ls volgt : 

,,N'adat de spoorweg door de Onderneming 
in exploitatie zal zijn genomen, betaalt zij a.an 
de Maatschappij telkens op de vervaldagen de 
op de door de Maatschappij onder goedkeuring 
van de Onderneming voor den aanleg van den 
spoorweg aangegane geldlecningen verschul
digde rentobedragen, benevens eene vaste 
vergoeding van f 3000 per jaar - te voldoen 
op l Juli van elk jaar - voor belastingen en 
administratiekosten. 

Bovendien keert de Onderneming jaarlijks 
v66r 1 Juli over het afgeloopen boekjaar a.an 
de Maatschappij uit : 

a. 50 pet. der bruto-ontvangsten, voor zoo
ver deze het ingevolge het Eerste lid in dat 
boekjaar betaaldE', vermeerderd met f 25 per 
dagkilometer, 0vertreffen ea dat bctaalde ver
meerderd met f 35 per dagkilometer, niet te 
boven gaan ; alsmede 

b. 25 pet. der bruto-ontvangsten, voor zoo
ver deze het ingevolge het eerste lid in dat 
boekjaur betaalde, vermeerderd met f 35 per 
dagkilometer, overtreffen. t 

l\focbten in een of meE'r boekjarcn de bruto
ontvangsteo minder oodragen dan het ingevolge 
het eerste lid betaaide, vermeerderd met f 25 
per dagkilometer en met 6 pet. over de vor
dering, bedoeld in het vierde lid van artikel 9 
op den 31 December van het betrokken boek
jaar, dan zal van het krachtens het bepaalde 
in het tweede lid in eeP of m er volgende boek
jaren verschulrligde duor de Onderneming bij 
de betaling worden ingehouden zoodanig ge
deelte - docb niet meer dan 3/5 van het 
volgens letter a en niet meer dan 1/5 van het 
volgens lett~r b verschuldigde - als noodig 
is tot aanzuivering van het te kort komende. 

Onder bruto-ontvangsten worrlt vcrstaan 
al hetgeen wegens vervoer van personen en 
goederen over den ~poorwe$ volgens de op 
aen spoorweg van kracbt z1jnde tarieven of 
naar aanleiding van gesloten vrachtovereen
komsten door de Onderneming wordt geind. 

Ter berekening van de ontvangsten per kilo
meter wordt de lengte van den spoorweg be
paald door meting langs de assen tusschen de 
Duitsche grens en het midden van het hoofd
gebouw op het station Stadskanaal". 

Aldus in drievoud opgemaakt en ondertee
kend te 

24 December 1921. WET tot goedkeuring van 
eene met de N. V. ,,Schippers' Hijschtoe
stellen Maatschappij tot vervaardiging 
en exploitatie van Mechanische H ijsch
toestellen", gevestigd te Am8terdam, ge
sloten overeenkomst wegens ruiling van 
grond te Amsterdam. S. 1401. 
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24 Decembtr 1921 . WET tot wijziging van het 
negende hoofdstuk der Staatsbegrooting 
voor het dienstjaar 1921. S. 1402. 

Bij deze wet wordt de omschrijving van een 
artikel gewijzigd, het artikel verminderd en 
een artikel ingelascht. 

Tengevolge hiervan wordt het totaal der 
IIIde afdeeling, alsmede het eindcijfer van het 
hoofdstuk, verhoogd met f 2,750,000. 

2i December 1921. WET tot verhooging en 
aanvulling van het negende hoofdstuk der 
Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1921. 
s. 1403. 

Bij deze wet worden eenige artikelen verhoogd 
en ingelascht en wordt een omschrijving van 
een artikel gewijzigd. 

Tengevolge hiervan wordt vechoogd het 
totaal der Iste afdeeling met f 6000, dat der 
Ude afdeeling met t 143,700, dat der IIIde 
afdeeling met f 8550, dat der IV de afdeeling 
met f 309,000, dat der VIde afdeeling met 
f 55,200 en het eindcijfer van het hoofdgtuk 
met f 522,450. 

24 December 1921. WET tot verhooging en 
aanvulling van de begrooting van uitgaven 
van hl't Staatsvisschershavenbedrijf te 
IJm11iden voor het dienstjaar 1921. S. 1404. 

24 December 1921. WET tot wijziging van de 
begrooting van uitgaven van het Zuider
zeefonds voor het dienstjaar 1921. S. 1405. 

24 December 1911. WET tot vaststelling van 
de begrooting van inkomsten en uitgaven 
van het Staatsvisschershavenbedrijf te 
IJmuiden voor het dienstjaar 1922. S. 1406. 

De begrooting wordt in ontvangst en uitgaaf 
vastgesteld op f 1,106,800. 

24 December 1921. WET tot verklaring van 
het algemeen nut der onteigening ten 
behoeve van uitbreiding van het stations
emplacement Gastricum. S. 1407. 

24 December 1921. WET tot wijziging van de 
begrooting van inkomsten en uitgaven 
van het Zuiderzeefonds voor het die'nst
jaar 1920. S. 1408. 

24 December 1921. WET tot aanvulling en 
wijziging der Zegelwet 1917. S. 1409. 

Bijl. Hand.2° Kamer 1920/1921, n°. 467, 1- 8. 
Hand. id. 1921/1922, bladz. 105- 109, 112, 

113. 
Harul. 1 e Kamer 1921 /1922, bladz. 54, 95, 

96, 156-162, 169- 171, 173, 178. 
WIJ WILHELMINA, ENZ ... doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is de zegelbelasting uit 
te breiden en voorts om enkele wijzigingen te 
brengen in de wetten op het recht van zegel ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. I. In de wet van den 22sten Maart 

1917, (Staatsblad n°. 244), Zegelwet 1917, 
zooals die is gewijzigd bij de wetten van den 
23sten M:ei 1917, (Staatsblad n°. 437) en van 
den 27sten Juni 1919, (Staatsb lad n°. 432) . 
worden de volgende veranderingen en aan
vullingen gebracht: 

§ l. In artikel 32 : 
wordt hetgeen onder 22°. voorkomt gelezen 

als volgt: 
,,de endossementen, gesteld op de in artikel 

40a en op de in artikel 40/ onder 1 °. genoemde 
stukken ;"; 

vervalt : ,,23°. de cognossementen ;" ; 
worden de bestaande nos. 24°., 25°., 26°., 

27°., 28°., 29°., en 30°. onderscheidenlijk: 23°., 
24°., 2'5°., 26°., 27°., 28°. en 29°. 

en wordt hetgeen onder 24°. (nieuw 23°) 
voorkomt gelezen als volgt : 

,,de niet elders in deze wet aan recht onder
worpen bewijzen van ontvangst van goederen ;" 

§ 2. In artikel 34 I . : 
wordt onmiddellijk na hetgeen onder letter b. 

voorkomt, ingevoegd : 
,,c. de stukken, welke bestemd zijn om in 

geval van betaling te worden uitgereikt aan 
hem, door of namens wien die betaling ge
schiedt ·" · 

word~n 'de bestaande letters c., d., e. en f. 
onderscheidenlijk d., e., f., en g.; 

wordt hetgeen onder letter d. (nieuw e.) 
voorkomt, gelezen als volgt : 

,,de stukken, vermeldende de boeking van 
gelden op een rekening-courant - deposito
rekening daaronder begrepen - in het credit 
van den rekeninghouder en de stukken, welke 
bestemd zijn om ingeval van eene storting van 
gelden te worden uitgereikt aan hem, door of 
namens wien die storting geschiedt ;"; 

wordt het voorlaatste lid vervangen door : 
,,Onder gelden worden mede verstaan vreem

de muntspecien, bankpapier, coupons, post
wissels, cheques en antler handelspapier." 

en wordt de letter ,,c.", in het laatste lid 
vervangen door ,,d.". 

§ 3. In artikel 37 : 
wordt hetgeen onder 2°. voorkomt, gelezen 

als volgt: 
,,de stukken, vermeldende de ontvangst van 

gelden en inhoudende dat daarbij voor die 
ontvangst, eene gezegelde kwitantie wordt toii
gezonden of waarin wordt verklaard, dat aan 
een derde een gezegeld bewijs van ontvangst 
of crediteering, opgemaakt door hem, die de 
gelden heeft ontvangen, is uitgereikt of toege
zonden,,; 

wordt hetgeen onder 4°. voorkomt, vervangen 
door: 

,,de stukken, vermeldende de ontvangst of 
overneming van coupons, cheques of antler 
handelspapier, mits uit de stukken blijkt, dat 
de toezending niet de strekking heeft om een 
geldschuld te doen ontstaan of te delgen ;" 

wordt aan het slot van 5°., met vervanging 
van de kommapunt door een komma, toege
voegd: 

,,mits van een en antler uit de stukken blijke;" 
~~ wordt in 7°. de letter ,,d." vervangen door 

,,e. 
§ 4. In artikel 40 wordt ,,I e." vervangen 

door ,,I/." 
§ 5. Onmiddellijk na artikel 40 wordt in

gevoegd: 
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HOOFDSTUK IHA. I ter zake van dat stuk vroeger door anderen 
. beloopen. 

Van het ze.gelrecht' va?L _pakhuisceelen en volg- 40e. Het zegelrecht van de in dit hoofdstuk 
brie!Jes. bedoelde stukken, komt , indien niet anders is 

Art. 40a. Aan een vast recht van vijftig overeengekomen, ten laste van hem, aan wien 
cent zijn onderworpen : de stukken worden uitgerei.kt, of, indien zij 

1 °. de bewijzen van opslag, pakhuis- en buitenslands zijn opgemaakt, ten laste van den 
ontvangceelen ; eersten houder hier te lande. 

2°. de volgbriefjes, opdrachten, machtigingen 
en beloften tot afgifte van goederen, afgege- HOOFDSTUK IIIB. 
van door hem, die het recht beeft om over Van het zegelrecht van cognossementen, vracht-
die goederen te .. beschikken. brieven en vrachtliisten en bewijzen van ontvang 

De stukken zJJ!l _aa~ dit zegelrecht o!lde_r- van vervoerde goederen. 
worpen, onverschilhg m welken vorm ZIJ ZIJn 
opgemaakt, al was het in dien van bericht of .

1 

40/. Aan een vast recht van vijf en twintig 
brief, zelfs als deze stukken wegens niet ·onder- cent zijn onderworpen: 
teekening of om andere redenen in rechten niet 1°. de hier te lande opgemaakte cognosse-
kunnen dienen tot schriftelijk bewijs. menten, vrachtbrieven en vracht lijsten, als-

40b. Geen afzonderlijk zegelrecht is ver- mede andere stukken, opgemaakt ten einde 
schuldigd voor de bewijzen van ontvang der over een gedeelte van de in een cognossement, 
goederen, gesteld op de in het vorig artikel vrachtbrief of vrachtlijst vermelde goederen 
vermelde stukken. te kunnen beschikken ; 

40c. Geenerlei zegelrecht is verschuldigd 2°. de hier te lande opgemaakte, afzonder-
voor de in arti.kel 40a onder 2°. bedoelde stuk- lijke of in registers gestelde bewijzen van ont
ken, als zij bij verkoop van dadelijk af te le- vang van vervoerde goederen, afgegeven door 
veren goederen op den dag van den verkoop of voor hem, aan wien die goederen verzonden 
door of vanwege den verkooper worden af- of afgeleverd zijn, daaronder begrepen alle 
gegeven, of als zij worden opgemaakt om te andere stukken, welke bestemd zijn om de 
dienen tusschen personen, die deel uitmaken ontvangst van het vervoerde te staven. 
van eene zelfde administratie en zij op die De onder 1 °. en 2°. genoemde stukken zijn 
administratie betrekking hebben, onder voor- aan dit zegelrecbt onderworpen, onverschillig 
waarde, dat uit die stukken van een en antler in welken vorm zij zijn opgemaakt, al was het 
voldoende blijkt. in dien van bericht of brief, zelfs als deze stuk-

40d. Het zegelrecht ' van de in dit hoofd- ken wegens niet onderteekening of om andere 
stuk bedoelde stukken moet, voorzoover zij redenen in rechten niet kunnen dienen tot 
hier te lande worden opgemaakt, voldaan schriftelijk bewijs. 
worden door deze te stellen op gezegeld papier 40g. Geen afzonderlijk zegelrecht is ver
van wege het Rijk uitgegeven of op buiten- schuldigd voor de bewijzen van ontvang der 
gewoon gezegeld papier of door gebruik van goederen, op de in het vorig artikel onder 
plakzegel. 1 °. bedoelde, behoorlijk gezegelde stukken 

I s dit voorschrift niet nageleefd, dan wordt gesteld. 
eene boete van honderd gulden verbeurd door 40h. Geenerlei zegelrecht is verschuldigd voor: 
hem, die het stuk heefi onderteekend en zoo 1 °. de bewijzen van ontvang van vervoerde 
het niet is onderteekend, door hem, die het goederen, als de aan de vervoerders of expedi
stuk heeft afgegeven. teurs verschuldigde vracht minder dan tien 

Indien de stukken buitenslands zijn opge- gulden bedraagt en daarvan uit het stuk blijkt; 
maakt moet bet zegelrecht daarvan worden 2°. de afschriften en uittreksels van de 
voldaan, v66r dat zij hier te lande verhandeld, onder arti.kel 40/ 1 °. genoemde stukken, welke 
in beleening gegeven of genomen, geiindoseerd uitsluitend worden opgemaakt ter voldoening 
of gekwiteerd worden. aan binnen- of buitenlandsche wettelijke voor-

De voldoening van het recht van deze in schriften, mits van deze bestemming uit die 
het. buitenland opgemaakte stukken geschiedt afschriften en uittreksels blijkt en voorts de 
door de stukken ter zegeling aan te bieden exemplaren van een cognossement, welke onder 
aan 's Rijks ambtenaar of door gebruik van den schipper en onder den scheepseigenaar of 
plakzegel. den reeder blijven berusten, onder voorwaarde 

Eene boete van honderd gulden wordt ver- dat deze bestemming uit de stukken blijkt ; 
beurd door ieder, die eenig in dit hoofdstuk 3°. de stukken, gebruikt voor het vervoer 
bedoeld stuk, hetwelk niet van behoorlijk zegel met de Rijkspakketpost en de daarop gestelde 
is voorzien, onverschillig of het binnen- of ontvangbewijzen; 
buitenslands is opgemaakt hier te lande heeft 4°. de bewijzen van ontvang van goederen 
verhandeld, in beleening gegeven of genomen, met opdraoht tot verder vervoer door den 
geendosseerd of gekwiteerd, zonder vooraf bet eenen vervoerder of expediteur aan den anderen 
zegelrecht te voldoen. Deze voldoening kan afgegeven, mits van de afgifte der goederen 
door hem, v66r het verriohten van een dier met opdracht tot verder vervoer uit de stukken 
bandelingen, zonder betaling van boete, ge- behoorlijk blijkt. 
schieden op de wijze in het vierde lid van dit 40i. Het zegelrecht van de in dit hoofdstuk 
artikel aangeduid, indien zijne handteekening bedoelde stukken moet worden voldaan door 
niet op het stuk voorkomt, waarna dat stuk deze te stellen op gezegeld papier van wege het 
ten aanzien van hem en van latere houders Rijk uitgegeven of op buitengewoon gezegeld 
als behoorlijk gezegeld wordt aangemerkt. Hij papier of door gebruik van plakzegel. 
is tot deze voldoening verplioht op straffe van In geval van overtreding wordt eene boete 
aansprakelijkheid jegens den Staat voor boeten van honderd gulden verbeurd door hem, die 
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het stuk heeft onderteekend en, zoo het niet ,, V oor de berekening van het recht wordt de 
is onderteekend, door den uitgever. I duur van een voor het leven of tot wederopzeg-

40j. Indien niet anders is overeengekomen, ging aangegane huur gesteld op tien jaren en 
is het zegelrecht van de in dit hoofdstuk be- die van eenige andere huur voor onbepaalden 
doelde stukken verschuldigd : : tijd op twintig jaren. Is een huur gesloten 

wegens de in artikel 40/1 °. bedoelde stukken, [ voor het leven en verder voor een zeker aantal 
door den bevrachter of inlader ; jaren of eerst voor een zeker aantal jaren en 

wegens de in artikel 40/ 2°. bedoelde stukken verder tot wederopzegging, dan wordt het 
door hem, aan wien de goederen verzonden aantal jaren, waarvoor de huur is aangegaan, 
of afgeleverd zijn." met tien verhoogd. " 

§ 6. In het opschrift van hoofdstuk IV en wordt het zesde lid vervangen door het 
wordt tusschen de woorden : ,,jachtakten" en volgende : 
,,en" ingevoegd: ,, , verzoelcschriften om goed- ,,Ontbreekt deze opgave, dan is een recht 
keuring van statuten of gewijziglie statuten eener van twintig gulden verschuldigd, tenzij wegens 
vereeniging". de in de akte of het stuk voorkomende gegevens 

§ 7. In artikel 41 wordt onmiddellijk na het een hooger recht verschuldigd is, in welk geval 
derde lid een nieuw lid ingevoegd, luidende : dit recht verhoogd met twintig gulden, verschul-

Aan een vast recht van vijftig gulden zijn digd is." 
onderworpen de verzoekschriften om goedkeu- § 11. In artikel 62: 
ring van de statuten of reglementen eener wordt het eerste lid gelezen als volgt : 
vereenigin~. Dit recht wordt verminderd tot ,,Van oprichtersaandeelen en aandeelen in 
vijf en twmtig gulden, ingeval wordt verzocht de winst zonder deelgetechtigdheid in het kapi
~oedkeuring van eene verandering of bijvoeging taal, andere dan die in letter a. hierna genoemd, 
m vroeger goedgekeurde statuten of regle- is een vast recht van tien gulden verschul
menten. Het recht wordt teruggegeven . aan digd."; 
de onderteekenaren, indien de goedkeuring wordt in het 2de lid hetgeen onder letter a. 
niet wordt verleend. voorkomt, vervangen door : 

§ 8. H et eerste lid van artikel 43 wordt ge- ,,alle stukken, welke, na aflossing der oor-
lezen als volgt : spronkelijke aandeelen, aan de houdera ver-

,,Het zegelrecht van de in artikel 41 vermelde blijven of uitgereikt worden, zooals bewijzen 
verzoekschriften is verschuldigd door de onder- van deelgerechtigdheid, restantbewijzen en 
teekenaren en dat van de verder in dat artikel dergelijke ;" 
genoemde stukken door hem, te wiens behoeve en wordt voor de in letter b. voorkomende 
de stukken strekken." woorden : 

In het tweede lid wordt na de bepaling, be- ,,de certificaten van aandeel, door admini-
trekking hebbende op de buitenlandsche pas- stratiekantoren uitgegeven", gelezen: ,,de 
poorten en de jachtakten, ingevoegd : certificaten vari aandeel, door administratie

,,van de verzoekschriften door deze te stellen kantoren uitgegeven ter zake van effecten, 
op buitengewoon gezegeld papier of door ge- welke niet aan vast zegelrecht zijn onder-
bruik van plakzegel ;". · worpen". 

§ 9. In artikel 44: § 12. In artikel 75 wordt onmiddellijk na 
wordt na de eerste zinsnede van hetgeen bet tweede lid een nieuw lid ingevoegd, lui-

onder letter c. voorkomt, ingevoegd : dende : 
,,voor de berekening van laatstgemeld recht ,,Is het bedrag waarover het recht moet 

wordt het verzekerd bedra~ : worden berekend alleen in vreemde munt 
verminderd tot op een viJfde, als de verze- uitgedrukt, dan wordt deze herleid tot Ne

kering niet !anger dan een maand-, tot op twee derlandsche munt volgens den op den dag der 
vijfden, als de verzekering voor !anger dan een zegeling laatstbekenden wisselkoers van Am
maand, doch niet !anger dan drie maanden sterdam. ". 
en t ot op twee derden, als de verzekering voor Art. II. Deze wet treedt in werking op een 
!anger dan drie maanden, doch niet !anger dan nader door Ons te bepalen dag. 
zes maanden is gesloten ;"; Lasten en bevelen, enz. 

wordt voor de volgende onder letter d. Gegeven te 's-Gravenhage, den 24sten De-
voorkomende woorden: ,,verdubbeld, als de cember 1921. 
verzekering voor twee jaren is gesloten,", ge- WILHELMINA.• 
lezen: De Minister van Finatneien, DE GEER. 

,,verdubbeld, als de verzekering voor !anger ( Uitgeg. 9 Jan. 1922.) 
dan een jaar, doch niet langer d;m twee jaren 
is gesloten," 

en wordt het vierde lid gelezen als volgt : 
,,Is de verzekerde som alleen in vreemde 

munt uitgedrukt, dan wordt deze herleid tot 
Nederlandsche munt volgens den op den dag 
der zegeling laatst bekenden wisse!koers van 
Amsterdam." 

§ 10. In artikel 56 : 
wordt aan het slot van het eerste lid toege

voegd: 
,,Met de jaren, die ter keuze staan van huur

der of verhuurder, wordt dadelijk rekening 
gehouden." ; 

wordt het vierde lid gelezen als voigt : 

1921. 

24 December 1921. WET, betreffende kosten 
van vervolging in zake van . directe be
lastingen. S. 1410. 

Bijl. Hcind. 2• Kamer 1920/1921, n°. 513, 1 -5. 
Ha-nd. id. 1921/1922, bladz. 104, 105. 
Hand. l • Kamer 1921 /1922, bladz. 97, 98, 178. 
WrJ WILHELMINA, ENZ ... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hehben, 

dat het wenschelijk is de tarieven der kosten 
van vervolging in zake 's Rijks directe belas
tingen te verhoogen ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Het tweede lid van artikel 13 der 

71 
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wet van 22 Mei 1845 (Staatsblad n°. 22) op 
de invordering van 's Rijks directe belastingen 
wordt gelezen als vol~t : 

Voor de waarschuwmg wordt vijftien cents, 
voor de aanmaning vijf en twintig cents aan 
de belastingschuldigen in rekening gebracht. 

2. In de wet van 1 Juni 1850 (Staatsblad 
n°. 26), betrekkelijk de kosten van vervolging 
in zake van directe belastingen worden de 
volgende wijzigingen gebracht : 

A. Artikel l, letter b, eerste lid, wordt gele
zen als volgt : 

voor de beteekening van het dwangbevel met 
bevel tot betaling (art. 14 derzelfde wet), zoo 
de gevorderde som bedraagt : 

beneden de f 5 f 0.40 
f 5 tot 10 . 0.50 

10 ,. 20. 0.60 
20,. 40. 0.75 
40 ,. 70. 1.-
70 ,. ,. ,. 100 . . . . . 1.50 

Bedraagt de gevorderde som f 100 of meer, 
dan is verschuldigd f 2.50 benevens f l voor 
elk geheel bedrag van f 100, waarmede zij de 
som van f 100 te boven gaat. 

B. In crtikel l , letter c, wordt in de plaatR 
van ,,f 0.50" gelezen : f 1 ; in de plaats van 
,,f 0.10" gelezen: f 0.20; en in de plaats van 
,.f 0.30" gelezen : f 0.60. 

C. In artikel 1, letter d, wordt in plaats 
van ,,f 1.80" gefflzen: f 3.60; in plaats van 
,.f 0.60" gelezen : f 1.20; in de plaats van ,,f 0.45" 
gelezen: f 0.90; en in de plaats van ,,f 0.15" 
gelezen : f 0.30. 

D. In artikel 1, letter e, wordt in de pleats 
van ,.f 0.60" gelez~n : f 1.20. 

E. In artikel 1, letter /, wordt in de pleats 
van ,,f 1.65" gelezen : f 3.30 ; en in plaats van 
,.f 0 .25" gelezen : f 0.50. 

G. In artikel 1, Jetter G, wordt in de plaats 
van ,.f 0.10", gelezen: f 0.20. 

H. In artikel 3 wordt in de plaats van 
,,f 1.00" gelezen : f 5.00 ; en in de plaats van 
,.f 0.40" gelezen : .f 2.00. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 24sten De

cember 1921. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financien, DE GEER. 
(Uitgeg. 6 Jan. 1922.) 

24 December 1921. WET tot vaststelling van 
de begrooting van inkomsten en uitga
-.;en van het Leeningfonds 1914 voor het 
dienstjaar 1922. S. 1411. 

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

dat, ingevolge artikel 31 der Leeningwet 1914, 
eene afzonderlijke begrooting van inkomsten 
en uitgaven van het Leeningfonds 1914 voor 
het jaar 1922 bij de wet behoort te worden 
vastgesteld ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. I. De begrooting van uitgaven van 

het Leeningfonds 1914 wordt voor het dienst
jaar 1922 vastgesteld als volgt : 

Art. 1. Renten van de kracntens 
de eerste Leeningwet 1916 uitgege
ven schuldbekentenissen, tegen vier 
en een half ten honderd in het jaar, 
over een gezamenlijk kapitaal van 

f 123,260,000 verschijnende l Mei 
1922 en 1 November 1922 . . . . f 5,546,700 

Art. 2. Afl.ossing van schuldbe-
kentenissen als in het vorig artikel 
bedoeld . . . . . . . . . . . . 390,000 

Art. 3. Periodieke kosten van 
het beheer der eerste leenin~ 1916, 
daaronder begrepen provis1e van 
een achtste ten honderd van het 
nominaal bedrag van de in het bui
tenland betaalde coupons van de 
schuldbekentenissen dier leening . 1,000 

Art. 4. Renten van de krachtens 
de Tweede Leeningwet 1916 uit
gegeven schuldbekentenissen, tegen 
vier ten honderd in het jaar, over 
een gezamenlijk kapitaal van 
f 123,650,000 verschijnende 1 April 
1922 en 1 October 1922 . . . . . 4,946,000 

Art. 5. Aflossing van schuldbe-
kentenissen als in het vorig artikel 
bedoeld . . . . . . . . . . . . 370,000 

Art. 6. Periodieke kosten van 
het beheer der tweede leening 1916, 
daaronder begrepen provis1e van 
Mm achtste ten honderd van het 
nominaal bedrag van de in het bui
tenland betaalde coupons van de 
schuldhekentenissen dier leening 1,000 

Art. 7. Renten van de krachtens 
de Leeningwet 1917 uitgegeven 
schuldbekentenis~en tegen vier en 
een half ten honderd in het jaar, 
over een gezamenlijk kapitaal van 
f 481,486,000, verschijnende 1 Fe-
bruari 1922 en 1 Augustus 1922. 21,666,870 

Art. 8. Afl.ossing van schuldbe-
kentenissen als in het vorig artikel 
bedoeld . . . . . . . . . . . . 5,375,000 

Art. 9. Periodieke kosten van 
het beheer der leenin~ 1917, daar
onder begrepen proVJSie van een 
achtste ten honderd van het no
minaal bedrag van de in het bui
tenland betaalde coupons van de 
schuldbekentenissen dier leening 2,000 

Art. 10. Renten van de krach
tens de Leeningwet 1918 uitgege
ven schuldbekentenissen tegen vijf 
ten honderd in het jaar, over een 
gezamenlijk kapitaal van 
f 334,420,000 verschijnende 1 Juni 
1922 en een gezamenlijk kapitaal 
van f 331,195 000 verschijnende op 
1 December 1922 . . . . . . . 16,640,375 

Art. 11. Afl.ossing van schuldbe-
kentenissen als in het vorig artikel 
bedoeld . . . . . . . . . . . . 3,225,000 

Art. 12. Periodieke kosten van 
het beheer der leenin~ 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 . 2,000 

Art. 13. Renten van de krach
tens de Leeningwet 1919 uitgege
ven schuldbekentenissen tegen vijf 
ten honderd in het jaar, over een 
gezamenlijk kapitaal van 
f 378,651,500 verschijnende 1 April 
1922 en 1 October 1922, voor zoo-
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ver deze op grond van artikel 3 / Art. IV. Tot dekking van de uitgaven, 
der wet van den 5 Juli 1920 begrepen in de bij artikel I dezer wet vast-
(Staatsblad n°. 342) ten laste van / gestelde begrooting, worden aangewezen de 
het Leeningfonds 1914 moeten volgende middelen: 
worden -gebracht . . . . . . . . f 10,150,000 A. Het voordeelig slot van de rekening 

Art. 14. Uitgaven, bedoeld in van bet Fonds over het clienstjaar 1921. 
artikel 14 der Leeningwet 1919, I Ar. 1 /3 gedeelte van de opbrengst van de 
voor amortisatie van schuldbeken- verdedigingsbelasting I en de verdecligings-
tenissen van 1 Juli 1921 tot 30 Juni belasting II over het belastingjaar 1921-1922. 
1922 aangeboden t er voldoening AII. 2/ 3 gedeelte van de opbrengst van de 
van aanslagen in de verdecligings- verdecligingsbelasting I en de verdecligino-s-
belastingen lb en II, alsmede van I belasting II over het belastingjaar 1922-1923. 
op 1 October 1922, inclien nooclig, B. Opcenten op directe belastingen: 
aflosbaar te stellen schuldbeken- 1. de twintig opcenten, welke krachtens 
tenissen, voor zoover deze uitga- artikel 34bis der Leeningwet 1914, zooals dat 
ven op grond van artikel 3 der wet artike' is vastgesteld bij de wet van 20 Januari 
van den 5 Juli 1920 (Staatsblad n°. 1917 (Staatsblad n°. 192), worden geheven op 
342) ten laste van het Leening- de aanslagen in de grondbelasting over het 
fonds 1914 moeten worden gebracht 11,765,900 belastingjaar 1922. 

Art. 15. Periocli.eke kosten van 2. de tien opcenten, welke krachtens artikel 
het beheer der leening 1919 daar- 34ter, III, onder letter a, der Leeningwet 1914, 
onder begrepen provisie van een- zooals die bepaling is vastgesteld bij de wet 
achtste ten honderd van het nomi- van 22 December 1919 iStaatsblad n°. 850) 
naal bedrag van de in het buiten- worden geheven op de daarbedoelde aansla~en 
land betaalde coupons van de in de personeele belasting over het belasting-

Art. 16. Gratificatien wegens 3. de twintig opcenten, welke krachtens 
schuldbekentenissen dier leening . 3,000 I jaar 1922. 

kleine uitgaven gedaan ten. behoe- artikel 34ter, III, onder letter b, der Leeningwet 
ve van de uit$llte der in artikel 13 , 1914, zooals die bepaling is vastgesteld bij 
bedoelde leenmg . . . . . . 1,500 I de wet van 22 December 1919 (Staatsblad 

Art. 17. Teruggave wegens het n°. 850) worden geheven op de daarbedoelde 
aandeel der ten behoeve van het aanslagen in de personeele belasting over het 
Leeningfonds 1914 geheven op- I belastingjaar 1922. 
centen in de kwade posten op de • 4. de tachtig opcenten, welke krachtens arti-
directe belastingen over 1919 en kel 34ter, III, onder letter c, der Leenin$.wet 
1919/1920 en vroegere belasting- 1914, zooals die bepaling is vastgesteld btj de 
jaren . . . . . . . . . . . . . 3,400,000 wet van 22 December 1919 (Staatsblad n°. 

Art. 18. Nadeelig slot van de 850) worden geheven op de aanslagen naar 
rekening van het Fonda over het den vierden en vijfden grondslag der personeele 
dienstjaar 1921 . . . . . . . . Memorie. belasting over het belastingjaar 1922. 

Art. 19. Onvoorziene uitgaven 20,000 5. 1/ 3 gedeelte van de vijf en twintig opcen-
Art. 20. Vorderingen over afge- ten, welke krachtens artikel 3,5ter der Leening-

sloten dienstjaren, waarvoor op wet 1914, zooals dat artikel is vastgesteld bij 
het t~jdstip der afsluiting van den de wet van den llden April 1919 (Staatsblad 
clienst, waartoe zij behoorden, de n°. 172), worden geheven op de aanslagen in 
noodige gelden beschikbaar waren de vermogensbela-sting over het belastingjaar 
o:r. de posten, ten laste waarvan zij, 1921- 1922. 
b,j tijdige voldoening of vereve- 6. 1/ 3 gedeelte van de vijf en twintig opcen-
ning, gebracbt hadden moeten I ten, welke kracbtens artikel 35ter der Leening-
worden . . . . . . . . . . . . 2,000 wet 1914, zooals dat artikel is vastgesteld bij 

de wet van den llden April 1919 (Staatsblad 
Totaal . . . f 83,508,345 n°. 172), worden gebeven op de aanslagen in 

Art. II. Wanneer bet bedrag, uitgetrokken I de inkomstenbelasting over het belastingjaar 
bij een der artikelen 3, 6, 9, 12, 15 en 20 der 1921- 1922. 
bij artikel I dezer wet vastgestelde begrooting 7. drie en dertig opcenten, welke krachtens 
van uitgaven, ontoereikend wordt bevonden, I artikel 35bis, II, der Leeningwet 1914, zooals 
kan bet, met inachtneming van het voorschrift, die bepaling is vastgesteld bij artikel 48 der 
vervat in het 2de lid van artikel 24 der wet ,,Wet op de Dividend- en Tantieme-belasting 
van 5 October 1841 (Staatsblad n°. 40), door 1 1917", worden gebeven OJJ de aanslagen in 
overschrijving uit artikel 19 dier begrooting de dividend- en tantieme-bela-sting, vastgesteld 
worden aangevuld. in het jaar 1922. 

Art. III. Op an;ikel 19 der bij artikel 1 8. 2/ 3 gedeelte van de vijf en twintig opcen-
dezer wet vastgestelde begrooting van uit- 1 ten, welke krachtens artikel 35ter der Leening
gaven word'ln aangewezen de tot het dienst- wet 1914, zooals dat artikel is vastgesteld bij 
jaar 1922 behoorende uitgaven het Leening- de wet van den llden April 1919 (St,aatsblad 
fonds 1914 betrefl'ende, welke hare omschrij- / n°. 172), worden gebeven op de aanslagen in 
ving niet vinden in een der andere artikelen de vermogensbelasting. over het belastingjaar 
dier begrooting en moeten clienen ter voor- 1922-1923. 
zienin~ in behoeften, welke in den loop van 9. 2/ 3 gedeelte van de vijf en twintig opcen
dat dienstjaar onverwacht opkomen. I ten, welke krachtens artikel 35ter der Leening-

De uitgaven worden voor elke soort afzon- wet 1914, zooals dat artikel is vastgesteld bij 
derlijk in de rekening gebracht en omschreven. de wet van den llden April 1919 (Staatsblad 

71* 
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n°. 172), worden gebeven op de aanslagen 
in de inkomstenbelasting over bet belasting
je.ar 1922-1923. 

C. Opcenten op indirecte belaatingen. 
de opcenten, welke kracbtens artikel 36bia 

der Leeningwet 1914, zooals dat artikel is 
vastgesteld bij de wet van 20 Januari 1917 
(Staatablad n°. 192), worden gebeven op de 
zegelreohten van buitenlandsclie effecten ge
heven of verscbuldigd geworden in het tijdperk 
van 1 Januari 1922-31 December 1922. 

D. Opcenten op accijnzen. 
l. de tien opcenten, welke krachtens artikel 

37 der Leeningwet 1914, zooals dat artikel is 
gewijzigd bij de wet van 20 Januari 1917 (Staata
blad n°. 192), worden geheven op den gedistil
leerd-accijns, die in het tijdperk 1 J anuari 
1922-31 December 1922 vorderbaar wordt. 

2. de twiotig opcenten, welke krachtens 
evengenoemd artikel 37 worden geheven op 
den accijns op suiker, welke gebeven wordt in 
het jaar 1922. 

3. de twintig opcenten, welke kracbtens 
evengenoemd artikel 37 worden gebeven op 
den accijns van wijn, die in het jaar 1922 wordt 
ingevoerd, bier te lande vervaardigd of uit
geslagen uit entrepot of uit een bergplaats, als 
bedoeld in artikel 14 der wet van 20 Juli 
1870 (Staatablad n°. 127), alsmede op den wijn
accijns, die in het jaar 1922 ter zake van onder
maat in een particulier entrepot moet worden 
ingevorderd. 

E. de in 1922 door het Rijk ontvangen som
men wegens den verkoop van zaken, welke 
ten laste van het Rijk zijn gevorderd of aango
kocbt ten beboeve van de mobilisatie en van 
bet in staat van verdedigin~ brengen van stel
lingen en forten, alsmede wt de restitutie van 
betalingen, welke ten laste van de boofdstukken 
VI en VIII der Staatsbegrooting zijn gedaan 
uit de in verband met de buitengewone omstan
digbeden toegestane buiten~ewone credieten. 

F eene uitkeering uit s Rijks middelon, 
als bedoeld in artikel 15 der Leeningwet 1919. 

G. andere ontvangsten en toevallige baten. 
Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenbage, den 24sten De

cember 1921. 
WILHELMINA. 

De Mini&ter van Financien, DE GEER. 
(Uitgeg. 4 Jan. 1922.) 

24 December 1921. WET tot verhooging van 
de begrooting van uitgaven van het Fonda 
voor de uitvoering van de Tiendwet 
1907 (Staatablad n°. 222) voor het dienst
je.ar 1920. S. 1412. 

24 December 1921. WET tot wijziging van het 
zevende boofdstuk B der Staats begrooting 
voor bet dienstjaar 1919. S. 1413. 

Bij deze wet worden eenige artikelen ver
hoogd en verminderd en wordt een artikel 
ingevoegd. 

Tengevolge hiervan wordt het totaalcijfer 
van bet hoofdstuk niet veranderd. 

24 December 1921. WET, houdende verboo
ging van de begrooting van Uitgaven van 
bet Weduwen- en Weezenfonds voor bur
gerlijke ambtenaren voor bet dienstje.ar 
1920. s. 1414. 

24 December 1921. WET tot vaststelling van 
het zevende boofdstuk A der Staatsbegroo-· 
ting voor bet dienstjaar 1922. S. 1415. 

Bij deze wet wordt bet VIIde hoofdstuk A 
der begrooting van Staatsuitgaven voor bet 
dienstjaar 1922, betreffende deNationaleSchuld, 
vastgesteld zooals bierna verkort volgt : 

i • Ara. lnteresum . eoz, .. . f 71,titil:l ,761.30 
2• Afd. Amortisatie ea aflos-

siog van reatPgoveode N atio-
nale Schuld , . . ...... ,, 18,573 ,500.-

3• Afd. Onvoorziene uitgaven,, 26,000.-

f 90,267,251.30 

24 December 1921. WET tot vaststelling van 
het twaalfde hoofdstuk der Staatsbegroo
ting voor bet dienstjaar 1922. 1-3. 1416. 

Bij deze wet wordt bet XIIde boofdstuk 
der begrooting van Staatsuitgaven voor bet 
dienstjaar 1922, betreffende de onvoorziene 
uitgaven,, vastgesteld tot een bedrag van 
f 50,000. 

24 December 1921. WET tot aanW1Jzmg van 
de middelen ter goedmaking van de uit
gaven, begrepen in de Staatsbegrooting 
voor bet dien~tjaar 1922. S. 1417. 

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

dat, volgens de artt. 123 en 124 der Grondwet, 
jaarlijks de middelen bebooren te worden 
aangewezen tot dekking van alle uitgaven des 
Rijks, in de algemeene begrooting begrepen; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Ter goedmaking van de uitgaven, 

begrepen in de algemeene begrooting vo<;>r bet 
dienstjaar 1922, zullen over dat jaar worden 
gebezigd de middelen en inkomsten hierua 
omschreven, te weten : 

de belaatingen in verband met de buitengewone 
omstandigheden : 

Enz. 
2. Van bet voordeelig slot der rekening 

van bet Fonda voortspruitende uit koopprij 
zen van domeinen over het ·jaar 1921 en de in , 
1922 te ontvangen koopprijzen van domeinen 
en afkoopprijzen van tiendrecht, jacbt- en 
vischrecbt en grondrenten, eeuwigdurende erf
pacbten en dergelijke praestatien, wordt een 
bedrag van een millioen vijfhonderd duizend 
gulden toegevoegd aan de middelen tot goed
making der uitgaven, begrepen in de Staats
begrooting voor bet dienstjaar 1922. 

3. Ter voorzienin~ in kasbeboeften kunnen 
desgevorderd schatkistbiljetten of scbatkist
promessen worden uitgegeven en scbatkist
biljetten worden beleend tot een zoodanig 
bedrag als noodig is t er verkrijging van eene 
som van ten boogste vier honderd millioen 
gulden. 
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4. Deze wet treedt in werlring op 1 Januari 20. Statistiekrecht . . f 3,600,000.-
1922. \ B. Domeinen, enz. 

Lasten en bevelen, enz. 21. Inkomsten van de ge-
. Gegeven te 's-Gravenbage, den 24sten De- 1 wone domeinen . . . . . . . f 3,239,000.-

cem ber 1921. 22. Inkomsten van bet do-
WILHELMINA. mein van Oorlog ..... . 

De Minister van Financien, DE GEER. 23. Inkomsten van de groo-
128,000.-

( Uitgeg. 31 Dec. 1921.) te wegen ... . .... . . 
24. Inkomsten van vaarten, 

62,000.-

STAATSBEGROOTING VOOR HET veren en havens . . . . . . 184,000.-
DIENSTJAAR 1922. 

WET OP DE MIDDELEN. 
Raming voor bet dienstjaar 1922. 

Bela.!ti711Jen in verband met de buite711J•wone 
omstandigheden. 

a. Oorlogswinstbelasting . . Memorie. 
A. Overige b•lasti711Jen. 

J. Grondbelasting . . . . f 17,593,()()().
Af : ontbeffingen, kwijtscbel

dingen en oninbare posten 26,000.-

Totaal . . f 17,567 ,000.-
2. P ersoneele belasting . . f 22,500,000.
Af : ontbeffin~en, verminde-

ringen, afscbrijvmgen en onin-
bare posten . . . . . . . 1,330,000.-

Totaal . . . f 21.170,000.-
3. Jnkomstenbelasting .. f 100,000,000-
Af : ontbeffingen, verminde-

Totaal . . . f 3,613,000.
C. 25. Opbrengst der Staats-

loterij . . . . . . . . . . . f 670,000.-
D. 26. Opbrengst der uitge

geven akten = de jacht en 
visscherij, van consenten = de 
kustvi.Yscherij en van vergunnin
gen, bedoeld in de Vogelwet 1912 

E. 27. Opb-rengst der loods
280,000.-

gelden . . . . . . . . . . . 2,300,000.
F. Recht op de mijnen. 

28. Het recht op de mijnen 
ingevolge de wet van 26 faart 
1920 (Staatsblad n°. 157) . . 500,000.-

Totaal van de middelen A- F. f 447,601,000-
G. 29. Aandeel van het Rijk 

in de opbrengst van de exploitatie 
der Staatsspoorwegen . . . . . f 4,248,940.

H. 30. Uitkeeri111J van het 
ringen, afschrijvingen, terug
ge.ven en oninbare posten .. 

Staatsbedrij f der Posterijen, Tel,e-
12,000,000.- grafie en Telefonie wegens den 

Totaal . . . f 88,000.000.-
4. Dividend- en Tantieme-

belasting . . . . . . . . . . f 15,000,000.-
5. Vermogensbelasting . . 12,150,000.
Af : ontbeffi.ngen, kwijtscbel-

dingen, verminderingen, af-

vrijdom van spoorwegvervoer . 5,000,000 -
I. 31. Aandeel van den 

Staat in de winsten der N eder
landsche Bank, zijnde oon vierde 
gedeelte der over bet boekjaar 
1920/1921 en drie vierde gedeel
ten der over het boekjaar 1921/ 
1922 den Staat toekomende J!Chrijvingen en oninbare posten 

welke in 1920 worden betaald 150,000.- winsten . . . . . . . . . . 15,000,000.
J . 32. De bijdrage uit bet 

Fonda voortspruitende uit koop-Totaal . . . f 12,000,000.-
6. Accijns op sruker . . . . f 36,000,000.- pr~izen van domeinen . . . . 1,500,000.-
7. Id. op wijn . . . . . . 1,800,000.-
8. id. op binnenlandscb en 

K. 33. Leges, gebeven in
gevolge de wet van 9 Mei 1890 
(Staatsblad n°. 80), gewijzigd 
hij die van 29 December 1893 

buitenlandsch gedistilleerd 
9. Id. op zout . . 
10. Id. op bier . . 
11. Id. op geslacbt 

5 ,500,000.-
1,600,000.-
3,500,000.-

12,500,000.-
18,000,000.-

(Staatsblad n°. 246) . . . . . 2,775,000.
L. 34. Opbrengst van voor 

bet publiek verkrijgbaar gestel-12. Id. op tabak . 
de stukken . . . . . . . . . 80,000.-

Totaal . . . f 131,900.000.-
13. Belo.sting op speelkaarten f 100,000.-
14. Zegelrechten . . . . . 21,000,000.-

M. Renten van kapitalen, voorgeschoten 
aan de kolonien in Oost- en West -Indie, 

aan Staatsbedrijven, 's Rij ks bijzondere 
/ondsen, gemeenten, spoorweg

maatschappiien, enz. 
15. Registratierecbten . . 40,000,000.-
16. Rechten van successie, 

van overgang bij overlij den en 
van schenlring . . . . . . . f 50,000,000.-

35. Aandeel van Neder
landsch Oost-Indie in de renten 
en kosten van de Nationale 

Totaal . . . f 111,100,000.- Schuld . . . . . . . . . . . f 1,956,368.21 
17. Rechten op den invoer f 39,000,000.- 36. Rente van kasvoorscbot-
18. Belasting op gouden en ten aan Nederlandscb Oost-

zilveren werken . . . . . . . 900 000.- Indie . . . . . . . . . . . . 7 ,500,000.-
19. Essaailoon in geval an 37. Rente van kasvoor-

verbreking der werken en voor schotten aan Suriname 
gehalteproeven, welke geen be- 38. Rente van kasvoorschot-
taling van belasting ten gevolge ten aan Ourcu;a<> . . . . . . . 
hebben . . . 1,000.- 39. Rente door de kolonie 

512,000.-

50,000.-

Suriname verscbuldigd van het 
Totaal . . . f 39,901,000.- I voorschot voor den aanleg ;van 



1921 24 D E C E M B E R . 1126 

een spoorweg naar het Lawa-
gebied .......... . Memorie. 

40. Rente van voorschotten 
ingevolge art. 33 der Woning-
wet . . . . . . . . . . . . f 15,450,000.-

41. Rente van voorschotten 
voor woningbouw met premie 1,380,000.-

42. Rente van voorschotten 
ingevolge de Landarbeiders-
wet. , . ......... . 

43. Rente van voorschotten 
a.an het Tiendfonds . . . . . 

43a. Rente va.n voorschot
ten a.an het Zuiderzeefonds . 

44. Rente door de gemeente 
Venlo verschuldigd van het ha.ar 
verleende voorschot voor het 
inrichten der spoorwegbrug 
over de Maas voor gewoon ver-
keer ... . . . ... . . 

45. Rente van voorschotten 
verstrekt aan de vereeniging 
,,De kweekschool voor vroed
vrouwen" te Heerlen 

46. Rente van het voorsohot 
a.an de N.O. Locaalspoorweg-
maatschappij verstrekt, inge-
volge art. 11 der overeenkomst, 
goedgekeurd bij de wet va.n 
15 Juli 1898 (Staat&blad n°. 185) 
en dividend over de aandeelen 
dier Maatschappij in het bezit 
va.n het Rijk . . . . . . . . 

47. Rente van kapitalen 
verstrekt aan het Staats bedrijf 
der Algemeene Landsdrukkerij 

48. Rente va.n kapitalen 
verstrekt aan het Staatsmunt
bedrijf . . . . . . ..... 

49. Rente van kapitalen 
verstrekt aan de a.rtillerie-in
richtingen . . . . . . . . . 

50. Rente van kapitalen ver
strekt aan het Staatsbedrijf der 
Posterijen, Telegrafie en Tele-
fonie . . . . . . . . . . . . 

51. Rente va.n kapitalen ver
strekt aan het Staatsvisschers
havenbedrijf te Ihnuiaen 

51a. Rente van kapita.len 
verstrekt aan het Staatsbosch-
bedrijf . . ........ . 

52. Rente van kanitalen ver
strekt aan de Vereeniging tot 
het houden van Jaarbeur7.en in 
Nederlan<l en aan de N. V. tot 
exploitatie van Jaarbeursge-
bouwen ......... . 

53. Rente van een voorschot 
verstrekt aan de Vereeniging 
,,Maatschappelijk werk bij ze-
nuwlijden en krankzinnigen" te 
Utrecht ......... . 

54. Rente van voorgeschoten 
kosten van den dienst der ge-
int-erneerde Duitsche krijgsge-
vangenen ......... . 

55. Rente van andere door 
den Staat verleende voorschot-

116,000.-

530,000.-

180,000.-

815.425 

71,000.-

343,000.-

67,290. -

42,000.-

302,500.-

5,300,000.-

350,000.-

341,101.-

56,325.-

7,490.09 

Memorie. 

ten . . . . . . . . . . : . M emorie. 

N. T erugbetalingen van Icapitalen, voorge
schoten aan de kolonien in Oost- en West -
1 ndie, aan Staatsbedrijven, 's Rijks bij
zondere fondsen, gemeenten, spoorwegmaat-

schappijen, enz. • · 
56. Aandeel van Neder-

landsch Oost-Indie in de aflos-
~ ng van Nationale Schuld .. f 1.902,331.79 

57. Terugbetaling door Suri
name van het voorschot ver
strekt voor den aanleg van 
een spoorweg naar het Lawa
gebied . . . . . . . . .. . 

58. Aflossing ,,an voorschot
ten ingevolge art. 33 der Wo-
ningwet ......... . 

59. Afiossing van voor
schotten voor woningbouw met 
premie .......... . 

60. Terugbetaling van voor
schotten ingevolge de Landar
beiderswet . . . . . . . . . 

61. Terugbetaling van voor-
schotten verstrekt aan het 
Tiendfonds . . . . . . . . . 

62. Terugbetaling van voor
schotten voor den aanleg van 
spoorwegen met beperkte snel-
heid ........... . 

63. Terugbetaling door de 
gemeente Venlo van het haar 
verleende voorschot voor het 
inrichten der spoorwegbrug over 
de Maas voor gewoon verkeer 

64. Terugbetaling van voor
schotten verstrekt aan de ver-
eeniging ,,De K weekschool voor 
vroedvrouwen" te Heerlen . 

65. Terugbetaling van ka
pitalen verstrekt aan het Staats
bedrijf der Algemeene Lands-
drukkerij ......... . 

66. Terugbetaling van ka
pitalen verstrekt aan het Staats
munt bedrijf . . . . . . . . . 

67. Terugbetaling van ka-
pitalen verstrekt aan de artil
lerie-inrichtingen . . . . . . 

68. Terugbetaling van ka
pitalen verstrekt aan het Staats
bedrijf der Posterijen, Telegrafie 
en Telefonie . . . . . . . . 

69. Terugbetaling van ka
pitalen verstrekt aan het Staats
visschershavenbedrijf te IJmui-
den . .......... . 

69a. Terugbetaling van ka
pitalen verstrekt aan het Staats
boschbedrijf . . . . . . . . . 

70. Terugbetaling van kapi
talen verstrekt aan de Vereeni-
ging tot het houden van Jaar-
beurzen in N ederland en a.an 
de N. V. tot exploitatie van 
Jaarbeursgebouwen . . . . . 

71. Terugbetaling van een 
voorschot verstrekt a.an de Ver-

Memorie. 

1,121,500.-

115,000.-

Memorie. 

300,000.-

]4,000.-

1,006.70 

18,000.-

40,100.-' 

30,000.-

1,293,000.-

Memorie. 

Memorie. 

Memorie. 

90,000.-

208.06 

I eeniging ,,Maatschappelijk werk 
bij zenuwlijden en krankzinni
gen" te Utrecht . . . . . . . 

72. Terugbetaling van de 
kosten van den dienst der gein-Tota.al . . . f 34,555,889.725 I 
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temeerde Duitsche k:rijgsge-
vangenen ......... . 

73. Terugbetaling van ande
re door den Staat verleende 
voorschotten 

j}femorie. 

Memorie. 
------- 1 

Totaal . , . f 4,925,146.55 
O. Uitkeeringen rloor Staatsbedrijven ten 
behoeve van de vorming van eene re.,erve
rekening in de boeken dier bedrijven. 
74. Uitkeering ten behoeve 

van de vorming van eene reser
ve-rekening_ door het Staatsbe
drijf der Posterijen, Telegrafie 
en telefonie (postcheque- en 
girodienst) . . . . . . . . . M emorie. 

75. Uitkeeringen door Staats
bedrijven ten behoeve van de 
vorming van een reservereke-
ning . . . . . M emarie. 

Totaal . . . M emarie. 
P. U itkeeringen rloor Staatsbedrijven van 
suppletoire premie wegens de pensioenver
zekering van het personeel alBmede van brand-

verzekeringspremie, enz. 
76. Uitkeeringen van pre

mien door het Staatsbedrijf der 
Algemeene Landsdrukkerij . . f 30,830.-

77. Uitkeeringen van pre-
mien door het Staatsmuntbe-
drijf . . . . . . . . . . . . 13,500.-

78. Uitkeeringen van premi-
en door de artillerie-inrichtingen 345,385.-

79. Uitkeeringen van premi-
en door het Staatsvisschersha-
venbedrijf te IJmuiden . . . 6,800.-

79a. Uitkeeringen van pre-
mien door het Staatsboschbe-
drijf . . . . . . . . . . . . 15,506.-

80. Uitkeeringen van premien 
door het Staatsbedrijf der Pos
terijen, Telegrafie en Telefonie, 
alsmede pensioensbijdragen der 
ambtenaren tot dat bedrijf be-
hoorende . . . . . . . . . . 6,360,000.-

81. Uitkeeringen van premien 
door de Rijkspostspaarbank, 
alsmede pensioensbijdragen der 
ambtenaren tot die inrichting 
behoorende . . 111,000.-

Totaal . . . f 6,883,021.
Q. V erschillende ontvangsten en toevallige 
baten het Departement van BuitenlandBche 

Zaken betrefjende. 
82. Consulaatrechten ... f 500,000.-
83. Schadevergoeding door 

de Chineesche Regeering ver
schuldigd, ter zake van de on-
lusten in 1900. . . . . . . . 76,000.-

84. Eijdragen voor pensioen 
van burgerlijke ambtenaren, on
der het Departement van Bui-
tenlandBche Zaken ressorteerende 37,000-

85. Opbrengst van verkochte 
rijksgoederen en eigendommen 1,000.-

86. Andere ontvangsten niet 
tot de genoemde behoorende 1,000.-

Totaal . . . f 615,000.-

R. Verschillende ontvangsten en toevallige 
baten het Departement van Justitie be

tretfende. 
87. Inkomsten van den Hoo

gen Raad van Adel en renten 
van de te zijnen name op het 
Grootboek der N ationale Schuld, 
rentende 2½ ten honderd, in
geschreven ~kapitalen . . . . f 

88. Inkomsten voortvloeien
de uit den arbeid in de gevange-
nissen en de Rijkswerkinrich-

20,475.-

tingen . . . . . . . . . . . 2,665.000.-
89. Eaten het beheer van den 

gewonen dienst der gevange-
nissen en der Rijkswerkinrich
tingen betreffende . . . . . . 

90. Inkomsten voortvloeien
de uit den dienst van het Rijks
tucht- en opvoedingswezen . 

91. Griflierechten . . . . . 
92. Gerechtelijke boeten . . 
93. Eijdragen voor pensioen 

van burgerlijke ambtenaren, 
onder het Departement van 
J ustitie ressorteerende . . . . 

94. Opbrengst van verkoch
te Rijksgoederen en eigendom-
men ........... . 

95. Andere ontvangsten niet 
tot de genoemde behoorende . 

220,400.-

80,700.-
415,000.-

1,200,000.-

680,000.-

3,000.-

90,000.-

Totaal ... f 5,374,575.

S. Verschillende ontvangsten en toevallige 
baten het Departement van Binnenlandsche 

Zaken betrefjende. 
96. Opbrengst van de Neder

landsche Staatscourant en het 
verslag der Handelingen van de 
Staten-Generaal . . . . . . . £ 225,000.-

97. Opbrengst van het Staats-
blad . . . . . . . . . . . . 50,000.-

98. Eaten voortvloeiende uit 
het beheer van de Rijkskrank-
zinnigengestichten . . . . . . 142,600.-

99. Winst van het Staatsbe-
drijf der Algemeene Landsdruk-
kerij . . . . . . . . . . . . 7 ,965.-

100. Eijdragen van pensioen 
van burger!. ambtenaren, onder 
het Departement van Binnen-
landBche Zaken ressorteerende . 136,000 -

101. Opbrengst van verkoch-
te Rijksgoederen en eigendom-
men . . . . . . . . . . . . 10,000.-

102. Andere ontvangsten 
niet tot de genoemde behooren-
de . . . . . . 4,000.-

Totaal. . f 575,565.-

T. Verschillende ontvangsten en toevallige 
baten het Departement van Onderwijs, Kun

sten en W etenschappen betrefjende. 
103. Eaten voortvloeiende uit 

het beheer van -het Universi-
teits-ziekenhuis te Leiden . . . £ 26,600.-

104. Eaten voortvloeiende uit 
het beheer van de klinieken der 
Rijksuniversiteit te Utrecht . . 137,200.-

105. Bijdragen voor het vol-
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gender.lessen aan de Rijks-uni-
versiteiten. . . . . . . . . . f 479,000-

106. Betalingen voor het af
leggen der examens, bedoeld bij 
artt. 12 en 138 der wet tot rege-
ling van het hooger onderwijs . 65,700.-

107. Bijdragen voor het vol-
gen der lessen aan de Techni-
sche Hoogeschool . . . . . . 350,000.-

108. Betalingen voor het af-
leggen der examens aan de 
Technische Hoogeschool . . . 60,000.-

109. Bijdragen van leerlingen 
op de Rijks- hoogere burger-
scholen . . . . . . . . . . . 275,000.-

110. Bijdragen van gemeen
ten in de kosten van Rijks- hoo
gere burgerscholen en bijdragen 
van gemeenten in de stichting 
van Rijks- hoogere burgerscho-
len . . . . . . . . . . . . . 208,600.-

lll. Schoolgelden van leer-
scholen, verbonden aan de Rijks 
kweekscholen voor onderwijzers 30,300.-

112. Betalingen voor het af
leggen der examens bedoeld bij 
art. 88 der wet tot regeling van 
het lager onderwijs . . . . . 61,000.-

113. Betalingen voor het af
leggen der examens ter verkrij
ging eener akte van bekwaam
heid voor het geven van lager
en middelbaar onderwijs in de 
moderne talen enz. . . . . . 10,000.-'-

114. Bijdragen voor pensioen 
van onderwijzers bij de lagere 
scholen . . . . . . . . . . . 1,479,000.-

115. Teruggaven door ge
meenten ter zake van hetgeen 
door haar, volgens art. 48, 59 
sept en 59oct der wet tot re~e
ling van het lager onderWIJS, 
over 1919 te veel is genoten . 240,000.-

ll6. Bijdragen van kweeke-
lingen der Rijks-academie van 
beeldende kunsten . . . . . . 6,000.-

116a. Schoolgelden van leer
lingen aan het Koninklijk Con, 
servatorium voor Muziek te 
's-Gravenhage . . . . . . . . 36,550.-

116b. Bijdragen van de pro
vincie Zuidholland en de ge
meente 's-Gravenhage in de 
kosten van dat Conservatorium 6,175.-

117. Schoolgelden van leer-
lingen aan de Rijksnormaal-
school voor teekenonderwijzers 1,200.-

118. Schoolgelden van leer-
lingen aan de Rijksschool voor 
kunstnijverheid . . . . . . . 1,750.-

119. Bijdragen voor pensioen 
van burgerlijke ambtenaren, 
onder het Departement van 
Onderwijs, Kunsten en Weten-
schappen ressorteerende . . . : 690,000.-

120. Opbrengst van verkochte 
Rijksgoederen en eigendommen 3,000.-

121. Andere ontvangsten 
niet tot de genoemde behooren-
de . . . . . . 20,000.-

Totaal . . . f 4,187.075.-

U. Verschillende ontvangsten en toevallige 
baten het Departement van Marine betrelfende. 
122. Bijdragen voor de op-

leiding van adelborsten en adspi
rant-administrateurs bij het Ko
ninklijk Instutuut voor de Ma-
rine . . . . . . . . . . . . f ll,000.-

123. Bijdragen voor de op
leiding van adspirant-adelbor
sten, adspirant-machinisten en 
adspirant-administrateurs bij 
de Adspirantenschool der Ma-
rine te Dordrecht . . . . . . 5,000.-

124. Uitkeering van Belgie 
wegens de vuurgelden . op de 
Wester-Schelde . 10,000.-

125. Vergoeding door Belgie 
ingevolge art. 11 van de civer
eenkomst van 27 October 1904, 
goedgekeurd bij de wet van 12 
December 1905 (Staatsblad n°. 
316), betreffende de verbetering 
der verlichting van de Wester-
Schelde . . . . . . . . . . . 45,800.-

126. Teruggave door Belgie 
van de traktementen van de op
zichters en lichtwachters bij de 
verlichting van de Wester-
Schelde . . . . . . . . . . . 18,000.-

127. Aandeel van Duitsch
land in de door Nederland op 
Nederlandsch gebied gedane uit
gaven voor de verlichting, be
tonning en bebakening van de 
Eems . . . . . . . . . . . 14,000.-

128. Aandeel van Neder· 
landsch Oost-Indie in den vloot-
bouw. . . . . . . . . . . . 7,697,592.50 

129. Aandeel van Neder-
, landsch Oost-Indie in de kosten 

der Marine-luchtvaartdienst . 120,000.-
130. Bijdragen voor pensi

oen van burgerlijke ambtenaren 
onder het Departement van Ma-
rine ressorteerende. . . . . . 164,000.-

131. Opbrengst van ver-
kochte rijksgoederen en eigen-
dommen . . . . . . . . . . 175,000.-

132. Andere ontvangsten 
niet tot de genoemde behooren-
de . . . . . . 30,000.-

Totaal . . . f 8,290,392.50 
V. Verschillende ontvangsten en toevallige 
baten het Departement van Financien be

treflende. 
133. Verjaarde renten .• • f 21,000.-
134. Inkomsten van de 

Grootboeken der Nationale 
Schuld . . . . . . . . . . . 10,200.-

135. Door 's Rijks Munt af-
geleverde munt . . . . . . . 1,060,000.-

136. Rente van het kapitaal 
in de Grootboeken der Nationa
l!' Schuld ingeschreven ten na
me van het ,,Fonda uit de zuivere 
winsten, verkregen uit aanmun-
tingen voor rekening van het Rijk. 1,158,000.~ 

137. Winst van het Staats-
muntbedrijf . . . . . . . . . 249,400.85 

138. Vergoeding door de ge-
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meente Rotterdam voor de in
nin$ van zeehavengeld en zee-
tijdingrecht . . .. ..... f 

139. Teruggave door provin
oien en gemeenten wegens het 
aandeel der niet ten behoeve 
van 's Rijks kas geheven opcen
ten in de kwade posten op de 
directe belastingen over 1919, 
over 1919/1920 en vroegere 
belastingjaren . . . . . . . . 

140. Vergoeding voor het hef
fen van weggeld in de provincie 
N oordbrabant . . . . . . . . 

141. Teruggave wegens het 
aandeel der, ten behoeve van 
het Leeningsfonds 1914 gehe
ven opcenten in de kwade pos
ten op de cUrecte belastingen 
over 1919, over 1919/1920 en 
vroegere belastingjaren 

142. Opbrengst van de boe
ten en verbeurdverklaringen bij 
de grond belasting, de personecle 
belasting, de inkomstenbelas
ting en de vermogens belasting, 
zoomede bij de reohten op den 
invoer en de aocijnzen vallende 

143. Kosten van vervolging 
tot invordering van belastingen 
aan de schatkist vervallen . 

144. Leges aan de schatkist 
vervallen .. ....... . 

145. Ontvan~sten wegens 
houtgeest, gebez1gd tot vermen
ging van gedistilleerd . . . . 

146. Ontvangsten wegens 
verrichtingen bP.trekkelijk het 
kadaster .... . .... . 

147. Ontvangsten wegens 
verrichtingen, betrekkelijk de 
hypotheken . . . . . . . . . 

148. Opbrengst van het door 
de landmeters en de boekhou
ders van het kadaster voor par
ticulieren verriohte werk . . . 

149. Geconsigneerde gelden, 
waarvan het te<1ht "l"'an uitkee
ring in 1921 vervalt . . . . 

150. Opbrengst van hei. ver
kort verslag van de vergaderin
gen der Tweede Kamer van de 
Staten-Generaal . . . . . . . 

151. Bijdragen voor pensioen 
van burgerlijke ambtenaren, tot 
de Hooge Staatslichamen behoo-
rende .......... . 

152. Bijdragen voor pensioen 
van burgerlijke ambtenaren, on
der het Departement van Finan
cien ressorteerende . . . . . 

153. Opbrengstvan verkochte 
Rijksgoederen en eigendommen 

154. Andere ontvangsten 
niet tot de genoemde behoorende 
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I 156. Bijdragen voor de op
leiding van cadetten aan de Ca-

5,000.- dettenschool . . . . . . . . f 
157. Teruggaven van voor:

schotten aan officieren verstrekt 
tot aansohaffing van paarden . 

158. Winst van het bedrijf 
der artillerie-inriohtingen . . . 

159. Betalingen door Mili
tairen voor huisvesting in een 

570,000.- Rijksgebouw . . . . . . . . 
/ 160. Bijdragen voor pensioen 

van burgerlijke ambtenaren, on-
18,750.- de'r het Departement van Oorlog 

ressorteerende . . . . . . . . 
161. Opbrengst van verkoch

te rijksgoederen en eigendom-
men .... . ... . .. . 

162. Andere ontvangsten 
niet tot de genoemde behooren-

2,400,000.- de . . . . . : 

1921 

1,700.-

15,000.

Memorie. 

300,000.-

109,000.-

600,000.-

50,000.-

Totaal . . . f 1,083,200.-

200,000-

280,000.-

350,000.-

127,000.-

150,000.-

230,000.-

140,000.-

2,900.-

12,000.-

41,000.-

l,110,000.-

15,000.-

500,000.-

X. Verschillende ontvangsten en toevallige 
baten het De-partement van Waterstaat 

betrefjende. 
163. Bijdrage van Belgie in 

het onderhoud van het kanaal 
van Gent naar Terneuzen . . . f 

164. Teruggave door Belgie 
van de kosten van exploitatie 
en onderhoud van de Rijkselec
triciteitswerken te Terneuzen . 

165. Baten voortvloeiende 
uit den aanleg der Staatsspoor-
wegen ... . ...... . 

166. Bijdragen in de kosten 
van aanleg en onderhoud van 

94,500.-

93,000.-

35,000.-

landswerken . . . . . . . . 2,046,600.-
167. Teruggave van de uit 

de Staatsbegrooting bestreden 
kosten van de Rijkspostspaar-
bank . . . . . . . . . . . . 3,196,340.-

Memorie. 
168. Winst van het Staats

visschershavenbedrijf . . . . . 
169. Winst van het Staats

bedrijf der Posterijen, Telegrafie 
en Telefonie . . . . . . . . M emorie. 

170. Bijdragen voor pensioen 
van burgerlijke ambtenaren, on-
der het Departement van W a
terst,aat ressorteerende . . . . 

171. Opbrengst van verkoch
te rijksgoederen en eigendom-
men . .......... . 

172. Andere ontvangsten 
niet tot de genoemde behooren-
de ..... . 

353,000.-

30,000.-

15,000.-

Totaal . f 5,863,440.-

IJ. V erschillende ontvangsten en toevallige 
baten, het Departement van Landbouw, 

Nijverheid en Handel betrefjende. 
173. Baten voortvloeiende 

Totaal • . • f 8,650,250.85 uit het beheer der Landbouw
hoogeschool te W ageningen . f 

W. Verachillende ontvangsten en toevallige 
baten het De-partement van Oorlog betrefjende. 
155. Bijdragen voor deJ op-

leidin('I van oadetten bij de Ko
ninkliJke Militaire Academic . 7.500.-

174. Bijdragen van de leer
lingen der middelbare Neder-
landsche landbouwschool ender 
daaraan verbonden winterschool 
te Groningen . . • • . . . . 

92,252.-

1,450 .-



1921 

175. Eijdragen van de leer
lingen der middelbarc koloniale 
landbouwschool te Deventer . f 

176. Eijdragen van de leer
lingen der Rijkszuivelschool te 
Bolsward en de bijdrage der 
provincie Friesland in de kosten 
dier school . . . . . . . . . 

177. Eijdragen van leerlingen 
op de Rijksland- en tuinbouw
winterscholen . . . . . . . . 

178. Inkomsten van het 
hengstveulendepot te Bergen op 
Zoom .......... . 

179. Ontvangsten in ver band 
met de uitvoering van de wet 
op de Paardenfokkerij . . . . 

180. Eaten voortvloeiende 
uit het bijzonder toezicht op de 
bereid- en bewaarplaatsen van 
boter in perceelen, waar en bo
ter en margarine wordt bereid 

181. Baten voortvloeiende 
uit het houden van toezicht op 
verpakken en inlading van boter 
en kaas op verzoek van be
langhe b benden en voor h unne 
rekening . ........ . 

182. Eaten voortvloeiende 
uit het onderzoek van terreinen, 
planten, enz., het onderzoek van 
ter in- of doorvoer toegelaten 
aardappelen en uit het gebruik 
van blauwzuurdamp ter bestrij
ding van voor den land- en tuin
bouw scbadelijke dieren . . . 

183. Eaten voortvloeiende uit 
het beheer der Veeartsenijkun
dige Hoogescbool te Utrecht . 

184. Eaten voortvloeiende uit 
bet Koninklijk besluit van 1 De
cember 1910 (Staatsbladn°. 364), 
laatstelijk gewijzigd bij dat van 
8 Februari 1912 (Staatsblad n°. 
64), houdende bepalingen ter 
bestrijding van tuberculose on
der het rundvee . . . . . . . 

185. Eaten voortvloeiende uit 
de keuring van voor uitvoer be
stemd vleesch . . . . . . . . 

186. Eaten voortvloeiende uit 
de keuring van vee bij in- en 
uitvoer. . . . . . . . . .. 

187. Eaten voortvloeiende uit 
het bebeer van 's Riiks serum
inricb~ing te Rotterdam 

188. Eaten voortvloeiende uit 
de regeling van en het toezicht 
op de binnenschipperij . . . . 

189. Inkomsten der Rijks
landbonw-proefstations . .. . 

190. Eaten betreffende den 
dienst van de zuivelconsulent-
schappen · . .. . ..... . 

191. Justeerloon van gewich-
ten . ...... • • • ·. · 

192. IJkloonen van maten, 
gewichten en gasmeters . . . 

193. Eaten voortvloeiende 
uit bet Staatsmijnbedrijf, na 
aftrek van de vrachten en ver
dere onkosten;rop den verkoop 
van de producten vallende . . 
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194. Ontvaniisten, voortvloei-
ende uit de wtvoering van de 

6,900.- Octrooiwet 1910 . . . . . . f 
195. Ontvangsten ingevolge 

de Merkenwet . . . . . . . . 
196. Ontvangsten wegens 

verrichte onderzoekingen door 
3,000.- den Rijksvoorlichtingsdienst ten 

behoeve van den RU:bberhandel 

I 
en de Rubbernijverbeid . . .. 

8,542.50 197. Ontvangsten wegens 
verrichte onderzoekingen door 
het Proefstation en den Voor-

12, 100.- lichtingsdienst ten bate der le
derindustrie te Waalwijlc . . . 

197a. Winst van het Staats-
6,000.- boschbedrijf . . . . . . . . . 

198. Eijdragen voor pensioen 
van burgerlijke ambtenaren, on-
der het Departement van Land-
bouw, Nijverheid en Handel res-

3,600.- sorteerende . . . . . . . . . 
199. Opbrengst van verkoch

te Rijksgoederen en eigendom-
men ...... .... . . 

1130 

561,600.-

100,000.-

6,000.-

5,000.-

Memorie. 

235,000.-

70,000.-

500,000.-
200. Andere ontvangsten niet 

t ot de genoemde behoorende . 
50,000.- ------

16,000.-

69,100.-

500.-

406,000.-

Memorie. 

205,000.-

180,000.-

199,150.-

13,265.-

40,000.-

234,000.-

43,901,500.-

Totaal . . . f 46,925,959.50 

Z. Ver&chillende ontvang&ten en toevallige 
baten het Departement van Arbeid betreffende. 
201. Eijdrage van de ge-

meente Rotterdam in de kosten 
der aldaar bestaande Rijksin
richting tot opleiding van vroed-
vrouwen . . .... . . . . f 7,000.-

202. Opbrengst van het 
Rijksserologisch instituut te 
Utrecht (Maartensdijk) . . . . 45,000.-

203. Aandeel van de gemeen-
ten in de subsidien aan werk-
loozenkassen, ingevolge het 
Werkloosheidsbesluit 1917 . . 2,000,000.-

204. Eijdragen voor pensioen 
van burgerliJke ambtena,ren, 
onder het Dapartement van 
Arbeid ressorteerende 163,000.-

205. Opbrengst van verkochte 
Rijksgoederen en eigendommen 4,000.-

206. Andere ontvangsten niet 
tot de genoemde behoorende 15,000.-

Totaal . . . f 2,234,000.

AA. Verschillende ontvangsten en toevallige 
baten het Departement van Kolonien be

treff ende. 
207. Aandeel in de ontvang

sten wegens kabeltaksen uit de 
door de Duitsch-Nederlandsche 
Telegraaf-Maatschappij geex-
ploiteerde lijnen . . . . . . Memorie. 

208. Teruggave door Neder
landsch-Oost-lndie van de kos
ten van het personeel van het 
departement van Kolonien, 
werkzaam b\i de pensioenfond
sen voor de koloniale landsdie
naren, van het personeel van 
het technisch bureau bij het De
partement van Kolonien, van 
den huisbewaarder voor het 



1131 24: D E C EM B E R. 1921 

gebouw van den Geneeskundi
gen Raad bij dat Departement, 
alsmede van de traktementen 
van het ambtelijk en bedienend 
personeel van het ·Koloniaal 
Etablissement te Amsterdam, 
van den Directeur en den huis
bewaarder, tevens instrument
maker bij de school tot opleiding 
voor commies bij den Indischen 
post-, telegraaf- en telefoon
dienst en van het personeel bij 
den arbeidsbeurs voor den In
dischen dienst van een schrijver 
op jaarloon, tevens huisbewaar
der bij de Nederlandsch-Indi
sche Bestuurs-aca.delllle en van 
den ambtenaar voor de weten
schappelijke beschrijving der 
Indische houtsoorten . . . . f 4-11,135.-

209. Ontvangsten van het 
militair hospitaal, van de apo
theek en van het magazijn van 
geneesmiddelen te Paramaribo 
en van de militaire ziekeninrich- I 

het bewijs, dat het gedistilleerd in het a~ngren -
zende Rrjk of in het land van bestemmmg be
hoorlijk is ingevoerd en aangegeven. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 24sten De

cember 1921. 
WILHELM:INA. 

De Minister van Financiiin, DE GEER. 
( Uitgeg. 12 Jan. 1922.) 

24 December 1921. WET, tot vaststelling van 
de begrooting van uitgaven van het Fonds 
voor de uitvoering van de Tiendwet 1907 
(Staatsblad no. 222), voor het dienstjaar 
1922. s. 1419. 

De begrooting wordt vastgesteld op f 960,000. 

24 December 1921. WET, tot verhooging van 
de begrooting van uitgaven van het 
Leeningfonds 1914 voor het dienstjaar 
1920. s. 1420. 

tingen t,e Nickerie en te Albina 287 ,250.- , 24 December 1921. WET, tot verlenging van 
210. Bijdragen voor pensioen de termijnen voor de afsluiting der Staats-

van burgerlijke ambtenaren, begrooting over 1920 en de inzending der 
onder het Departement van rekeningen. S. 1421. 
Koloniiin ressorteerende . . . 57,000.- WIJ WILHELMINA, ENZ. . . doen te weten : 

211. Opbrengst van verkochte Alzoo Wij in overweging geuomen he bben, 
Rijksgoederen en eigendommen 2,000.- dat in hoofdzaak ten gevolge van de omvang-

212. Andere ontvaugsten niet rijke werkzaamheden, verbonden aan de uit-
tot de genoemde behoorende 1,000.- voerin$ van verschillende wetten, het niet 

------- mogeliJk is, de begrootingen over .het dienstjaar 
Totaal . . . f 758,385.- 1920, overeenkomstig de bestaande wettelijke 

Totaal van de wet op de middelen voorschriften, op den laatsten December van 
f 607,126,840.125• het jaar 1921 af te sluiten; 

24 December 1921. WET, houdende nadere 
bepalingen betreffende den uitvoer ter 
zee van binnenlandsch gedistilleerd, onder 
genot van afschrijving van den accijns, 
en den doorvoer van buitenlandsch ge
distilleerd. S. 1418. 

WIJ WILHELJ\HN A, ENZ .... doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is nadere bepalingen vast 
te stellen betreffende den uitvoer ter zee van 
binnenlandsch gedistilleerd, onder genot van 
afschrijving van den accijns, en den doorvoer 
van buitenlandsch gedistilleerd ; 

Zoo is het, dat W1j, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Aan § 3 van artikel 97 der wet van 

20 J uni 1862 (Staatsblad n°. 62), laatstelijk 
gewijzigd bij de wet van 31 December 1915 
(Staatsblad n°. 528), wordt het volgende toe
gevoegd: 

De vorenstaande bepaling is mede van toe
passing bij uitvoer ter zee, langs door Ons aan 
te wijzen uiterste wachten, voor zoover de 
uitvoer geschiedt met een vaartuig van geen 
~rooter inhoud of laadvermogen dan door Ons 
1s bepaald ; met dien verstande, dat uit het 
daarbij gevorderde bewijs moet blijken, dat 
de invoer en de aangifte behoorlijk zijn geschied 
in het land van bestemming. 

2. Wij behouden Ons voor, de aanzuivering 
van documenten tot doorvoer van buiten
l andsch gedistilleerd afhankelijk te stellen van 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz 
Art. 1. Met afwijking van het bepaalde 

bij artikel 31 der wet van 5 October 1841 (Staats
blad n°. 40), zal de Algemeene Rekenkamer de 
begrootingen over het dienstjaar 1920 in hare 
registers afsluiten op een nader door Ons te 
bepalen tijdstip, doch uiterlijk op den laatsten 
Juni 1922, nadat geboekt zijn alle stukken van 
uitgaaf, welke nog tot aan het tijdstip der 
afsluiting bij haar zijn ingekomen, zullende 
mitsdien na gemeld tijdstip daarop geenerlei 
uitgaaf meer worden toegelaten. 

2. Met afwijking van het bepaalde bij de 
artikelen 37 en 38 van voormelde wet zal, 
voor wat het dienstjaar 1920 betreft, bij de 
Algemeene Rekenkamer worden overgebracht: 

a. de tweede rekening van ontvangst en 
uitgaven der verschillende Departementen 
van Algemeen Bestuur, betrekking hebbende 
op het tweede jaar en den verderen tijd, ge
durende welken de begrooting over gemeld 
dienstjaar zal openstaan, uiterlijk binnen drie 
maanden na het tijdstip, waarop die begrooting 
overeenkomstig artikel 1 dezer wet wordt af
gesloten; 

b. de rekening, bedoeld bij artikel 126 van 
de Grondwet, binnen zes maanden na even
bedoeld tijdstip van afsluiting. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 24sten De

cember 1921. 
WILHELMINA. 

De Minister van Finaru;iiin, DE GEER. 
( Uitgeg. 4 Jan. 1922.) 
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24 December 1921. WET tot wijziging van de 
Invaliditeitswet. S. 1422. 

Bijl. Hand. 2• Kamer 1920/1921, n°. 525, 
1-7 ; 1921/1922 n°. 248, 1-3. 

Hand. id. 1921/1922, bladz. 69-80, 82-89. 
Hand. 18 Kamer 1921/1922, bladz. 54, 105, 

125, 156. 
WIJ WILHELMINA, ENZ . ... doen te weten: 
Alzoo Wij in overwe~ing genomen hebben, 

dat de wenschelijkheid 1s gebleken in afwach
ting van een meer algemeene wijziging der 
Invaliditeitswet op het punt der loongrenzen 
en der loonklassen, door verhooging van de 
loongrens van 2000 gulden, voorkomende in 
de arti.kelen 52, eerste lid, 55, vierde lid, en 
354 der Invaliditeitswet, tot 3000 gulden, door 
verhooging van de belastinggrens voorkomende 
in arti.kel 45 tot drie duizend gulden, het ver
vallen der verzekering van arbeiders en het 
onverzekerd blijven van arbeiders, die naar 
hunne maatschappelijke omstandigheden ver
zekerd behooren te zijn, tegen te gaan en om 
voorts de voorwaarden voor het verkrijgen 
van ouderdomsrente, als bedoeld in artikel 373 
der Invaliditeitswet, t1;1 verzachten ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. I. In het eerste lid van arti.kel 52, in 

het vierde lid van arti.kel 55 en in artikel 354 
der Invaliditeitswet wordt het getal ,,2000" 
vervangen door het getal ,,3000". 

In artikel 45 wordt het woord: ,,twee", 
vervangen door het woord: ,,drie". 

Art. II. In het tweede lid van arti.kel 41 
der Invaliditeitswet worden de woorden : ,,dat 
de in de arti.kelen 36, 38, 39 of 40" vervangen 
door de woorden : ,,dat de in de artikelen 35, 
36, 38, 39 of 40". 

Art. Ila. In het eerste lid van arti.kel 353 
der Invaliditeitswet worden de woorden : 
,,Gedurende de eerste twee jaren na het in 
werking treden van artikel 31" vervangen 

. door de woorden: ,,Tot 1 Juli 1922". 
Art. Ilb. In artikel 354 der Invaliditeits

wet worden de woorden; ,,Gedurende de eerste 
twee jaren na het in werking treden van 
artikel 31" vervangen door: ,,Tot 1 Juli 1922". 

Art. III. In het eerste lid van arti.kel 373 
der Invaliditeitswet worden de woorden : ,,in 
het eerste jaar na het in werking treden van 
arti.kel 31" vervangen door de woorden: ,,v66r 
1 Juli 1922". 

Het derde lid van dat arti.kel vervalt. Het 
cijfer ,,4" voor het vierde lid wordt veranderd 
in het cijfer ,,3". , 

Art. IV. In het eerste lid van artikel 375 
der Invaliditeitswet worden in plaats van de 
woorden : ,,krachtens artikel 369, artikel 370 
of arti.kel 373, derde lid", gelezen de woorden : 
,,krachtens artikel 369 of arti.kel 370". 

Art. IVa. In artikel 389b der Invaliditeits
wet wordt : ,,286b" vervangen door : ,,286!". 

Art. V. 1. De verzekerde ingevolge de 
Invaliditeitswet, wiens aanvraag om rente, 
als bedoeld in het eerste lid van artikel 373 
dier wet, uitsluitend op grond van bet bepaalde 
in het derde lid van dat artikel, zooals dat lid 
luidde v66r de in werking treding van deze 
Wijzigingswet, werd afgewezen, heeft na bet 
in werking treden dezer Wijzigingswet alsnog 
recht op de in het eerste lid van artikel 373 
der Invaliditeitswet bedoelde rente. Op de 
ingevolge dit lid te nemen besliasingen zijn de 

bepalingen der Invaliditeitswet van toepas
sing. 

2. De ingevolge het bepaalde in het eerste 
lid toe te kennen rente gaat in op den dag, 
waarop de eerste aanvraag om rente werd in
gediend, indien op dien dag het getal der voor 
of door den aanvrager betaalde premien het 
in het eerste lid van arti.kel 373 der Invaliditeits
wet bedoelde aantal bedraagt met dien ver
stande echter, dat de rente niet ingaat v66r 
den dag, waarop de leeftijd van 65 jaar werd 
berei.kt. Was dit aantal op eerstbedoelden 
datum niet bereikt, dan gaat de rente in op 
den dag, waarop de betaalde premien het in 
het eerste lid van artikel 373 der Invaliditeits
wet bedoelde aantal bedragen eveneens met 
dien verstande, dat de rente niet ingaat, v66r 
den dag, waarop de leeftij d van 65 jaar werd 
bereikt. 

Art. VI. Voor verzekerden, die v66r het 
in werking treden van deze Wijzigingswet 
65 jaar zijn geworden en die cen aanvraag om 
de rente, bedoeld bij het eerste lid van artikel 
373 der Invaliditeitswet, voor het eerst in
dienden na het in werking tredPn dezer Wijzi
gingswet, gaat de rente in op den dag waarop 
zij 65 jaar zijn geworden, indien op dien datum 
de voor of door hen betaalde premien het in 
het eerste lid van arti.kel 373 der Invaliti,;eits
wet bedoeld aantal bedroegen. Was dit aan
tal op dien datum niet bereikt, dan gaat de 
rente in op den dag, waarop de betaalde 
premien het in het eerste lid van artikel 373 
der Invaliditeitswot bedoeld aantal bedragen. 

Art. VIa. Ten aanzien van den persoon, 
die v66r het in werking treden dezer wet niet 
als arbeider werd beschouwd op grond dat zijn 
loon 2000 gulden of meer dan 2000 gulden per 
iaar bedroeg, en die ten gevolge van de bij deze 
wet in artikel 354 der Inval;diteitswet gebrachte 
wijziging verzekerd ,wordt, worden de woor
den ,,tusschen het in werking treden van 
artikel 31", twee malen voorkomende in het 
eerste lid van arti.kel 373 der Invaliditeitswet, 
gelezen als volgt: ,,tusschen den dag van het 
in werking treden van deze wijzigingswet". 

Art. VII. Deze wet treedt voor zooveel 
betreft de artikelen I, Ila, Ilb, III, IV, V, 
VI, Vla en VII in werking met ingang van 
den dag na dien harer afkondiging en wordt 
voor zooveel betreft artikel II geacht in wer
king te zijn getreden op 3 December 1919. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegev'ln te 's-Gravenhage, den 24sten De

cember 1921. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, AALBERSE. 
De Minister van Financiln, DE GEER. 
De Minister van Justitie, HEEMSKERK. 

(Uitgeg. 30 Dec. 1921.) 

24 December 1921. WET tot wijziging der 
Ouderdomswet 1919. E:. 1423. 

Bijl. Hand. 2• Kamer, 1920/1921, n°. 525, 
1-7; 1921/1922 n°. 248, 1-3. 

Hand. id. 1921/1922, bladz. 69-80, 82-89. 
Hand. 1 • Kamer 1921/1922, bladz. 54, 105, 

125, 156. 
WrJ WILHELMINA, ENZ .•.• doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is gebleken de artikelen 
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10, 24, 25 en 26 der Ouderdomswet 1919 aan 
te vullen; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. I. Aan het eerste lid van artikel 10 

der Ouderdomawet 1919 wordt een nieuwe 
volzin toegevoegd, luidende : ,.Bij de beslissing 
op de aanvrage om toelating tot de verzekering 
geldt als maatstaf de aanslag van het belaa
tingjaar, waarin de aanvraag is in$ediend, mits 
die aanslag op den dag van de md1ening der 
aanvraa.g reeds was opgolegd, en in geve.l die 
aa.nsla.g op bedoelden dag nog niet waa op
gelegd, de aansla,g van het vorig bclastingjaar.". 

Art. II. In den eersten volzin van het 
eerate lid van artikel 24 der Ouderdomswet 
1919 worden tusschen de woorden : ,,die" en 
,.den leeftijd" ingevoegd de woorden : ,.op 
3 December 1919". Tusschen den eersten 
en den tweeden volzin van het eerste lid wordt 
ingevoegd een nieuwe volzin, luidende : ,,Bij 
de beslissing op de aanvrage om toelating tot 
de verzekering geldt als maatstaf de aanslag 
van het belastingjaar, waarin de aanvraag is 
ingediend, mits die aanslag op den dag van 
de indiening der aanvraag reeds was opgelegd, 
en in geval die aanslag op bedoelden dag nog 
niet was opgelcgd, de aanslag van bet vorig 
belastin~jaar . ··. 

Art. III. In het eerste lid van a.rtikel 26 
en in artikel 26 der Ouderdomswet worden 
tusschen de woorden: ,.verzekering" en ,,ver
zekeringsplichtig" ingevoegd de woorden : ,,in 
het genot was van een rente, toegekend krach
tens artikel 373 der Invaliditeitswet, hetzij" . 

Art. IV. Op aanmeldingen tot de verzeke
ring, als bedoeld in de artikelen 10 en 24 der 
Ouderdomswet 1919, gedaan v66r het in 
werking treden van deze wijzi$ingswet en waar
op op dat tijdstip nog niet 18 beslist, zijn de 
bepalingen van deze wijzigingswet van toe
passing. 

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

Lasten en bevelen • 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 24sten 

December 1921. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, AALBERSE. 
De Minister van Finanoien, DE GEER. 
De Minister van Justitie, HEEMSKERK. 

(Uitgeg. 30 Dec. 1921.) 

24 December 1921. B11:sLUIT, houdende vast
stelling van het aantal leden der Kamers 
van Koophandel en Fabrieken. 1 S. 1449. 

Wn WILH'.ELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Landbouw, Nijverheid en Handel van 27 De
cember 1921, n°. 20922, afdeeling Handel ; 

Gezien artikel 2, tweede lid, der wet op de 
Kamers van Koophandel 1920 (Staatsbl.ad n°. 
162); 

Gelet op Ons besluit van 17 Augustus 1920 
(Staatsblad n°. 711), houdende vaststelling van 
het aantal, de gebieden en de zetels der Kamers 
..-an Koophandel en Fabrieken, aangevuld bij 
Ona besluit van 10 Ma.art 1921 (Staatsblacl n°. 
264); 

1 Het K oninklijk besluit in Staatsbl.ad n°, 
1449 draagt a.ls datum 24 Decembec 1921. 

Hebben goedgevonden en verat&&n : 
te bepalen: 

Eenig artikel. 
Het aantal leden der Kamers van Koophandel 

en Fabrieken bedraagt, voor de Kamer van 
Koophandel en Fabrieken voor: 

Friesland . . . . . 18 
Groningen . . . . 26 
de Veenkoloniiin 22 
Drenthe . . . . . 22 
Noordelijk Overijsel 22 
Salland. . . . . . 22 
Twente. . . . . . . . 26 
Arnhem en Omstreken . . . . 18 
het Land van Maas en Waal. 14 
N?ordelijk Limburg . . . . . 14 
Midden-Limburg . . . . . . 14 
de Zuid-Limburgsche Mijnstreek 18 
lfoastricht en Omstreken . . . 18 
's-Hertogenbosch en Omstreken 16 
Oostelijk Noord-Brabant . 26 
Tilburg en Omstreken . . 14 
de Langstraat . . . . . 18 
Westelijk Noord-Brabanl.. 22 
Zeeuwsch-Vlaa.nderen . . 14 
de Zeeuwsche Eilanden . 22 
Dordrecht en Omstreken . 18 
de Neder-Betuwe . . 14 
Rotterdam . . . . . 34 
de Beneden-Maas . . 2!< 
Delft en Omstreken . 14 
's-Gravenhage . . . . 30 
Gouda en Omstreken 14 
Utrecht . . . . . . 30 
de Geldersche V a.llei . 14 
Gooiland . . . . . . 14 
Amsterdam 38 
Rijnland . . . . . . . 26 
Haarlem en Omstreken 26 
Zaa.nland . . . . . . . 22 
West-Friesland . . . . 18 
Holland's Noorder Kwartier . 18 

Onze Minister van La.ndbouw, Nijverheid 
en Handel is belast met de uitvoering van dit 
besluit, hetwelk in het Staat&bl.ad zal worden 
geplaatst. 

's-Gravenhage, den 29sten December 1921. 
WILHELMINA. 

De Miniater van Landbouw, Nijverheid, 
en Handel, H. A. VAN IJssELSTEIJK. 

( Uitgeg. 30 Dec. 1921.) 

27 December 1921. BESL UIT tot vaststelling 
van een algemeenen maatregel van l>estuur, 
a.ls bedoeld bii de artikelen 67, vierde lid, 
en 60 der Radenwet. S. 1424. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordra.cht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 14 Juni 1916, n°. 1693, afdee
ling Arbeidersverzekering; 

Gezien de artikelen 57, vierde lid, en 60 der 
Radenwet; 

Den Raad van State gehoord (advies va.n 
11 Juli 19lfi, n°. 29) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen Minis
ter van Arbeid van 22 December 1921, n° . 
4873, afdeeling Arbeidersverzekering; 

H ebben goedgevonden en verstaa.n: 
te bepalen a.ls volgt : 
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§ 1. Van de bijeenkomsten va.n de lerkgevers- (2) In geval van twijfel over den inhoud 
leden en van de arbeiders-leden van den Raad van een stembriefje, beslist de vergadering. 
van Arbeid, tot het opmaken van een rvoordracht 10. Een verkregen meerderheid van stem
voor onbezoldigd lid en plaatsvervangend onbe- men geldt niet, wanneer de vergadering be-

zoldigd lid van den Verzekerings'raad. slist, dat daarop een tusschen het getal der 
Art. 1. (1) De Voorzitter van den Raad ingeleverde briefjes en dat der gestemd heh

van Arbeid zorgt, dat de oproepingsbriefjes bende leden bestaand verschil van invloed 
ten minste tweemaal 24 uren v66r het bouden heeft kunnen zijn. 
der bijeenkomst ztin bezorgd. Zij vermelden 11. De stemming is nietig, indien het getal 
het onderwerp, waarvoor de bijeenkomst is behoorlijk ingevulde briefjes niet grooter is dan 
belegd. de helft van dat der leden van de vergadering. 

__ (2) Het lid, dat verhind!'.rd is de bijeenkomst 12. (1) Wanneer niemand bij de eerste 
bi;i te ~onen, g~eft van z1Jn verhindering on- stemming de volstrekte mel)rderheid heeft 
m1ddelbJk kenn1s aan den Voorzitter van den ve_rkregen, wordt tot eene tweede vr~e stem-
Raad van Arbeid. mmg overgegaan. , 

2. De plaatsvervangende werkgevers-leden, (2) Is ook bij deze geen volstrekte meerder-
onderscheidenlijk de plaatsvervangende arbei- he1d verkregen, dan wordt de stemming be
ders-leden, warden opgeroepen bij ongesteld- perkt tot de twee personen, die bij de tweede 
heid, afwezigheid of ontstent enis van de leden. stemming de meeste stemmen hebben ver-

3. De bijeenkomst kan omtrent het in de kregen of, zijn de meeste stemmen tusschen 
vergadering behandelde aan alien, die daarbij meerdere personen verdeeld, tot alien, die 
tegenwoordig waren, gebeimhouding opleggen. aldus de meeste stemmen hebben erlangd. 
Deze wordt in acht genomen totdat de werk- (3) In geval ook hierdoor geen volstrekte 
gevers-/arbeidersleden, die de bijeenkomst meerderheid is verkregen, heeft er een vierde 
vormden, haar opheffen. stemming plaats over de twee personen, die 

4. (1) Alie 1:iesluiten worden door vol- bij de derde stemming de meeste stemmen 
strekte meerderheid der uitgebrachte stemmen hebben erlangd. 
opgemaakt. (4) Zijn bij de derde stemming de meeste 

(2) Bij staking van stemmen beslist het lot. stemmen over meer dan twee personen ver-
5. (1) Bij het opmaken van de voordracht deeld, dan wordt bij tusschenstemming uit

van een persoon voor onbezoldigd lid en voor gemaakt over welke twee personen de vierde 
plaatsvervangend onbezoldigd lid van den stemming zal loopen. 
Verzekeringsraad wordt, bij gesloten en onge- (5) Indien, hetzij bij deze tusschenstem-
teekende briefjes gestemd. ming, hetzij bij de derde of vierde stemming, 

(2) Over andere zaken, waaromtrent een de stemmen staken, beslist het lot. 
stemming noodig blijkt, wordt mondeling ge- 13. (1) De Voorzitter van den Verzeke-
stemd. ringsraad zendt aan ieder der zonder stemming 

6. De bijecnkomst kan geen voordracht, gekozenen uiterlijk op den zevenden dag nadat 
alR in het vorige lid bedoeld, opmaken, zoo door hem het proces-verbaal, bedoeld in het 
niet ten minste de helft der in den betrokken eerste lid van artikel 58 der Radenwet, is op
Raad van Arbeid zitting hebbende werk- gemaakt, een afschrift van het gedeelte van 
gevers-leden, onderscheidenlijk der arbeiders- het proces-verbaal, dat op zijn verkiezing 
leden, tegenwoordig is. betrekking heeft, om dezen tot geloofabrief 

e strekken. 
§ 2. Van de stemming over de wt onbezoldigd (2) Aan ieder der na stemming gekozenen 
lid en plaatsvervangend onbezoldigd lid van den zendt de Voorzitter van den Verzekeringsraad 

V erzekeringsraad voorgedragen per son.en. uiterlijk op den zevenden dag na dien de r 
7. De stemming geschiedt bij gesloten en stemming een door hem met de vier stem

ongeteekende briefjes ter plaatse waar de opnemers, bedoeld in bet eerste lid van arti
Verzekeringsraad gevestigd is, onder leiding kel 8, onderteekende verklaring, waaruit de 
van den Voorzitter, in een vergadering van verkiezing tot onbezoldigd lid of plaatsver
de ingevolge bet tweede lid van artikel 59 der vangend lid blijkt. Deze verklaring strekt 
Radenwet aangewezen werkgevers-leden, on- den gekozene tot geloofsbrief. 
derscheidenlijk in een vergadering van de 14. Dit besluit treedt in werking op den 
ingevolge die bepaling, in verband met de tweeden dag na dien der dagteekening van het 
bepaling van bet eerste lid van artikel 61 der Staatsblad, waarin bet is geplaatst. 
Radenwet aangewezen arbeiders-leden van Onze Minister van Arbeid is belast met de 
de Raden van Arbeid. uitvoering van dit besluit, dat in bet Staatsblad 

8. (1) In deze vergadering benoemt de zal warden geplaatst en waarvan afschrift zal 
Voorzitter vier leden der vergadering tot warden gezonden aan den RMd v&n St&te. 
stemopnemers. Zij onderzoeken of het getal 's-Gravenhage, den 27sten December 1921. 
briefjes gelijk is aan dat der tegenwoordig WILHELMINA. 
zijnde leden. De inhoud van elk briefje wordt De Minister van Arbeid, AALBERSE. 
door een der stemopnemers overluid voorge- (Uitgeg. 11 Jan. 1922.) 
lezen, door een antler nagezien en door de 
beide overige opgeteekend. 

(2) Voor iedere keuze heeft een afzonder 
lijke stemming plaats. 

9. (1) Niet of niet behoorlijk ingevulde 
stembriefjes warden, tot bepaling der meer
derheid, afgetrokken van bet getal der leden, 
die aan de stemming hebben deelgenomen. 

27 December 1921. WETTEN, houdende natu
ralisatie van : 

Johann Jacob Hubert Sijstermans, geboren 
te Aken (Pruisen) den 9 Mei 1856, hor
logemaker, wonende te Metz (Frankrijk). 
s. 1425. 
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Johann Hubert Briils, geboren te Aken 
(Pruisen) den 26 September 1885, dag
looner, wonende te Aken (Pruisen). S. 1426. 

Johanna Christina Carst, geboren te Nago 
(Japan\ den 30 November 1875, onder
wijzeres, wonende te Yokohama, Japan. 
s. 1427. 

Fredericus Leonardus Wilhelmus Cruyfl, 
geboren te Antwerpen (Belgie) den 25 Fehr. 
1881, koopman, wonende te Antwerpen 
(Be/.gie). S. 1428. 

Wilhelm Joseph Delahaije, geboren te Burt
scheid (Pruisen) den 4 Augustus 1867, 
hoofdopziener, wonende te Kohlscheid, 
Pruisen. S. 1429. 

Peter Hendrikus Dohmen, geboren te Oefjelt 
(Noordbrabant) den 4 Mei 1897, leerling
machinist, wonende te Heerlen, provincie 
Limburg. S. 1430. 

Joannes Baptista Engelen, geboren te Ant
werpen (Belgie) den 21 Juni 1889, lijn
werker, wonende te Noordwijk, provincie 
Zuidholland. S. 1431. 

Georg Joseph Carl Feld, geboren te Sutrum
Harum, gemeente Neiienkirchen (Pruisen) 
den 3 Maart 1875, manufacturier, wonende 
te 's-Gravenhage, provincie Zuidholland. 
s. 1432. 

Wilhelm Franz Grunder, geboren te Xanten 
(Pruisen) den 6 Mei 1866, badmeester, 
wonende te Gouda, provincie Z·uidholland. 
s. 1433. 

Heinrich Friedrich August Hagen, geboren 
te Lenz (Mecklenburg-Schwerin) den 10 
October 1875, detachements-commandant 
l ste klasse bij de Gewapende Politie, 
wonende te Tandjong Ba'lei (Nederlandsch
Indie). S. 1434. 

Rudolf Grun, geboren te Weenen (Oostenr-ijk) 
den 20 Februari 1875, geneesheer, wonende 
te Soerabaia (Nederlandsch-Indie). S. 1435. 

Elisabeth Maria Christina Mathilda Heijman, 
weduwe van Philippo Giacomo Tessaro, 
geboren te Amsterdam (Noordlwlland) den 
31 Mei 1855, zonder beroep, wonende te 
Amsterdam, provincie Noordholland. S. 1436 

Wilhelm Kamps, geboren te Orsoy (Pruisen) 
den 3 April 1854, zonder beroPp, wonende 
te Dordrecht, provincie Zuidholland. S. 1437 
Johannes Franciscus Kamps, geboren 
te Dordrecht (Zuidlwlland) den 22 Juli 
1898, schippersknecht, wonende te Dord
recht, provincie Zuidholland en Gerardus 
Johannes Kamps, geboren te Dordrecht 
(Zuidholland) den 3 September 1899, 
slager, wonende te Dordrecht, provincie 
Zuidholland. S. 1437. 

Alois Korecek, geboren te Vej.~onin (Bohemen) 
den 5 September 1871, kleermaker, wo
nende te Amsterdam, provincie Noord
holland. S. 1438. 

Hippolytus Benedictus Lauwaert , geboren 
te Antwerpen (Belgie) den 17 Juli 1895, 
student in de theologie, wonende te Drie
bergen, provincie Utrecht. S. 1439. 

Anna l\farga.retha Leendertz, geboren te 
K'leef (Pruisen) den 18 Maart 1857, zonder 
beroep, wonende te Kleef (Pruisen). S. 1140. 

Beatrix Mathilda Ploenes, geboren te Lob
berich (Pruisen) den 1 Juli 1882, zonder 
beroep, wonende te Orefeld, Pruisen. 
s. 1441. 

Johann Braun, geboren te Beltheim (Pruisen) 
den 30 September 1887, handelscorres
pondent, wonende te Eindlwven, provincie 
Noordbrabant. S. 1442. 

Heinrich Hubert Schieffer, geboren te Keu'len, 
(Pruisen) den 3 Mei 1873, koopman, wo
nende te Amsterdam, provincie Noord
holland. S. 1443. 

28 December 1921 . BESLUIT tot wijziging van 
het formulier voor het aangiftebiliet der 
inkomstenbelasting voor• hen, die binnen 
het Rijk wonen. S. 1414. 

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

Financien van 7 December 1921, n°. 112, 
Directe Belastingen ; 

Gelet op artikel 44 der Wet op de Inkomsten-
belasting 1914; . 

Den Raad van State gehoord (advies van 20 
December 1921, no. 38) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 23 December 1921, n°. 
242, Directe Belastingen ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 

Eenig artikel. 
In het formulier A, behoorende bij Ons 

besluit van 27 November 1920 (Staatsblad n°. 
829), worden met ingang van 1 Mei 1922 de 
volgende wijzigingen gebracht : 

In vraag 5 worden de woorden ,,eigen in
komsten" vervangen door : een inkomen van 
f 800 of meer. 

De eerste volzin van vraag 6 wordt gele
zen: 

Hebt gij meerderjarige kinderen bij U inwonen, 
die een inkomen hebben ten bedrage van f 800 
of meer? 

Tusschen de vragen 6 en 7 wordt opgenomen 
eene nieuwe vraag (6a) luidende: · 

I nwonende dienstboden. 
6a. Hebt gij dienstboden bij U inwonen, 

wier loon in geld f 300 of meer bedraagt ? 
Zoo ja, hoe zijn hunne namen en voornamen? 

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

's-Gravenhage, den 28sten December 1921. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financien, DE GEER. 
( Uitgeg. 12 Jan. 1922.) 

28 December 1921. BESLUIT tot intrekking van 
het Koninklijk besluit van 30 Jnni 1921 
(Staatsblad n°. 821 ), en tot vaststelling van 
een algemeenen maatregel van bestnur; 
ter uitvoering van artikel 43 der Onge
vallenwet 1921. S. 1445. 

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

Arbeid van 9 November 1921, n°. 4490, af
deeling Arbeidersverzekering; 

Gezien artikel 43 der Ongevallenwet 1921 ; 
Den Raad van State gehoord (advies van 

den 13den December 1921, n°. 55) ; 
Gelet op het nader rapport van Onzen voor-
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noemden Minister van 23 December 1921, 
n°. 5058, afdeeling Arbeidersverzekering; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
in te trekken Ons besluit van 30 Juni 1921 

(Staatsblad n°. 821), en te bepalen: 
Art. 1. De werkgever wordt, ·behoudens 

het bepaalde in artikel 2, op zijn verzoek door 
Onzen Minister ontheven van de verplichting 
om loonlijsten aan te houden. 

Het voorgaande lid is niet va~ I toepassing 
op den werkgever, bedoeld in artilljel 1, onder 
c end, van Ons besluit van 14 September 1921 
{Staatsblad n°. 1062), noch op den lwerkgever, 
die uitoefent het bedrijf van laden en lossen 
van schepen, vallende onder artir.el 12 der 
Ongevallenwet 1921, of het bedrijf van laden 
en lossen van andere vaartuigen uit of in sche .. 
pen, bedoeld in artikel 12 dier w t. 

2. Het verzoek wordt geweigerd : 
1 °. indien de werkgever naar de meening 

van het bestuur der Rijksverzekeripgsbank in 
den regel minder dan 50 werklieden in vasten 
dienst heeft ; I 

2°. indien de werkgever in staat van faillis
sement verkeert, of, v66rdat op net verzoek 
wordt beslist, in staat van faillisseient wordt 
verklaard; 

3°. indien uit een door of vanwige het be
stuur der Rijksverzekeringsbank ingesteld 
onderzoek blijkt, dat de door den werkgever 
gevoerde administratie niet aan dei hieronder 
genoemde eischen vol<loet. 

3. De ontheffing gaat in op den ersten dag 
van de ma.and Januari of Juli, volgende op 
de maand, waarin zij is verleend. I 

Onzc Minister is bevoegd een a deren in
gangsdatum te bepalen. 

4. De werkgever, die ontheven is van de 
verplichting om loonlijsten aan te houden, is 
verplicht voor zijne werklieden een kaart
Rysteem bij te houden. 

Iedere kaart dient voor Mn werlfman. 
Voor elken werkman wordt b~nnen drie 

dagen, nadat hij in dienst is getreden, een 
kaart aangelegd, onder invulling fan al die 
ingevolge <lit besluit door den we kgever te 
vermelden gegevens, waarvan de invulling 
reeds aanstonds mogelijk is. 

De kaarten moeten dezelfde kolommen en 
opsohriften bevatten als het bij <lit besluit
behoorend model A bevat of zool:lanig zijn 
ingericht, dat naar het oordeel van bet bestuur 
der Rijksverzekeringsbank daaraan l gemakke
lijk de gegevens kunnen worden ontleend, 
welke bij bet aanbouden van kaarten volgens 
model A zouden worden verkregen. De werk
gever is bevoegd de kaart mede te gebruiken 
voor het verzamelen van gegevens waarvan 
de vermelding bij dit besluit niet ~wordt ge
eischt. 

5. Binnen 7 dagen, nadat aan en werk
man eenig loon in geld is uitbetaald, worden 

de kolommen der voor hem aangelegde kaart, 
met inachtneming van de daarbij gegeven 
aanwijzingen, ingevuld. 

6. De werkgever is bevoegd om in plaats 
van het in de artikelen 4 en 5 bedoelde kaart
systeem een register aan te houden, met <lien 
verstande, dat de voorscbriften, voor het in
ricbten en invullen der kaarten gegeven, 
overeenkomstige toepassing vinden voor de 
bladz ijden van het register. 

7. Buiten en behalve het kaartsysteem of 
het register is de werkgever verplicht een ver
zamelloonlijst aan te houden overeenkomstig 
het bij dit besluit behoorend model B. 

8. Tegelijkertijd met het aanleggen der 
kaart of het in gebruik nemen van een bladzijde 
van het register voor een werkman wordt diens 
naam op de verzamelloonlijst geplaatst, onder 
toekenning van een nummer. De voor den 
werkman aangelegde kaart of bladzijde van 
het register wordt terzelfder tijd van hetzelfde 
nummer voorzien. 

De nummers worden toegekend in volgorde 
van de namen der werklieden, zooals deze op 
de verzamelloonlijst voorkomen, in <:lier voege, 
dat aan den werkman, wiens naam in bet 
lichaam der verzamelloonlijst bovenaan i~ 
geplaatst, volgnummer een wordt gegeven. 

9. Binnen 8 dagen na den aanvang van 
de periode, waarvoor de verzamelloonlijst 
geldt, plaatst de werkgever op de verzamel
loonlijst de namen en bet volgnummer van 
alle werklieden, voor wie een kaart is aange
legd of een bladzijde van bet register in gebruik 
is genomen. 

10. De in artikel 1 bedoelde ontheffing 
wordt door Onzen Minister ingetrokken : 

1 °. indien de wer kgever in staat van faillis
sement wordt verklaard ; 

2°. indien uit een door of vanwege bet 
bestuur der Rijksverzekeringsbank ingesteld 
onderzoek blijkt, dat de werkgever zijne ver
plicbtingen kracbtens de artikelen 4 tot en 
met 9 van dit besluit niet beboorlijk vervult : 

3°. indien de werkgever naar de meening 
van het bestuur der Rijksverzekeringsbank in 
den regel minder dan 50 werklieden in vasten 
dienst heeft. 

11. Onze ,,Onze(n) Minister" wordt in dit 
besluit verstaan: ,,OnZf•(n) Minister, met de 
uitvoerin~ der Ongevallenwet 1921 belast". 

12. D1t besluit treedt in werking op den 
tweeden dag na <lien der dagteekening van bet 
Staatsblad, waarin het creplaatst is. 

Onze Minister van Ar'beid is belast met de 
uitvoering van <lit besluit, dat in bet Staats
blad zal worden geplaatst en waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 28sten Derember 1921. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbe·id, AAT,BF.RSE. 
(Uitgeg. 11 Jan. 1922) 
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ODEL 

Bedrijfsnummer. .......... . 
Volgnummer, waaronder de 

Tijdvak 

verzekerde op de verzamel-
loonlijst voorkomt. 

1 Naam: 
LOONKAART betreffende de(n) verzekerde: 

Lee~ijd : 
Werkzaamheden van de(n) verzekerde (vak 
Is de verzekerde vast of los werkman ? 

Voornamen: 
Geniet de verzekerde opleiding ? 

of beroep). 

Geniet de verzekerde ontvangsten van derden, welke van invloed zijn geweest op de vaststclling van het loon ? 

Uitgekeerd loon in geld Geldswaarde van andere 
I 

Aantal ( ook ratificatic, winst- Aantal verstrekkingen dan in Totaal loon 
aandee , ontvangsten van Loon Aanteeke-

Week. arbeids- overuren geld (afzonderlijk t e (1.ie kolommen 

dagen . 
derden als bovenbedoeld, 

per week. overuren. vermelden : kost, inwo- 5 en 6). ningen. 
uitkeering tijdens ver- ning, kleeding, enz). 3, 
lof of vacant ie, enz.) 

. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Bij vrouwelijke werklieden de letter V t e vermelden. 
Behoort bij Koninklijk besluit van 28 Der.ember 1921 (Staatablad n°. 44/'i). 

Mij bekend, De M iniBter van Arbeid, AALBERS:&. 

MODEL B. 
Bedrijfsnummer ............... . 

Betalingsperiode van tot .. ..... . 
J aar .. . 

VERZAMELLOONLIJST. 
Naam van den Werkgever : ......... . ........ ................ ................. . 
Zetel der onderneming : .......... ............... ... ........ ..... ..... .... ......................... . .................... . 
Bedrijf of bedrijven, waarop deze loonlijst betrekking heeft : 

Volslagen. Niet Volgens loonkaart. 
Naam en w~, 1 v.,, Los . volslagen. Normale 

Volg- voorletters zaamhede Tot,aal I werkweek aan 
(vak of werk- werk- Aantal Wet telijk nummer. van den 

arbeids· ver- het einde van 
werkman . beroep ). man. man. Man. Vrouw. l\fan. Vrouw. dagen. diende loon. het halfjaar. "'* 

bedrag. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

I I I 

TOTALEN 
1· ········ ··1· ······ ·· ··1············ ··· ·· ····· ····· j ······· ····· ··· · ·········· ·····f ............. ......... I ... ........ I ............ I ································ ··· 

(Over t e dragen) 

..... ..... 
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00 
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Volg-

n mmer. 

1 

:::::;, .., 
.0 ~ ., t:l 

..c 
'"O ., 
k .r 0 
0 .. 

"' '"O .., 
"' .: ~ ., 

~ 
., 
;:, ., ..., 

=~-., ~ ..., 
.: 

., 
..... "O 

v~:;1:tt::s za:~!~ej VaS
t 

van den (vak of werk-

werkman. beroep). man. 

2 3 4 

Los 

werk

man. 

5 

Volslagen. 

Man. Vrouw. 

6 7 

Niet 
volslagen. 

Man. Vrouw. 

8 9 

V olgens loonkaart. 
Normale 

Totaal 
11 

werkweek aan 
Aantal 

arbeids- ver- Wettelijk het einde van 
dagen. diende loon. bet halfjaar. ** 

bedrag. 

10 11 12 13 
Overge
dragen. 

TOTALEN ~ ......... .... , ............... , ......................... 1··•• .. ······ .... 1 ... ....... ...... , .. ........... ........... 1 / .. . I , ... , .. .. . .. ..... ....... ... . 

,,; ... ., 
I> ., 
~ ... ., 
~ 

.: ., ..., 
0 

al ., 
bi) 
.: ., ., 

FORMULIER VAN PREMIEBEREKENING. 
Klasse. Geva,renc ijfer . 

Indeeling der onderneming of van het bedrijf of van de groep van bedrijven . . 
Totaal bedrag van het loon, dat blijkens de verzamelloonlijst voor premieberekening 

in aanmerking komt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . f 
Bedrag der premie per een gulden loon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . f 
Totale premie, verkregen door , ermenigvuldiging van vorenbedoeld totaal loonbedrag 

met de premie per een gulden loon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . f 
Aldus naar beste wet en overeenkomstig de waarheid ingevuld 

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

* 
* Onderteekening van den werkgever of van dengene die hem rechtens vertegenwoordigt . 

Aangesloten bij 

~~ii!~tt~~g .. ;;;;~ .. "i1~t l~~~. hetwelk, volgens de bepalingen der Onge- t . . 
vallenwet 1921 berekend, op de verzamelloonl;jst is vermeld (kolom 12) / iaar • ... 

Aldus naar beste weten overeenkomstig de 
t e .... , den ....... 

* 
* Onderteekening als boven aangegevcn. 

f. 
waarheid ingevuld 

]~ ...... 

* *· Onder normale werkweek wordt verstaan het totaal aantal uren per week, dat volgens de fabrieks- of bedrijfsvoorschriften 
bij normalen gang van het bedrijf wordt gewerkt. 

Behoort bij Koninklijk bes)uit van 28 December 1921 (Staatsblad n°. 1445). Mij bekcnd , 
De Minister van Arbeid. AALBJCRilE. 
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28 December 1921. BESLUIT tot vaststelling WIJ WILHELMINA, ENZ. 
van voorschriften ter uitvoering vanartikel Op de voordracht van Onzen Minister van 
18, § 3, en artikel 19, § 2, der Leerplicht- Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, van 
wet. S. 144 6. 13 December 1921; n°. 142263 , afdeeling Lager 

WIJ WILHELMINA, ENZ. Onderwijs Algemeen; 
Op de voordracht van Onzen Minister van Overwegende, di.t ingevolge het zesde en 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, van achtste lid van artikel 21 der Leerplichtwet, 
13 December 1921, no. 142263 , afdeeling Lager ter uitvoering van dat wetsartikel, door Ons 
Onderwijs Algemeen ; regelen behooren te worden gesteld ; 

Overwegende, dat ingevolge artikel 18, § 3, Den Raad van State gehoord, advies van 
vierde lid, en artikel 19, § 2, tweede lid, der 20 December 1921, n°. 36 ; 
Leerplichtwet door Ons voorschriften moeten Gelet op het nader rapport van Onzen voor
worden gegeven omtrent de wijze van uit- noemden Minister van 24 December 1921, 
reiking der in artikel 18, § 3, tweede Ud, be- n°.14523, afdeeling Lager Onderwijs Algemeen; 
doelde kennisgeving en der in artikel 18, § 2, Hebben goedgevonden en verstaan: 
en in artikel 19, § 2, eerste lid, bedoelde aan- Art. 1. In iedere gemeente wordt ten minste 
zegging; eene commissie tot wering van schoolverzuim 

Den Raad van State gehoord, advies van ingesteld, ·waarvan de leden door den raad 
20 December 1921, n°. 36; worden benoemd. Het getal der commissien 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor- wordt door den raad bepaald. Bij instelling 
noemden Minister van -24 December 1921, van meer dan eene commissie wijst de raad 
n°. 14523, afdeeling Lager Onderwijs Algemeen; tevens het dee! der gemeente aan. waarvoor 

Hebben goedgevonden en verstaan: iedere commissie wordt benoemd. 
Art. 1. De kennisgeving en de schriftelijke Van de desbetrcffende raadsbesluiten wordt 

aanzegging, bedoeld in artikel 18, § 2 en § 3, afschrift gezonden aan Onzen Commissaris 
tweede lid, en artikel 19, § 2, eerste lid, der in de provincie en aan den inspecteur van het 
Leerplichtwet, worden door den inspecteur I lager onderwijs. 
van het lager onderw\jS gezonden aan den bur- 2. Burgemeester en wethouders zenden 
gemeester der w verblijfplaats van denoon- of I zooveel mogelijk voor iedere te vervullen plaats 
persoon, die naar artikel 1 dier wet voor de r in de commissie aan den gemeenteraad eene 
in de aanzegging omschreven overtreding, - aanbeveling van ten minste twee benoembaren. 
volgens het oordeel van de commissie tot wering 

I 
Bevat de aanbeveling minder dan twee na

van schoolverzuim, in de eerste plaats aan- 1 men, dan deelen burgemeester en wethoilders 
sprakelijk is, en indien van dat oordeel niet i de reden daarvan aan den raad mede bij de 
blijkt, aan den burgemeester der woon- of inzending der aanbeveling. 
verblijfplaats van ieder der voor die overtreding Van iedere benoeming wordt evenals van 
aansprakelijke personen. het ontstaan van vacaturen, zoo spoedig 

De burgemeester doet de kennisgeving of mogelijk mededeeling gedaan aan Onzen Com
de aanzegging binnen vier en twintig uur na missaris in de provincie en aan den inspecteur. 
de ontvangst door een beambte der gemeente- 3. De gemeenteraad stelt een huishoudelijk 
politie aan den aansprakelijken persoon aan reglement voor de commissie of de commissien 
<liens woning of verblijfplaats uitreiken. Bij vast. 
afwezigheid van den aansprakelijken persoon Van wege de gemeente wordt voor de ver
geschiedt de uitreiking aan een van <liens huis- gaderingen van iedere commissie een lokaal 
genooten. beschikbaar gesteld, gelegen binnen den kring, 

De beambte, door wien de uitreiking wordt waarin zij hare werkzaamheden heeft te ver
gedaan, maakt daarvan op zijn ambtseed een vullen. 
proces-verbaal op, hetwelk door tusschenkomst 4. Iedere commissie benoemt uit haar mid-
van den burgemeester aan den inspecteur van den een voorzitter en een secretaris. 
het lager onderwijs wordt · gezonden. Deze treden als zoodanig na een jaar af. 

2. Dit besluit treedt in werking op 1 Janu- De aftredenden zijn onmiddellijk herbenoem-
ari 1922. Alsdan vervalt Ons besluit van 16 baar. 
November 1900 (Staatsblad n°. 199), gewijzigd Van de gedane benoemingen wordt door de 
bij Ons besluit van 4 Februari 1921 (Staatsblad commissie onmiddellijk mededeeling gedaan 
n°. 48). aan burgemeester en wethouders en aan den 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en inspecteur_ 
Wetenschappen, is belast met de uitvoering 5. Behoudens buitengewone vergaderingen, 
van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal door den voorzitter te beleggen, vergadert 
worden geplaatst en waarvan afschrift zal iedere commissie ten minste tweemaal 's maands, 
worden gezonden aan den Raad van State. tenzij tweemaal 24 uur v66r den voor eene 

's-Gravenhage, den 28sten December 1921. gewone vergadering vastgestelden tijd aan den 
WILHELMINA. secretaris is gebleken, dat er voor die vergade-

De Minister van Onderwijs, Kunsten en ring geene onderwerpen ter behandeling zijn. 
W etenschappen, J. TH. DE VISSER. In dat geval geeft de secretaris zoo spoedig 

( Uitgeg. 30 Dec. 1921.) mogelijk aan zijne medeleden kennis, dat de 
vergadering niet doorgaat. 

De vervanging van den voorzitter en den 
28 December 1921. BESLUIT tot vaststelling secretaris bij ontstentenis of verhindering, de 

van regelen voor den werkkring der com- wijze van oproeping der leden tot de vergade
missien tot wering van schoolverzuim en I ring en de dagen en uren, voor het houden 
voor de vervanging dier commissien door I der gewone vergaderingen bestemd, worden 
burgemeester en wethouders. S. 1447. 

1 
met inachtneming van plaatselijke toestanden 

72~ 
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en gewoonten bij het huishoudel\jk reglement 
bepaald. 

In dat reglement wordt tevens bepaald hat 
getal leden, dat in de vergadering tegenwoordig 
moet zijn, om geldige besluiten te nemen. 

6. Indien voor eene vergadering, waarin 
overeenkomstig artikel 7 van dit besluit aan
sprakelijke personen zijn opgeroepen, niet de 
volgens het reglement van orde vereischte 
meerderheid van leden der commissie is opge
komen, is niettemin het eenig opgekomen lid 
of zijn de opgekomen leden bevoegd, de aanspra
kelijke personen te hooren. 

7. De secrctaris ontvangt en opent de aan 
de commissie gerichte stukken en roept in de 
gevallen, bedoeld in artikel 18, § 1, en artikel 
19, * 1, d,er Leerplichtwet, voor zoover bij dit 
noodig en mogelijk oordeelt, de aansprakelijke 
personen namens de commissie op, om voor 
haar te verschijnen op dag, uur en in het 
lokaal, in de oproeping vermeld. 

8. De commissie zorgt, dat de werkzaam
heden, haar in artikel 18, § 1, en artikel 19, § 1 
der Leerplichtwet opgedragen, tijdig over
eenkomstig de wettelijke voorschriften worden 
vervuld. 

Zij verstrekt den inspecteur omtrent de 
redenen van schoolverzuim en omtrent de 
omstandigheden, die daarop van invloed zijn, 
alle inlichtingen, die hij verlangt. 

Zij is bevoegd, om, wanneer dit tot vervul
ling van hare taak noodig is, een of meer leden 
met ·het doen van onderzoek te belasten. 

Zij brengt na afloop van ieder jaar aan den 
gemeenteraad een verslag van hare werkzaam
heden uit. 

9. Indien den inspecteur blijkt, dat eene 
commissie tot wering van schoolverzuim in 
gebreke blijft, de haar opgedragen werkzaam
lieden te vervullen, geeft hij daarvan kennis 
aan Onzen Commissaris in de provincie en 
aan burgemeester en wethouders, met opgave 
der feiten, waaruit hem haar verzuim is ge
bleken. 

Acht Onze Commissaris in de provincie het 
verzuim voldoende geconstateerd, dan schrijft 
hij burgemeester en wethouders aan, op den 
daarbij door hem bepaalden dag op te treden 
in de plaats der commissie, die van <lien dag 
af van rechtswege is ontbonden. 

Burgemeest er en Wethoudcrs geven va.n 
bun optreden kennis aan Onzen Commissaris 
in de provincie en aan den inspecteur en blijven 
de werkz.aamheden vervullen, totdat eene nieu
we commissie overeenkomstig de voorschriften 
der wet en van dit besluit is benoemd en hare 
taak heeft aanvaard. 

10. In het in het vorige artikel bedoelde 
geval gaan alle bevoegdheden en verplichtin
gen der commissie tot wering van schoolverzuim 
op burgemeester en wethouders over, met dien 
verstande: 

1 °. dat de oproeping der aansprakelijke per
sonen, in artikel 7 van dit besluit opiedragen 
aan den secretaris der commissie, <1oor den 
burgemeester wordt verricht ; 

2°. dat, indien meer dan eene commissie 
in dezelfde gemeente moet vervangen worden, 
burgemeester en wethouders voor die com
missiiin gelijktijdig zitting houden. 

11. Dit besluit treedt in werking op 1 Janu
ari 1922. Alsdan vervalt Ons besluit van 16 

November 1900 (Staatsblad n°. 200), gewijzigd 
bij Ons besluit van 4 Februari 1921 (Staatsblad 
n°. 48). 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen, is belast met de uitvoering 
van dit besluit. hetwelk in het Staatsblad zal 
worden gepla.atst en waarvan afschrift zal 
warden gezonden aan den Raad van State. 

's -Gravenhage, den 28sten December 1921. 
WILHELMINA. 

De Minister van Onderwijs, Kunsten 
en w etenschappen, J. TH. DE VISSER. 

(Uitgeg. 30 Dec. 1921.) 

28 December 1921. BESLUIT tot vaststelling 
van voorscbriften ter uitvoering van artikel 
25 der Leerplichtwet. S. 1448. 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, van 
13 December 1921, n°. 142263, afdeeling Lager 
Onderwijs Algemeen ; 

Overwegende, dat ingevolge het laatste lid 
van artikel 25 der Leerplichtwet, t cr uitvoering 
van dat wetsartikel door Ons voorschriften 
behooren te worden gegeven ; 

Den Raad van State gehoord, advies van 20 
December 1921, n°. 36; 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 24 December 1921, 
n°. 14523, afdeeling Lager Onderwijs Algemeen; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Art. 1. Indien een inspecteur van het lager 

onderwijs overeenkomstig de voorschriften 
van artikel 25 der Leerplichtwet kinderen op
roept, ten einde een onderzoek in te stellen 
naar het aan hen verstrekt huisop.derwijs, mag 
de afstand tusschen de waning der kinderen en 
de plaats van het onderzoek, langs den kortsten 
gebruikelijken weg gemeten, niet grooter zijn 
dan vier kilometer, tenzij binnen dien afstand 
geen lokaal voor het inste!len van het onderzoek 
beschikbaar is. 

2. Het in het vorige artikel bedoelde onder
zoek mag voor geen kind !anger dan twee uur 
duren. 

Het vangt niet aan v66r des voormiddags 
tien uur en het eindigt niet na des namiddags 
drie uur, tenzij daartoe op verzoek van den naar 
artikel 1 der Leerplichtwet aansprakelijken 
persoon andere uren door den inspecteur wor
den aangewezen, 

3. De plaats, waar, en de tijd, gedurende 
welken het onderzoek wordt gehouden, worden 
door den inspecteur bij de oproeping aan den 
aansprakelijken persoon medegedeeld. 

Bij de oproeping is eene gefrankeerde brief
kaart gevoegd, vermeldende het ontvangst
bericht der oproeping, welke kaart, na onder
teekening door den aansprakelijken persoon, 
zoo spoedig mogelijk aan den inspecteur wordt 
teruggezonden. 

Indien de in het vorige lid bedoelde kaart 
niet binnen vier dagen na de dagteekening 
der oproeping onderteekend is terugontvangen 
door den inspecteur, wordt de oproeping her
haald bij aangeteekenden brief. 

De inspecteur zendt van de oproeping af
schrift aan den· hoofdinspecteur van het lager 
onderw1JS. 

4. De inspecteur 1s verplicht den persoon 
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of de personen, door wie het huisonderwijs 
wurdt gegeven, tot het bijwonen varr het onder
zoek uit te noodigen. Hij kan die personen 
t evens uitnoodigen de leerboeken en schrift.elijk 
werk der kinderen mede t e brengen. 

Indien de personen, door wie het huisondcr
wijs verstrekt wordt, gevolg geven aan de uit· 
noodiging, in het eerste lid bedoeld, mogen 
zij - op straffe van verwijdering - zich 
niet ongevraagd in het onderzoek mengen. 

5. Kinderen, die den leeftijd van acht jaar 
nog niet hebben bereikt, mogen in geen geval 
tot het in artikel l of 8 bedoelde onderzoek 
warden opgeroepen. 

Indien de tot het onderzoek opgeroepen 
kinderen den Jeeftijd van tien jaar nog niet 
hebben bereikt, mag het onderzoek over geen 
andere vakken Joopen dan over Jezen, schrijven 
en rekenen. 

van dit besluit, hetwelk in het Staatsb/,ad zal 
warden geplaatst en waarvan afscluift ·,al 
worden gezonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhag~, don 28sten December 1921. 
WILHELMINA. 

De Minister van Onderwijs, K unsten 
en w etenschappen, J. TH. DE VISSER. 

(Uitgeg. 30 Dec. 1921.) 

29 D ecember 1921. BESLUIT tot schorsing van 
het besluit van den Raad der gemeente 
Wonnerveer, van 2 December 1921, tot 
vaststelling van het Reglement voor de 
schoolvergaderingen der openbare lagere 
scholen in die gemeente. S. 1150. 

Geschorst tot 1 Juli 1922. 

6. Het instellen van het in artikel 25 der 29 December 1921. BESLUIT tot aanwijzing, 
Leerplichtwet bedoelde onderzoek ten aanzien overeenkomstig artikel 170 der hooger-
van leerlingen eener bijzondere school, behoo- onderwijswet, van de Academic van Beel-
rende tot die, genoemd in het voorlaatste lid dende Kunsten te 's-Gravenhage, als be-
van dat wetsartikel, geschiedt door den in- voegd om bij de faculteit der letteren en 
~pecteur bij het bezoek, door hem ingevolge wijsbegeerte aan de Rijksuniversiteit te 
de voorschriften der wet aan de school te Utrecht een bijzonderen leerstoel te ves-
brengen. tigen. 8. 1451. 

7. Wordt het den inspecteur bemoeilijkt, WIJ WILHELMINA, ENZ. 
het onderzoek op de in het vorige artikel Op de voordracht van Onzen Minister van 
omschreven wijze in te stellen, of omdat hij, Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
zich voor schoolbezoek aanmeldende, de school 21 November 1921, n°. 36963, afdeeling Hooger 
herhaaldelijk gesloten vindt ten gevolge van I Onderwijs ; 
vacantien, waarvan hij geen kennis kon dragen, Gelet op de artikelen 170, 171 en 172 der 
of omdat niet wordt voldaan aan zijn verlangen, hooger-onderwijswet ; 
om tijdens zijn bezoek in den rooster der Jessen Den Raad van State gehoord (advies van 
de veranderingen te brengen, die voor een 20 December 1921, n°. 35) ; 
behoorlijk onderzoek nood1g zijn, dan roept Gelet op het nader rapport van Onzen voor
hij de leerlingen op, ten einde te onderzoeken, noemden Minister van 28 December 1921, 
of hun voldoend onderwijs, overeenkomstig n°. 4606, afdeeling Hooger Onderwijs ; 
de voorschriften der wet, wordt verstrekt. Hebben goedgevonden en verstaan : 

8. Tot het onderzoek van leerlingen der de Academic van Beeldende Kunsten te 
in ai-tikel 25, voorlaatste lid, der Leerplichtwet 's-Gravenhage aan te wijzen als bovoegd om 
genoemde scholen worden al de leerlingen eener bij de faculteit der letteren en wijsbegeerte 
zelfde klasse steeds gelijktijdig opgeroepen en, aan de Rijksuniversiteit te Utrecht een bijzon
voor zooveel zij zijn opgekomen, te zamen aan deren leerstoel te vestigen, opdat door den 
het onderzoek onderworpen. daarvoor te benoemen hoogleeraar onderwijs 

Bij die oproeping gelden de bepalingen der worde gegeven in de oude kunstgeschiedenis 
artikelen 1 tot en met 5 van dit besluit, met van Egypte en Voor-Azie. 
dien verstande : Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 

1 °. dat de afstand, in artikel 1 genoemd, Wetenschappen is belast met de uitvoering 
a.Jsdan niet is de afstand tusschen de waning van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal 
der kinderen en de plaats van het onderzoek, warden geplaatst en waarvan afschrift zal 
doch do afstand tusschen de school en de plaats warden gezonden aan den Raad van State. 
van het onderzoek; 's-Gravenhage, den 29sten December 1921. 

2°. dat de uitnoodiging, bedoold in artikel WILHELMINA. 
4, eerste lid, wordt gericht aan het hoofd der De Minister van Onderwijs, Ku,nsten 
school en aan den onderwijzer der klasse, indien en W etenschappen, J. TH. DE VISSER. 
de leerlingen in eene andere klasse ~eplaatst ( Uitgeg. 17 Jan. 1922.) 
zijn dan waarin het hoofd het onderw1js geeft ; 

3°. dat het tweede lid van artikel 4 op 
het hoofd der school en den onderwijzer der 29 
klasse toepasselijk is. 

9. Kosten van lokaalhuur, uit de toepassing 
van dit besluit voortvloeiende, komen ten laste 
van het Rijk. 

Decernbe,· 1921. BESLUI'r, houdende een 
nieuwe regeling ten aanzien van de toe
kenning van vacatiegeld voor het bijwonen 
van vergaderingen van bij eene wet, 
Koninklijk Besluit of Ministerieele be
schikking ingestelde commissien. S. 1452. 10. Dit besluit treedt in werking op 1 Janu

a.ri 1922. Alsdan vervalt Ons besluit van 
16 November 1900 (Staatsbladn°. 201), gewijzigd 
bij Ons besluit van 4 Februari 1921 (Staatsblad 
n°. 48). 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetensoha.ppen, is belast met de uitvoering 

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

Binnenlandsche Zaken, Tijdelijk Voorzitter 
van den Ministerraad, van 6 December 1921, 
n°. 5552, afdeeling Algemeen Secretariaat en 
Comptabiliteit ; 
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Den Raad van State gehoord (advies van 30 
27 December 1921, n°. 31) ; 

December 1921. WET t ot verhooging en 
wijzi~ing van de begrooting van inkomst en 
en mtgaven van het Bomvfonds voor de 
Departementen van Binnenlandsche Zaken 
en van Onderwijs, Kunsten en Wetenschap
pen voor het dienstjaar 1920. S. 1454. 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor 
noemden Minister van 28 December 1921, 
n°. 5722, afdeeling Algemeen Secretariaat en 
Comptabi liteit ; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Aan de leden van bij eene wet, 

Koninklijk besluit of Ministerieele beschikking 30 
ingestelde commissien kan, tenz~j bij de wet 
anders is bepaald, voor elke vergadering, hetzij 
van de voile commissie of van een harer sub
commissien, die zij b ijwonen, een vacatiegeld 
warden verleend van t en hoogste f 8. Twee 
of meer vergaderingen op denzelfden dag 
gelden voor eene vergadering. 

December 1921. WET, betreffende het aan
gaan van eene geldleening ten laste van 
Nederlandsch-Indie in de Vereenigde Staten 
van Amerika. S. 1455 

In de daarvoor in aanmerking komende 
gevallen geschiedt de toekenning van het vaca
tiegeld door Onzen Minister, antler wiens 
Departement de commissie ressorteert, met 
medewerking van Onzen Minister van Finan-
cien. . 

Aan bezoldigde burgerlijke en militaire lands
dienaren wordt geen vacatiegeld toegekend ; 
deze bepaling geldt niet ten aanzien'. van exa
mencommissien, tenzij een bezoldigde burger
lijke of militaire landsdienaar ambtelijk in 
eene dergelijke commissie zitting heeft. 

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

dat het wenschelijk is ter afiossing van vlot
tende schuld eene geldleening ten laste van 
Nederlandsch-Indie aan te gaan •in de Ver
eenigde Staten van Amerika. 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. 1. Onze i'llinister van Kolonien 

wordt gemachtigd tot het te gelde maken in 
de Vereenigde Staten van Amerika van schuld 
bewijzen ten laste van Nederlandsch-Indie tot 
een nomina,al bedrag van ten hoogste een 
honderd millioen dollar. 

2. Die tegeldemaking kan geschieden hetzij 
in eens tot het geheele beloop van het in het 
vorig lid bedoeld bedrag, dan wel achtereen
volgens, bij gedeelten van dat bedrag, op de 
tijdstippen, welke Onze Minister van Koloniiin 
dienstig zal achten. In dit laatste geval wordt 
elke van die gedeeltelijke tegeldemakingen 
beschouwd als eene afzonderlijke leening ten 
laste van Nederlandsch-Indie. 

2. Op denzelfden voet als in het vorig 
artikel bepaald, kan eene vergoeding warden 
toegekend aan deskundigen, die aan de in dat 
artikel bedoelde commissien zijn toegevoegd, 
en aan de secretarissen of adjunct-secretaris
sen dier commissien, met dien verstande, 
dat de bepaling van het laatste lid van het 
vorig artikel ten deze niet van toepassing is. Rentevoet. 
Het in den vorigen zin bepaalde geldt niet 2. 1. De in artikel 1 bedoelde sohuldbewij-
wanneer de deskundigen, secretarissen of zen dragen eene door Onzen voornoemden 
11,djunct-secretarissen op andere wijze voor Minister bepaalde rente, welke met inacht
hunne werkzaambeden warden beloond. neming van de koersen, waartegen die schuld-

3. Wij behouden ons voor in stede van bewijzen warden te gelde gemaakt en de krach
vacatiegeld eene vaste belooning toe te kennen tens deze wet gevestigde schuld wordt gedelgd, 
bij een besluit, te nemen op voordracht van gemiddeld niet meer mag bedragen dan 71/z pet. 
Onzen Minister, onder wiens Departement de Dit geldt mede voor elke gedeeltelijke tegelde
commissie ressorteert, met medewerking van 

I 
making als in het tweede lid van artikel 1 

Onzen Minister van Financien. bedoeld. 
4. Onze besluiten van 19 December 1918 1 2. Bij de toepassing van het bepaalde in 

(Staatsbl<ul n°. 804 A}, van 14 Juli 1919 (Staats- het vorig lid wordt geen rekening gehouden 
blad n°. 490) on van 31 Mei 1921 (Staatsblad I met veranderingen in den wisselkoors van 
no. 751) zijn ingetrokken. Alie in andere Nederland op de Vereenigde Staten van 
besluiten nog van kracht gebleven bepalingen, Amerika. 
welke dit onderwerp betreffen, zijn afgeschaft. . . . 

5. Dit besluit treedt in werking met den Schulddelging, . reke11;ing der lee!1'ing en verdere 
lsten Januari 1922. uitvoeringsvoorschriften 

Onze Ministers, Hoofden der Departementen 3. 1. De voorwaarden van de tegeldema-
van Algemeen Bestuur, zijn belast met de king der bij deze wet bedoelde schuldbewijzen 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in h·et warden, voorzoover dienaangaande bij deze 
Staatsblad zal warden geplaatst. wet geene voorschriften zijn gegeven, door 

's-Gravenhage, den 29sten December 1921. Onzen Minister van Kolonien vastgesteld. 
WILHELMINA. 2. Van de tegeldemaking wordt eene reke-

De Minister van Binnenlandsche Zaken, ning afgelegd, welke, na door de Algemeene 
Tijdelijk Voorzitter van den Raad van Ministers, Rekenkamer te zijn opgenomen en gesloten, 

CH. RUYS DE BEERENBR0U0K. aan de Staten-Generaal wordt medegedeeld. 
(Uitgeg. 31 Dec. 1921.) 3. De schuldbewijzen warden v66r de uit-

gifte geregistreerd en van een bewijs dier 

29 December 1921. BESLUIT, houdende mach
tiging tot uitgifte van schatkistbiljetten 
en schatkistpromessen volgens de Wet 
van 4 April 1870 (Staatsblad n°. 62), 
laatsteljjk gewijzigd bij die van 26 Juli 1918 
(Staatsblad n°. 499) en de wet van 5 Decem
ber 1881 (Staatsblad n°. 185.) S. 1453. 

registratie voorzien. 
4. Onverminderd het bepaalde in het vol

gend lid zal de schuld, welke krachtens deze 
wet wordt gevestigd, warden gedelgd binnen 
een termijn van ten hoogste 40 jaren, gerekend 
van het jaar volgende op dat, waarin de tegelde
making plaats heeft. 

5. De bevoegdheid tot versterkte delging 
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van de krachtens deze wet gevestigde schuld 
wordt voorbehouden. 

6. De ingevolge toepassing van de beide 
vorige leden terugontvangen schuldbewijzen 
worden ter vernietiging bij de Algemeene 
Rekenkamer overgebracht. 

B etaling van rente, schul<idelging en kosten der 
leening. 

4. Voor de voldoening van de rente en de 
delging van de schuld, welke krachtens deze 
wet wordt gevestigd, a!smede van de kosten 
van tegeldemaking van de krachtens deze wet 
uitgegeven schuldbewijzen, wordt het benoo
.digde bedrag op de begrooting van N ederlandsch 
Indie uitgetrokken. 

V rijstelling van belastingen. 
5. De in artikel 1 bedoelde schuldbewijzen 

met de daarbij behoorende rentebewijzen zijn 
vrijgesteld van alle Nederlandsche en Neder
!andsch-Indische belastingen, welke van schuld
bewijzen ten Jaste van Nederland of van Neder
landsch-Indie en de daarbij behoorende rente
bewijzen mochten _geheven worden. 

Vrijstelling van zegelrecht. 
6. De overeenkomsten, welke voor de 

tegeldemaking van de in artikel 1 bedoelde 
schuldbewijzen worden gesloten, zijn vrij van 
zegelrecht. 

Inwerkingtreding. 
7. Deze wet treedt in werking met ingang 

van den dag na <lien harer afkondiging. 

Titel 
8. Deze wet kan worden aangehaald als 

,,Nederlandsch-Indische dollarleeningwet 1922" 
met bijvoeging van het nummer van het 
Staatsblad, waarin zij is opgenomen. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 30sten De

cember 1921. 
WILHELMINA. 

De Minister van Kolonien, DE GRAAFF. 
De Minister van Financien, DE GEER. 

(Uitgeg. 30 Dec. 1921.) 

30 December 1921. WET tot aanvulling en 
verhooging van het tiende hoofdstuk der 
Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1919. 
(Salarisverhooging van Rijksambtenaren.) 
s. 1456. 

Bij deze wet worden eenige artikelen ver
hoogd en wordt de tekst van een artikel ge
wijzigd. 

Tengevolge hiervan wordt verhoogd het to
taal der Iste afdeeling met f 28,200 ; dat der 
Ude afdeeling met f 174,375; dat der Illde 
afdeeling met f 29,220 ; dat der IV de afdeeling 
met f 25,600 ; terwijl het eindcijfer van het 
Xde hoofdstuk der Staatsbegrooting voor het 
dienstjaar 1919 wordt verhoogd met f 257,375. 

taal der I ste afdeeling met f 535,000 ; dat der 
Ude afdeeling met f 337,750; dat der IIIde 
afdeeling met f 165,400; dat der IV de afdeeling 
met f 755,500; dat der Vde afdeeling met 
f 12,690 ; terwijl het eindcijfer van het tiende 
hoofdstuk der Staatsbegrooting voor het dienst
jaar 1919 wordt verhoogd met f 1,806,340. 

30 December 1921. WET, houdende verhoo
ging van het kredietbedrag ter voorziening 
m het kastekort van den 1ndischen dienst 
hier te lande gedurende het jaar 1921. 
s. 1458 . 

30 December 1921. WET,. houdende verhoo
ging van het kredietbedrag ter voorziening 
m het kastekort van den Surinaamschen 
dienst hier te Jande gedurende de jaren 
1919, 1920 en 1921. S. 1459. 

30 December 1921. WET, houdende voorziening 
in het kastekort van den Surinaamschen 
dienst 1922, 1923 en 1924. S. 1460. 

30 December 1921. WET, houdende voorzie
ning in het kastekort van den Indischen 
dienst hier te lande gedurende het jaar 
1922. s. 1461. 

30 December 1921. WET, houdende wijziging 
en verhooging der begrooting van uit
gaven en middelen van Nederlandsch-Indie 
voor het dienstjaar 1921. S. 1462. 

30 December 1921. WET, houdende nadere 
verhooging van het elfde hoofdstuk der 
Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1919. 
s. 1463. 

Bij deze wet worden eenige artikelen ver
hoogd. 

Tengevolge hiervan wordt het totaal van de 
Iste, Ude en Illde afdeeling en het eindcijfer 
van het hoofdstuk onderscheidenlijk verhoogd 
met f 2590, f 49,960, f 6,500 en f 59,050. 

30 December 1921. WET, houdende nadere 
verhooging van het elfde hoofdstuk der 
Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1920. 
s. 1464. 

Bij deze wet word.en eenige artikelen ver
hoogd. 

Tengevolge hiervan wordt het totaal van 
de Iste, !Ide en IIIde afdeeling en het eind
cijfer van het hoofdstuk onderscheidenlijk ver
hoogd met f 33,000, f 261,000, f 172,000 en 
f 466,000. 

30 December 1921. WET, houdende verhoo
ging van het elfde hoofdstuk der Staats
begrooting voor het dienstjaar 1921. 
s. 1465. 

30 December 1921. WET tot aanvulling en 
verhooging van het tiende hoofdstuk der 
Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1919. 
( Verschillende onderwerpen.) S. 1457. 

Bij deze wet worden eenige artikelen verhoogd 
en wordt een artikel toegevoegd 

Tengevolge hiervan wordt verhoogd het to- , 

Bij deze wet worden eenige artikelen ver
hoogd en ingevoegd. 

Tengevolge hiervan wordt het totaal van de 
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I~~e, IIde IIIde en V de afdeeling en het eind
C1Jfer van het hoofdstuk onderscheidenlijk ver
hoogd met f 122,700, 198,500, f 27,000, f 280 
en f 348,480. 

30 December 1921. WET tot wijziging, aan -
vulling en verhooging van het derde hoofd
stuk der Staatsbegrooting voor het dienst
jaar 1919. S. 1466. 

Bij deze wet worden eenige artikelen ver
hoogd en ingevoegd en wordt de omRchrijving 
van eenige artikelen gewijzigd. 

Tengevolge hiervan wordt b.et totaal der 
lste afdeeling van gezegd hoofdstuk nader 
vastgesteld op f 520,000, dat der IIde afdeeling 
op f 2,792,400, dat der IIIde afdeeling op 
f 1,211,850, dat der Vde afdeeling op f 22,300 
en het eindcijfer van hoofdstuk III der Staats
begrooting voor het dienstjaar 1919 op 
f 4,598,990. 

30 December 1921. WET tot wijziging van 
het negende hoofdstuk der Staatsbegrooting 
voor het dienstjaar 1919. S. 1467. 

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

Tengevolge hiervan wordt verhoogd het 
totaal der Iste afdeeling met f 21,700; dat 
der IIde afdeeling met f 3,580,000 ; dat der 
IVde afdeeling met f 108,300 en verminderd 
het t ot aal c\er IIIde afdeeling met f 235,000 ; 
dat der Vde afdeeling met, f 1,831,500 en dat 
der VIde afdeeling met f 1,643,500. 

30 December 1921. WET tot vaststelling van 
het eerste hoofdstuk der Staatsbegrooting 
voor het dienstjaar 1922. S. 1468. 

Bij deze wet wordt het Iste hoofdstuk der 
begrooting van Sta&4suitgaven voor het dienst
jaar 1922, betreffende bet Huis der Koningin, 
vastgesteld als volgt : 

Art. 1. Inkomen van de Koningin f 600,000 
Art. 2. Inkomen van de Koningm-

Weduwe . . . . . . . . . . . . 150,000 
Art. 3. Onderhoud der Koninklijke 

Paleizen . . . . . . . . . . . . 50,000 
Art. 4. Kosten van de verdere werk

zaamheden van de Commissie tot 
onderzoek naar den toestand van het 
uitwendige van het Koninklijk Paleis 
op den Dam te Amsterdam, met inbe
grip van steigerwerk, van reis- en 
verblijfkosten en vacatiegelden der 
commissieleden en van belooning 
voor den bouwkundige voor het 
dagelijksche opzicht, alsmede kosten 
van bij het onderzoek onvermijdelijk 
gebleken restauratie van gevels, 
daken, goten en verdere aanhoorig-
heden van het gebouw . . . . . . 100,000 

f 900,000 

30 December 1921. WET, houdende verklaring 
van het algemeen nut der onteigening van 
gronden, noodig voor den bouw van 
woningen te Rotterdam ter voorziening 
in den woningnood. S. 1469. 

30 December 1921. WET tot verklaring van 
het algemeen nut der onteigening van 
eigendommen, gelegen in de gemeente 
WMsenaar, noodig voor de uitbreiding 
van de spranken der Duinwaterleiding 
der gemeente 's-{}ravenha{je. S. 1470. 

30 December 1921. WET, houdende bekrach
tiging eener overeenkomst met de Neder
landsche Handel-Maatschappij voor den 
verkoop in Nederland van de voor Lands
rekening in Nederlandsch-lndie gewonnen 
voortbrengselen van land- en mijnbouw, 
voor de jaren 1922 tot en met 1926. 
s. 1471. 

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

dat het wenschelijk is dat de hieronder ver
melde overeenkomst bij de wet wordt be
krachtigd; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
Art. 1. De in afschrift aan deze wet ge

hechte, tusschen den Minister van Kolonien, 
handelende ten deze voor en namens Neder
landsch-Indie en als zoodanig die rechtspersoon 
vertegenwoordigende, en de directie der Neder
landsche Handel-Maatschappij, handelende 
namens die naamlooze vennootschap, op den 
20sten Juli/28sten Juni 1921 gesloten overeen
komst voor den verkoop in Nederland van de 
voor Landsrekening in Nederlandsch-Indie ge
wonnen voortbrengselen van land- en miJn
bouw, voor de jaren 1922 tot en met 1926, 
wordt bekrachtigd. 

2. De overeenkomst, bij het voorgaand 
artikel bekrachtigd, wordt kosteloos geregis
treerd en is vrij van leges. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 30sten De

cember 1921. 
WILHELMINA. 

De Minister van Kownien, DE GRAAFF. 

AFSCHRIFT. 
(Uitgeg. 13 Jan. 1922.) 

De Minister van Kolonien, 
handelende ten deze voor en namens Neder

landsch-Indiii en als zoodanig die rechtsper
soon vertegenwoordigende, ter eene zijde, 

en 
de Directie der Nederlandsche Handel

Maatschappij , 
handelende namens die naamlooze vennoot

schap, hierna aane;eduid als ,,de Maatschappij", 
ter andere zijde, z1jn overeengekomen als volgt : 

Verkoop enz. van Landsvoortbrengselen. 
Art. 1. 1. De Maatschap_pij neemt op zich, 

in hoedanigheid van comnnssionnair, met de 
uit het delcredere voortvloeiende aansprake
lijkheid, de voor Landsrekening in Nederlandsch 
Indiii gewonnen voortbrengselen van land en 
mijnbouw, voor zooverre zij door de Regeering 
van Nederlandsch-Indie ten verkoop in Neder
land bestemd worden, te beheeren, te ver
koopen en daarvan den afscheep, het vervoer 
en den opslag te bezorgen, alles met inacht
neming van de aanwijzingen, door die Re
geering te geven. 

2. Geschillen ter zake van de in alinea 1 
bedoelde verrichtingen, tusschen de Maat-
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schappij en derden ontstaande, kunnen door 
haar niet bij <lading worden beiiindigd, dan 
met machtiging der Koningin, en wanneer zij 
een bedrag van meer dan f 10,000 betreffen, 
behoudens bekrachtiging bij de wet. 

Storting. 
2. 1. De bedragen, welke verschuldigd zijn 

door koopers van de, hetzij bij veiling dan we! 
bij inschrijving of uit de hand door de Maat
schappij als commissionnair der Regeering 
Terkochte Landsvoortbrengselen, • worden, na 
aftrek der kosten, uiterlijk een week na den 
in de verkoopvoorwaarden genoemden leve
ringstermijn door de l\faatschappij gestort bij 
de door het Departement van Kolonien aan 
te wijzen instelling. 

2. Valt de laatste dag, waarop vorenbe
doelde storting kan plaats vinden, op een 
Zondag of een algemeen erkenden feestdag, 
dan treedt daarvoor in de plaats de eerstvol
gende werkdag. 

Borgtocht. 
3. 1. Tot waarborg voor de storting van 

de opbrengst der Landsvoortbrengselen ver
bindt de Maatschappij zich om op den dag 
v66r elke veiling. bij eene door het Departe
ment van Kolonien aan te wijzen instelling, 
over te brengen eene met het approximatief 
netto-bedrag overeenkomende waarde in gelds
waardig papier of in geld, naar keuze van den 
Minister van Kolonien en in het laatste geval 
onder berekening van rente op den voet van 
het alsdan van kracht zijnde promessen-dis
conto der Nederlandsche Bank. 

2. Indien de Minister van Koloruen de 
storting • van voornoemde waarborgsom in 
geld verlangt, wordt daarvan minstens veertien 
dagen te voren aan de l\faatschappij kennis 
gegeven. 

Commissieloon. 
4. Voor al hare in artikel 1 genoemde ver

richtingen geruet de Maatschappij eene com.
missie (met inbegrip van delcredere) van l½ 
procent van de bruto-opbrengst van de door 
haar verkochte en verantwoorde Landsvoort
brengselen, met uitzondering van tin en kina
bast, waarvoor onderscheidenlijk niet meer dan 
l¼ en l % in rekerung mag worden gebracht. 

Relcening en verantwoording. 
5. De Maatschappij onderwerpt zich, ten 

aanzien van de wijze waarop zij rekening en 
verantwoording aflegt, aan de wettelijke be
palingen, die deswege zijn of nader zullen 
worden vastgesteld, en aan de voorschriften, 
door de Regeering ter uitvoering van die wette
lijke bepalingen of in overleg met de Algemeene 
Rekenkamer in Nederland gegeven of te geven. 

Uitsluitend recht tot verlcoop enz. 
6. Zoolang de Maatschappij aan alle uit 

deze overeenkomst voortvloeiende verplich
tingen getrouw voldoet, zal de Regeering zich 
van geen anderen tusschenpersoon bedienen 
voor het afschepen, vervoeren, opslaan, be
heeren en verkoopen van de Landsvoortbreng
selen, die ten verkoop in Nederland bestemd 
zijn. 

Geschillen. 
7. 1. Geschillen uit deze overeenkomst 

voortvloeiende, worden onderworpen aan het 
oordeel van drie scheidslieden, van wie Mn 
door elk der partijen en de derde door beide 
partijen gezamenlijk, op voordracht vah de 
beide reeds aangewezen scheidslieden, te be
noemen. 

2. Wanneer partijen zich binnen een maand 
na het ontstaan van het geschil niet over deze 
benoeming hebben verstaan, zal de keuze ge
schieden door de Arrondissements-Rechtbank 
te Amsterdam, op verzoek van de meest gereede 
partij. 

3. De l\firuster van Kolonien is echter be
voegd eene voorloopige beslissing te nemen, 
waaraan de Maatschappij gevolg geeft, be
houdens hare aanspraak op schadevergoeding, 
wanneer zij door de uitspraak der scheidslieden 
in het gelijk wordt gesteld. In zoodarug geval 
beslissen de scheidslieden bij hunne uitspraak 
ook over het bedrag der schadevergoeding. 

Duur der Overeenlcomst. 
1. Behoudens het bepaalde bij het volgend 

lid wordt deze overeenkomst aangegaan voor 
den tijd van vijf jaren, ingaande den l sten 
Januari 1922. 

2. W anneer deze overeenkomst niet v66r 
1 Januari 1922 door de wet is bekrachtigd, 
wordt zij geacht niet te zijn gesloten. 

Aldus overeengekomen en in tweevoud op
gem.aakt en onderteekend den 20sten Juli/ 
28sten Juni negentienhonderd een en twintig. 

De Minister van Kolonien, 
(get.) DE GRAAFF. 

N ederlandsche H andel-M aatschappij, 
(get.) VAN AALST. 

,, ADDING. 
Voor eensluidend afschrift, 

De Secretaris-Generaal, 
bij het Departement van Kolonien. 

E. MORESCO. 

30 December 1921. BESLUIT tot nadere wijzi
ging van het Koninklijk besluit van 
17 December 1917 (Staatsblad n°. 720), 
houdende reorganisatie van het krank
zinnigengesticht in de gemeenten Deventer 
en Diepenveen. S. 1472. 

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

Binnenlandsche Zaken van 27 December 1921, 
n°. 7475, afdeeling Armwezen; . 

Gelet op de wet van 27 April 1884 (Staatsblad 
n°. 96), laatstelijk gewijzigd bij de wet van 
27 November 1919 (Staatsblad n°. 784); 

He b hen goedgevonden en verstaan : 
met intrekking van Ons besluit van .20 Augus

tus 1920 (Staatsblad n°. 716), te bepalen: 
Art. I. Het laatste lid van art. 4 van Ons 

besluit vari 17 Decem her 1917 (Staatsblad 
n°. 720) wordt gelezen als volgt: 

,,Bovendien mogen gedurende het tijdvak, 
eindigende 31 December 1931, in het gesticht 
32 krankzinnigen, 16 mannen en 16 vrouwen, 
verpleegd worden". 

Art. II. In de V oorwaarden, behoorende 
bij Ons besluit van 17 December 1917 (Staats
blad n°. 720), warden de volgende wijzigingen 
gebracht: 

Art. 2 wordt gelezen als volgt : 
,,In de inrichting mogen niet meer dan 55 

mannen en 40 vrouwen worden verpleegd". 
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In artikel 3 wordt in de plaats van ,,24 uur" 
gelezen: ,,2 weken". 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besh.rit, dat 

· in het Staatsblad zal worden geplaatst. 
's-Gravenhage, den 30sten December 1921. 

WILHELMINA. 
De Minister van Binnenlandsche Zaken, 

Oil. RUYS DE BEERENBROUCK. 
( Uitgeg. 19 Jan. 1922.) 

30 Decem.ber 1921. BESLUIT tot vaststelling 
van eene pensioenregeling voor hoog
leeraren, buitengewoneJ10ogleeraren, andere 
docenten en beambten aan de Indische 
Technische Hoogeschool. S. 1473. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Kolonien van 12 Juli 1920, 9de afdeeling, 
n°. 35 ; 

Den Raad van State gehoord (adviezen van 
27 Juli 1920, n°. 29 en van 22 November 1921, 
n°. 47); 

Gezien de nadere voordrachten van Onzen 
voornoemden Minister van 4 November 1921, 
9de afdeeling, onderafdeeling A, n°. 15 en van 
27 December 1921, 9de afdeeling, onderaf
deeling A, n°. 48 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan te 
bepalen als volgt : 

tien jaren voor pensioen kunnen in rekening 
brengen. 

Bij ontslag als bedoeld in artikel 3, 2de lid, 
onder a van bet Pensioenreglement voor leeraren 
bij het bijzonder onderwijs behouden Wij 
Ons voor pensioen te verleenen, indien de in 
aanmerking komende diensttijd minder dan 
tien jaren bedraagt. . 

Het pensioen, in dit artikel bedoeld, wordt 
overigens berekend op den voet van dit besluit. 

6. Aan beambten, in dienst bij de Indische 
Technische lioogeschool, wordt pensioen toe
gekend overeenkomstig de regelen, vastge
steld of nog vast te stellen ten aanzien van de 
toekenning van pensioen aan Nederlandsch
Indische burgerlijke am btenaren van den 
landaard, waartoe de betrokken beam bten 
behooren. 

Het pensioen wordt berekend op de wijze, 
die gevolgd zou worden indien de bij de In
dische Technische Hoogeschool bekleede be
trekking eene Lands betrekking ware. 

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 aan de Algemeene Rekenkamer. 

's-Gravenhage, den 30sten December 1921. 
WILHELMINA. 

De Minister van Kolonien, DE GRAAFF. 
(Uitgeg. 17 Jan. 1922. ) Art. 1. Aan noogleeraren, buitengewone 

hoogleeraren en andere docenten aan de In
dische Technische Hoogeschool wordt, voor 
zoover zij niet uit anderen hoofde onderworpen 31 December 1921. KoNINKLIJK BESLUIT. 
zijn aan bepalingen, die aanspraak geven op Waar vaststaat dat de betrokkene in 
pensioen ten laste van de begrooting van een bepaalde gemeente woonplaats had 
Nederlandsch-Indie, zoodanig pensioen toege- toen hij in een elders gelegen strafgevan-
kend overeenkomstig de regelen, vastgesteld genis werd opgenomen, wordt · door die 
in het Pensioenreglement voor leeraren bij opneming de band, die hem met bedoelde 
het bijzonder onderwijs (Indisch Staatsblad gemeente verbond, niet verbroken. Dit 
1917, n°. 725), behoudens de in dit besluit was evenmin het geval doordien hij, tijdens 
omschreven afwijkingen. zijn verblijf in de gevangenis krankzinnig 

2. De ongeschiktheid, bedoeld in artikel 3, geworden, vandaar naar een kiankzinni-
2• lid a van het Pensioenreglement voor leeraren gengesticht werd overgebracht. Eerst-
bij het bijzonder onderwiJS, wordt, behoudens bedoelde gemeente is dus als woonplaats 
het nader oordeel van den Gouverneur-Gene- voor de toepassing van art. 39 aan te 
raal, vastgesteld door den Raad van Beheer merken. 
van het Koninklijk Instituut voor Hooger WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Technisch Onderwijs in Nederlandsch-lndie. Beslissende het geschil over de woonplaats 

3. Als diensttijd komt in aanmerking, be- van den armla~tige krankzinnige D. Scheepstra.; 
halve hetgeen is omschreven in artikel 7 van Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
het Pensioenreglement voor leeraren bij . het I schillen van Bestuur, gehoord, advies van 
bijzonder onderwijs, de tijd in eene der in 14 Dec. 1921, n°. 360; 
artikel 1 van dit besluit genoemde betrekkingen Op de voordracht van Onzen Minister van 
onder het genot van inkomsten in werkelijken Binnenlandsche Zaken van 27 Dec. 1921, n°. 
dienst doorgebracht. 7479, Afd. Armwezen; 

De diensttijd van prof. J. KLoPPER, die 0., dat Daniel Scheepstra, geboren 5 Oct. 
voor de eerste maal als rector-magnificus is 1896, te Assen wonende ten huize zijner ouders: 
op"etreden, wordt gerekencl te zijn ingcgaan dat hij, ter~jl hij zich als milicien-soldaat 
op 

O 
15 September 1919. in militairen dienst bevond, tot gevangenis-

4. De pensioensgrondslag is voor de hoog- straf werd veroor~eeld, en op 10 Mei 1919 ui.~ 
leeraren gelijk aan het bedrag der ambtsbe- de sterkte van ZIJn korps afgevoerd; clat bJJ 
zoldiging. op 17 Mei 1919 in verband m_et zijne overbre~

Voor de buitengewone hoogleeraren be- gmg naar de strafgevangems te Utrecht mt 
draagt 'de pensioensgrondslag f 300. de bevolkingsregisters der gemeente Assen 

5. Wij behouden Ons voor, aan de in ar- werd afgeschreven ; 
tikel 1 van dit besluit vermelde hoogleeraren, dat hij krachtens vonnis van den Kdjgsraad 
buitengewone hoogleeraren en andere docenten, in het II• Militaire Arrondissement te Arnhem 
indien zij onder bijzondere . omstandigh_eden op 25 Juni 1920 ge:wezen en na ~pprobati~. op 
in den diemt van de Ind1sche Techrnsche 1 October 1920 mtgesproken, m het R1.1ks
Hoorresr,bool zijn getreden, pensioen te ver- krankzinnigengesticht te Medemblik wercl op
leen;n nada.t. zij een diensttijd van ten minste genomen ; 



1147 1921 

dat Burgemoester en Wethouders van Assen I braoht naar een kraonkzinnigengestioht, Z~?
niet genegen zijn de verpleging van den patient dat de gem. Asseny1oet geaoht worde~. nog ZJJ_n 
ten laste hunner gemeente te doen geschieden woonplaats te z1Jn geweest toen b1J vonn~ 
en ook Onze Minister van Binnenlandsohe van den krijgsraad te Arnhem van 25 Juru 
Zaken geen t ermen heeft ~evonden de ver- 1920 zijne plaatsing in een krankzinnigenge
plecgkosten ten laste van ziJn departement te stioht werd gelast ; 
nemen ; Gezien de Armenwet : 

0., dat vaststa.at, dat D. Scheepstra, toen hij Hebben goedgevonden en ve~ta.an : 
in 1919 in de strafgevangenis te Utrecht werd als woonplaats van den armlast1gen_ krank-
opgenomen, woonplaats had in de gem. Assen, zinnige D. Scheepstra voor d~ toepassmg van 
waar hij bij zijne ouders woonde ; art. 39 der Armenwet aan te WJJzen de gemeente 

dat door deze opneming de band die hem met Assen. 
de gen. Assen verbond niet werd verbroken Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
en ditevenmin het geval werd doordien hij van belast, enz. (A. B.) 
de strafgevangenis te Utrecht werd overge-

AANVULLINGRN OVER 192 1. 

11 Jfei 1921. .ARREST van den Hoogen Raad. J toegewezen en een huurverlenging tot en met 
De wettelijke besoherming van den 30 April 1921 hoeft verleend, daarbij vernieti

onderhuurder gaat nieu zoover, dat hij ging uitsprekende van eene door de dames 
als huurder van de geheele of van een dee! Grootveld gedane huuropzegging ; 
der woning aan den eigenaar kan worden dat de dames Grootveld van deze uitspraak 
opgedrongen. I in beroep zijn gekomen bij den Kantonrechter 

In het stelsel der huuropzeggingswet te Harderwijk, betoogencte, dat ook de tl\sschen 
is dan ook geen plaat s van het in net !even haar en de eigenaresse gesloten huurovereen-
1oepen van een huurovereonkomst tus- komst op 31 Januari 1921 eindigde en zij dus 
schen personen, ten aanzien van wie of a lsdan de woning vrij van onderhuur hadden 
van wier rechtsvoorgangers to voren zoo- op te leveren, zoodat zij bij de toegestane 
danige overeenkomst niet bestond. huurvedenging in moeilijkheden met de eige-

. naresse kunnen geraken ; 
(Huuropzeggmgswet, art. 1.) dat de Kantonreohter, na mede den gemaoh-

tigde van de eigenaresse der woning te hebben 
Voorzitter: Mr. A. Fentener van Vii 1singen - gehoord, in de eerste plaats heeft overwogen, 

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

dat de onderhuur niet kraohtens opzeg~ing 
maar door afloop der overeenkomst een emde 
nam en Booms verzoek als eene aanvrage ter 
verkrijging van eene nieuwe huur behoorde te 

De Hooge Raad, enz . ; worden opgevat ; 
Op de vordering van den Proc.-Gen. tot oas- 1 dat eohter, met het oog op de bezwaren 

satie in het belang der wet van eene op 5 Janu- der dames Grootveld, de nieuwe huur in voege 
ari 1921 door den Kantonreohter t e Harderw:ijk als zij was verzooht, niet toelaatbaar was; 
gegeven beslissing op het door Geertruida dat eohter de geest der Huuropzeggingswet 
Grootveld, P. W. Grootveld en J. M. Grootveld, medebraoht eone nieuwe huurovereenkomst te 
alien wonende te Rotterdam, ingesteld beroep scheppen tusschen den onderverhuurder en de 
van eene beslissinf, der Huurcommissie te I eigenaresse der woning, vooral nu mocht worden 
Nunspeet van 22 November 1920; aangenomen, dat beider belang door het aan-

0., dat blijkens de aangevallen beslissing gaan eener nieuwe huur zou worden gebaat 
ten deze feitelijk vaststaat ; o_p welke gronden de Kantonrechte; de beslis-

dat de woning Lb n°. 47e a.an den grooten weg smg der Huurcommissie heeft vernietigd 
te Nunspeet, in eigendom toebehoorende a.an en bepaald, dat t en aanzien der genoemde 
Mevrouw Kuyper Boone, geb. de Keyzer te woning eene nieuwe huur tusschen Mevrouw 
's-Gravenhage, door deze voor het geheel was Kuyper Boone als verhuurster en den heer 
verhuurd a.an de dames Grootveld, welke op Boom a.ls huurder zou loopen voor het tijdvak 
hare beurt een dee! dier woning hadden onder- vanaf 31 Januari 1921 tot en met 30 April 
verhuurd aan den heer D. J. Boom ; daaraanvolgende tegon een huurprijs als nader 

dat deze onderhuur op 31 Januari 1921 een in de beslissing aange$even; 
einde nam en de onderhuurder Boom aan de I 0., dat tegen deze 111tspraak a ls middel van 
Huurcommissie te Nunspeet heeft verzocht, de cassatie is voorgesteld: 
huur dier woning te bestendigen ; Schending of verkeerde toepassing van de 

dat de Huurcommissie dit verzoek heeft art. 1 en 2 der Huuropzeggingswet ; 
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0. hieromtrent : 
, dat de Huuropzeggingswet in de artt. 1 en 
2 de mogelijkhe1d scheppende, dat, onder de 
daar bedoelde omstan<ligheden, na het ein<ligen 
van den huurtijd de huur der woning zal 
voortduren of een nieuwe huur zal tot stand 
komen, slechts regelt de besten<liging of ver
nieuwing van bestaande huurovereenkomsten, 
tot stand gebracht tusschen personen <lie 
daarbij als huurder en verhuurder partij waren ; 

dat immers in art. 1 sprake is van huurder 
en verhuurder, wier huur krachtens opzegging 
een einde neemt, van hu11r, <lie na den over
eengekomen huurtijd zal voortduren; van 
door de Huurcommissie te stellen bepalingen 
en voorwaarden. waarbij zooveel mogelijk be
houd van hetgcen tusschen partijen is over
eengekomen, moet worden inachtgenomen ; 

dat art. 2 de gevallen regelt, waarin voor 
het ein<ligen der huur eene opzegging niet 
wordt vereischt en partijen niet tot overeen
stemming zijn gekomen omtrent eene rueuwe 
huur, waarbij onder meor gewaagd wordt 
van den tijd, bij de overeenkomst voor het 
aangaan van eene nieuwe huur bopaald en 
van het ongewijzigd van kracht blijven der 
bestaande overeenkomst, totdat omtrent het 
verzoek bij einduitspraak is beslist ; 

dat in aansluiting hiermede art. 3 als partijen 
in het geding aanduidt huurder en verhuurder, 
in tegenwoor<ligheid van wie, althans na wier 
behoorlijke oproeping, het daarbedoelde ver
hoor geschiedt ; 

dat mitsdien in het stelsel der wet geene 
plaats is voor het in het !even roepen van eene 
huurovereenkomst tusschen personen, ten 
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24 Juni 1921. ARRE-'T van den Hoogen Raad. 
Ten onrecbte heeft het Hof het Groot

burgerweeshuis te Kampen gerangschikt 
onder art. 2 der Armenwet 1854 letter c. 

Arrest verruetigd en zaak ter berechting 
der subsi<liaire vordering - rangschikking 
onder letter d - teruggewezen naar het 
Hof. 

(Armenwet 1854 art. 2.) 

Voorzitter: Mr. S. Gratama. 

Raden : l'l1rs. J. A. A. Bosch, A. Fentener 
van Vlissingen, Jhr. R. Feith en Dr. L. E. 
Vis~er. 

M. Fernhout, bmgemeester der gemeente 
Kampen, en als zoodanig voor <lie gemeente 
in rechte optredende, wonende te Kampen, 
eischer tot cassatie van een arrest van het 
Gerechtshof te Arnhem op 27 October 1920 
tusschen partijen gewezen, (N. J. 1920 blz. 1140, 
Red.), advocaat Jhr. Mr. W. l'II. de Brauw, 

tegen: 
1°. het Grootburgerweeshuis te Kampen, 

gevestigd aldaar, en 2°. a. Albert van der Veen, 
b. Frans Gunnink, Berendszoon, c. Anthony 
Herman van 't Oever, d. Jan Hendrikus Kok, 
e. Cornelius Berk Snoep, allen wonende te 
Kampen, in hunne hoedanigheid van regenten 
van het genoemde Weeshuis, verweerders, 
advocaat Mr. J. van Kuyk. 

Conclnsie van den Advocaat-Generaal Mr. 
Ledeboer. 

aanzien van wie of van wier rechtsvoorgangers Als ea satiemiddel is voorgedragen : 
tevoren zoodanige overeenkomst niet bcstond ; ,,Schen<ling of verkeerde toepa~sing van 

dat nu, al moge de eigenaar eener worung art. 48 Rv., art. 2 de1 Wet van 28 Juru 1854, 
zijnen huurder de vrijheid hebben gegeven tot (S. 100) (later gewijzigd), van de ,,iundatie 
onderverhuring, de onderhuurder daardoor ende ordonnantii," bij Burgemeesteren, Sche
tegenover den eigenaar komt te staan, daar de penen, Raad en gezworen Gemeente der stad 
onderhuur rechten en plichten tusschen eige- Kampen op 21 Februari 1592 gemaakt opt 
naar en onde£huurder niet in het leven roept; onderholt des Weesenhuyses ende der Weese-

dat we! de omschrijving van huur en verhuur kinderen" en van de artt. 147 en 148 der Ge
in art. 5 der wet de onderhuur mede omvat, meentewet, art. 64 van het Reglement voor de 
doch, in verband met het voorgaande, de I Regeering der stad Kampen, vastgesteld bij 
wettelijke besoherming des onderhuurder~ niet I K. B. van 5 ovember 1815 (bijvoegsel 
zoover gaat, dat hij als huurder van de geheele ' Staatsblad II 1208), art. 68 van het Reglement 
of van een deel der woning aan den eigenaar 1· voor het bestuur der steden Zwolle, Deventer 
zou kunnen worden opgedrongen; en Kampen, vastgesteld bij K.B. van 5 Januari 

dat derhalve het middel is gegrond en de 1824, 
vordering van den ProcureUI-Generaal <lieut te I door op gronden <lie deze beslissing niet 
worden t oegewezen ; motiveeren en ook zelfs met de aangehaalde 

Vernietigt in het belang der wet de aange- wetten in strijd zijn, te beslissen, 
vallen beslis~ing van den Kantonrechter te a. dat de rechtstoestand van het Groot
Harderwijk, den 5den Januari 1921 in deze I burgerweeshuis in 1854 aantoont. dat <lie 
zaak gegeven, voorzooveel daarbij eene huur- instelling niet rechtens werd geregeld door de 
overeenkomst in het leven werd geroepen ten burgerlijke overheid der gemeente Kampen 
aanzien der woning Lb. n°. 47e a~,n den grooten en van harentwege werd bestuUI·d, waaruit 
weg te Nunspeet, tusschen Mevrouw Kuyper volgt, dat de juistheid van cen rangschikking 
Boone, geboren de Keyzer, als verhuurster en onder letter a van art. 2 der Armenwet 
D. J. Boom als huurder ; zonder dat <lit arrest vruchteloos wordt betoogd. 
eenig nadeel kan toebrengen aan de rechten b. dat, het Grootburgerweeshuis te Kampen 
door partijen verkregen. behoort tot de instellingen van welda<ligheid 

genoemd onder letter c van art. 2 der boven
genoemde wet, 

11 Juni 1921. Aanteekening: Staatsblad n°. 
799 is vervallen. 

zulks hoezeer blijkens de aangehaalde or
donnantie van 1592 de burgerliike overheid de 

, regeling aan zich had getrokken en in het 
bestuur had ingegrepen, en bljjkens bet arrest 
en de daarin vermelde stedeljjke besluiten de 
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burgerlijke overheid in 1592 en sedert dien 
regelcnd en besturend is opgetreden, en de 
bestuurders door de gemeente werden benoemd 
en onder de stadsambtenaren vermeld, terwij l 
v66r 1811 rekening werd gedaan a.an de door 
de stad benoemde provisoren, na 1815 eerst 
a.an Burgemeester en Wethouders, later aan 
den Raad; 

en waarbij het Hof ten onrechte beslist en 
beslissend acht, dat de door de gerµeente 
vermeli,e stedel\jke besluiten ook al zouden 
die aan deelneming aan bestuur kunnen doen 
denken, moeten wordcn toegeschreven aan of 
hun grond hebben in de aan de stad toekomende 
oppervoogdij of oppertoezicht en dat sommige 
van het weeshuis uitgegane missives verband. 
houden met de weezenverzorging in of buiten 
het weeshuis, de andere betrekkelijk zijn tot 
het beheer van de onroerende goederen van het 
weeshuis, en ten onrechte op die gronden 
niet onderzoekt en vaststelt, wat ten aanzien 
van den in 1854 werkelijk bestaande rechts
toestand ui~ verschillende der tusschen partijen 
vaststaande productien blijkt." 

In het mi ddel is in de eerste plaats gesteld, 
dat geschonden zou zijn de ,,fundatie ende 
ordinantie'' van Burgemeysteren, Scepenen· 
Raedt ende gezworen gemeente van Campen 
op 21 Febrnari Anno 1592 gemaeckt op 't 
onderholt des wesenhuyses ende der wesekyn
deren. 

Allereerst zij dus nu onderzocht of deze 
,,fundatie ende ordinantie" kan worden aan
gemerkt als, ,,wet" in den zin van art. 99, 
R. 0., zoodat met vrucht op schending van die 
ordinantie een beroep zou kunnen worden 
gedaan in cassatie. Daartoe zou dan die 
verordening moeten hebben het karakter 
eener naar buiten werkende algemeene regeling 
van genoemd gezag, eene regeling of beschikking 
tot een ieder. 

Naar mijn oordeel is znlks niet het geval. 
De titel geeft al aanleiding te veronderstcllen, 
dat hier een geheel bizonder aangewezen onder
werp wordt geregeld, doch zou op zich zelf 
heschouwd niet, beslissend zijn. Op den inhoud 
der ordinantie komt het aan, maar deze is 
geheel in overeenstemming met het opschrift. 
De geheele regeling betreft de inwendi~e dienst 
van het weeshuis opname van weeskinderen 
en de behandeling van deze. Wei komen er 
ook in voor enkele bepalingen betreffende de 
goederen die de kinderen mochten bezitten 
bij hunne komst in het huis of die later aan 
hen mochten opkomen, doch ook deze be'palin
gen dragen geenszins het karakter van wetge
ving, maar zijn kenlijk voorwaarden waaraan 
men beceid moet zijn te voldoen, indien opname 
gewenscht wordt. De naaste vrienden van de 
kinderen moeten dan ook instaan caueren en 
zich verobligeren, voor het nakomen dier voor
waarden, kenlijk omdat alleen dan - dus niet 
tengevolge van den wil van de verordenende 
autoriteit allecn - de bepaling tot haar 
recht kon komen. 

Is deze mijne opvatting juist, dan heeft de 
Hooge Raad de strekking en draagwijdte dezer 
ordinantie te accepteeren in den zin door het 
Hof daaraan gegeven. 

Art. 148 Gemeentewet ook in het middel 
.aangehaald kan buiten beschouwing blijven, 
omdat dit alleen betrekking heeft op nit de 
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· gemeentekas gesubsidieerde instellingen en 
zooals feitelijk is vastgesteld het Grootburger_
weeshnis (G. B. W.) zoodanige subsidie niet 
geniet. 

Voor het antwoord op de vraag onder welke 
rubriek van art. 2 der Armenwet het G. B .W. 
behoort te worden gerangschikt, is beslissend 
welke de rechtstoestand dier instelling was 
in 1854. Immers bij Uw arrest van 26 Juni 
1914, W. 9733 (N. J. 1914, biz. 1096. Red:) 
werd in strijd met mijne daaraan voorafgaande 
conclusie beslist, dat voor de verdeeling der 
tijdens de inwerkingtreding der Wet van 28 
J uni · 1854 S. 100 bestaande instellingen van 
weldadigheid beslissend is de toenmalige 
rechtstoestand dier instellingen, zonder daar bij 
invloed toe te kennen aan de mogelijkheid , 
dat die rechtstoestand wellicht de uitkomst 
was, van den in den loop der tijden in de rege
ling en het bestuur der instellingen aange brachte 
wijzigingen. 

Voor de onder art. 2 a enc genoemde instel
lingen kent de wet, volgens dat arrest, geen 
-antler kenmerk dan dat, gelegen in het antwoord 
op de vraag, door welk gezag zij worden geregeld 
en bestuurd. 

Bloot feitelijke regeling en bestuur op bedoeld 
tij dsti p zal echter wel niet voldoende zijn. 
Bij pleidooi werd door den geachten pleiter 
voor de gemeente Kampen het begrip rechts
toestand aangeduid als de geconsolideerde 
toestand in bedoeld jaar, welke uitdrukking 
mij juist typeerend voorkomt. De toenmalige 
,,regeling en best,uur" moet toenmaals een 
gevestigd karakter hebben gehad. 

Voor de beslissing over de vraag die de 
partijen verdeeld houdt, moest dus onderzocht 
worden, door wie het G. B. W. in 1854 werd 
geregeld en bestuurd. Wat ,,regelen" en 
,, bestyren" is, welke de inhoud van dat begrip 
is in den zin der Armenwet, - want daarmede 
hebben wij uitsluitend te maken - is een 
recbtsvraag. Eerst als dat begrip is omschre
ven en vastgesteld kan naar dien maatstaf 
worden beoordeeld of bij de bestreden beslissing 
een juiste richtsnoer is gevolgd. 

Naar mijne meening is nit het geheele ver
band der Armenwet in verband met hare 
geschiedenis af te leiden, dat regelen en bestu
ren is, het uitoefenen van de macht tot orga
nisatie en administratie, het geven eener 
bepaalrio bestemming aan de instelling en het 
stellcn van alle voorschriften die in ver band 
met het doel noodig of nuttig zijn om die be
stemming op eene bepaalde wijze ·te vervullen, 
gepaard aan bet vaststellen van de noodige 
bepalingen betreffende de administratie de1 
instelling, het beheer hare.· bezittingen en de 
zorg voor het nakomen van een en antler, ook 
door het aanstellen van de bestuursorganen. 
Met vr\jheid van regeling en bestuur is een 
meer of minder uitgebreid toezicht van de 
overheid zeer goed te rijmen en zelfs een naar 
de huidige begrippen ongeoorloofd ingrijpen in 
het beheer kon in vroeger tijden zeer goed 
gepaard gaan met volkomen behoud rechtens, 
van het bizonder karakter eener instelling van 
weldadigheid. (Men verg. de Mem. v. Toelich
ting tot het 2° Ontwerp Thorbecke bijl. Hdlg. 
2° Kamer 1852/53 biz. 460 en Mr. S . Muller 
Hzn. Het Heiligegeesthuis te Rotterdam 
bladz. 308 vlg., 319, 265 vlg. 278.) 
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Trouwens ook elde,s gaat zelfstandige rege
ling en zelfbestuur gepaard met het toezicht 
van andere autoriteit en "ordt de zelfstandig
heid van regeling en bestuur niet aangerand, 
ook al warden bij het uitoefenen van zoodanig 
toezicht daden gesteld, die of zich zelve ook 
wel als daden van regeling o bestuur zouden 
kunnen warden aangemerkt. Men denke b. v. 
aan de regeling in hee bestuur van de huishou
ding der gemeent en, in het algemeen opgedra
gen aan den gemeenteraad en college van B . 
en W. of den burgemeester, en het toezicht 
van het Provinciaal Bestuur op de Gemeente
besturen (Gemeentewet art . 134, Prov. Wet 
2• Afdeeling hoofdstuk 432). 

Ook bij zoodanige daden is dus de onder
scheiding tusschen regeling en bestuur eener
zijds en toezicht anderzijds niet vervloeid. 
K enmerk blijft, dat de aut oreiteit, die regelt 
en bestuurt in het algemeen, is souverein in 
eigen kring, terwijl het toezicht in het algemeen 
slechts in controleerend, zij het dan ook voor 
enkele bizondere gevallen aanvullend of be
slissend. 

Bij het bestreden arrest nu is het begrip 
regeling en bestuur in artikel 2 van het Armen
wet bedoeld, ook in dien zin ge"interpreteerd. 
In de 36ste rechtsoverweging wordt uitdruk
kelijk gezegd, dat als zoodanig is aangemerkt 
de administratie en organisatie van de betrok
ken ins telling ; aan de feiten is dus de j uiste 
maatstaf aangelegd-

Het Hof heeft nu in de eerste plaats beslist, 
dat de gemeente Kampen noch aan de Gemeen
t ewet, noch aan het reglement voor de Regee
ring der Stad Kampen van 1815, noch aan het 
R eglement voor het bestuur der Steden Zwolle, 
Deventer en Kampen van 5 Januari 1824 het 
recht van regeling en bestuur kon ontleenen 
en zulks op juiste gronden. Immers het Re
glement van 1815 geeft alleen aan de gemeent e 
oppertoezicht t erwijl aan de Gemeentewet en 
het Reglement van 1824 slechts ware te ont
leenen een recht van benoeming van bestuur
ders van het G. B. W., - trouwens slechts van 
subsidiairen aard -, wat op zich zelf het re
gelen en besturen door de bestuurders vol
komen intact laat en slechts strekt om te 
voorkomen, dat eene instelling zonder bestuu 
zou kunnen zijn. 

Vervolgens heeft het Hof nagegaan, welke 
bemoeiingen het gemeentebestuur van Kampen 
in den loop der tijden zich met betrekking tot 
het G. B. W. heeft veroorloofd, terwjjl het dan 
bij de waardeering daarvan vooropstelde, dat 
steeds moet warden nagegaan, of de bemoeiin
gen waren uitingen van de aan de regeering der 
stad toekomende oppervoogdij of het, toezicht, 
dan wel uitvloeisels van besturende macht en 
waarbij het er terecht op wijst, dat ten tijde 
der Repu bliek de magistraat veelal bepalingen 
op het gebied der oppervoogdij maakte, welke 
aan deelneming in het bestuur zouden kunnen 
doen denken, doch inderdaad aan zijn opper
toezicht moeten warden toegeschreven. 

Ten aanzien van de benoeming der bestuur
ders - als hoedanig oorspronkelijk waren 
aangewezen dragers van bepaalde ambt en, 
wordt vastgesteld, dat deze door het Gemeen
tebestuur geschiedde, doch tevens, dat zulks 
den grond vond in de omstandigheid, dat die 
am bten ten deele niet meer bestonden en de 

1150 

regeering dus handelde als noodvoorzie.ning, 
als uitoefenellde de oppervoogdij der weezen, 
ten einde de instelling zou kunnen blijven 
beantwoorden aan hare bestemming. 

Tot dezelfde conclusie komt het Hof met 
betrekking tot de toetsing aan die oppervoogdij 
van diverse stedelijke besluiten (33ste over
weging) en van verschillende missives waarop 
door de gemeente een beroep was gedaan 
(34ste overweging), welker inhoud in het kort 
wordt samengevat en waarvan de strekking 
nl. het uitoefenen van t oezicht , in cassatie als 
vaststaand zal moeten warden aanvaard, 
nu op grond van dien inhoud mag warden 
aangenomen, dat ze uitingen van toezicht 

· zouden kunnen zijn. 
Ook de strekkrng van de ordinantie van 

1592 za.I op grond van hetgeen ik in den aan
vang betoogde, niet zelfstandig door den Hoo
gen Raad kunnen warden vastgesteld. l;n. 
elk geval bljjkt daaruit, dat nevens bepalingen 
omtrent de levenswijze en de opvoeding en 
opleiding der weezen, geen bepalingen zijn 
gemaakt over het weeshuis zelf noch over zijn 
bestuur, dat bovendien juist gehandhaafd is 

. het goeddunken van provisoren en weesmces
teren aan wie de weesvader ondergeschikt 
moest blijven en aan wie ,,nae older gewoenten" 
elk jaar rekening en verantwoording moest 
warden gedaan, zoodat ook daarbij terecht 
door het Hof gedacht kon warden aan voort
zetting van den ouden toestand, met de noodige 
aanvulling door het intreden van leemten, 
veroorzaakt door de plaats gehad hebbende 
kerkelijke beweging. 

Ten slotte zij nog ter sprake gebracht de 
omstandigheid, dat gedurende het tijdvak 
1815 tot 1824 rekening is gedaan van het 
gehouden beheer aan Burgemeester en Wethou
ders en van toen af tot 1854 aan den Raad van 
Kampen, met dien verstande, dat zulks van 
1851 tot 1854 geschiedde onder protest van 
daartoe niet verplicht te zijn. Bij waardeering 
van deze omstancligheid zij men er op bedacht, 
dat de rekening oudtijds volgens de statuten 
der instelling (blijkens de ordinantie van 
1592 reeds ouder gewoonte) werd gedaan aan 
provisoren, wat zoo is gebleven t ot 1811, als 
wanneer zulks niet meer kon geschieden, 
omdat provisoren niet meer bestonden en dat 
vervolgens t ot 1815 geene rekening schijnt te 
zijn gedaan, terwijl het daarop volgend doen 
van rekening aan B. en W. en aan den Raad 
plaats had k:rachtens de stedelijke Reglementen 
van 1815 en 1824. 

Op zich zelf is aan het doen van rekening 
geenszins verbonden ondergeschiktheid ten 
opzichte van dengene aan wien rekening wordt 
gedaan en juist bij particuliere stichtingen 
werd oudtijds veelal eenige autoriteit aange
wezen en aangezocht t ot het, opnemen daarvan. 
Ik herinner er als voorbeeld aan, dat van bet 
beheer van twee oude Rotterdamsche instel
lingen van weldacligheid rekening wordt gedaan 
resp. aan den Minister van Binnenlandsche 
Zaken en aan den President en Vice-President 
van den Hoogen Raad. 

Het doen van rekening aan de stedelijke 
autoriteit bewijst dus op zich zelf niets en onder 
de hier voorhanden omstancligheden kon het 
Hof m. i. terecht besluiten, dat in clit opzicht 
niet alleen geene aanwijzing kon warden ge-
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vonden voor het karakter van het G. B. W. 
als stedelijke instelling, doch dat het veeleer 
wees op het geheel particuliere karakter daar
van 

Samenvattende de gronden door het Hof 
voor zijn oordeel gegeven, zou ik meenen, dat 
het bij zijne juiste opvatting van het begrip 
regelen en besturen in art. 2a en c der Armen
wet, uit de voorhanden gegevens terecht heeft 
kunnen a.fleiden, eensdeels, dat het G. B .W. 
niet beboorde onder rubriek a van dat artikel 
en ande1·det>ls, dat het behoorde onder de 
instellingen onder letter c daarvan bedoP,ld, 
zoodat het die beslissing kon geven zonder 
sohending van dit artikel. 

Mijne conclusie strekt mitsdien tov verwer
ping van het be1oep, met veroordeeling van 
de Gemeente Kampen in de kosten var, cassat,ie. 

De Hooge Raad, enz. ; 
0., dat blijkens het b&streden arrest, de 

tegenwoordige verweerders als eischers in 
eersten aanleg hebben gevorderd, dat de ge
daagde i;t zijne hoedanigbeid, dus d,. gemeente 
Kampen, biJ vonnis zal hooren verstaan en 
verklaren, dat het Grootburgerweeshuis be
hoort tot de instellingen van weldadigheid, 
genoemd onder letter c van art. 2 der Armenwet 
van 1854, en subsi:diair : dat het behoort onder 
die instellingen, onder letter d van dat artikel, 
in beide gevallen met veroordeeling van ge
daagde q.q. omdat Weeshuis dienovereen
komstig te plaatsen op de lijst, bedoeld in 
art. 3 dier wet, met verderen eisch van kosten ; 

dat de gedaagde, thans eischer, in zijne 
gemelde hoedanigheid, de beweringen der 
tegenpartij uitvoeri~ heeft bestreden, en 
geconcludeerd tot rnet-ontvankelijkverklaring 
van eischers zoowel in de primaire als in de 
subsidiaire vordering, althans tot ontzegging 
van die vorderingen ; 

dat de Rechtbank, nadat partijen verschil
lende stukken in het geding hadden gebracht, 
met vaststelling van wat uit de stukken blijkt, 
en voorzoover zij noodig achtte met mededee
ling van hunnen inboud, in verband met 
twee daarbij komende feiten, bij haftr vonnis 
van 28 Juni 1916 aannam, dat het bewijs is 
geleverd, dat de eischende instelling door 
bijzondere personen is opgerioht en oorspron
kelijk door bijzondere personen werd geregeld 
en bestu urd ; 

dat zij echter in den loop der tijden, tenge
volge van de door het Gemeentebestuur van 
Kampen op haar uitgeoefende macht, welke 
blijkbaar door hare regenten werd erkend, 
van aard is veranderd, zoodat zij tij dens 
de invoering der Armenwet van 1854 was een 
instelling door de stedelijke 0verheid van 
Kampen geregeld en van harentwege beqtuurd, 
en derhalve door dat Gemeentebestuur thans 
terecht is gerangschikt onder littera a van , 
art. 2 van genoemde wet, zoodat, met ontvan
kelijkverklaring der eischers in hunne vorde- I 
ringen, deze hun werden ontzegd ; , 

0 ., dat, voor zoovet thans van belang, 
het Hof, bij het bestreden arrest, op het hooger 
beroep van de nu verweerders, met verwerping 
van een door den nu eischer ingesteld inciden
teel appel, na in zijne overwegingen te hebben 
uitgemaakt, ,,dat de rechtstoestand van het 
Weeshuis in 1854 aantoont, dat die instelling 
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niet rechtens werd geregeld door de burgerlijke 
0verhAid der gemeente Kampen en van harent
wege wercl bestuurd, waaruit volgt, dat de 
juistheid van een mngschikking van die 
instelling onder lei;tcr a van art. 2 der Armen
wet vruchteloos wordt betoogd", uitvoerig 
heeft nagegaan, of zij dan onder letter c van 
dat artikel moet worden gebracht, en deze 
vraag toestemmend beantwoorclende, de uitge
sproken ontvankelijk-verklaring bevesti~ende, 
het vonnis der Recbtbank heeft verrueligd 
en de primaire vordering met bare nevenvor
dering heeft toegewezen, en alzoo verklaard, 
dat het Grootburgerweeshuis te Kampen 
behoort t ot de instellingen van Weldadigheid 
genoemd onder letter c van art. 2 der Armen
wet; 

0., dat hiertegen zich richt he~ aangevoerde 
middel van cassatie : zie Concl. Adv. -Gen. ; 

0. hieromtient : 
dat op den voorgrond dient gesteld, dat het 

Hof in het bestreden arrest, ten einde tot zijne 
beslissing te komen, de beide gedeelten, waarin 
bet zijn uitspraak splitste, noodig achtte, in 
zooverre de .-echtvaardiging der plaatsing onder 
letter c der Armenwet, zonder heo laatste niet 
op het eerste gecleelte kon worden gegrond 
en dus het zwaartepunt van het caseatiemiddel 
in den aanval op het tweede dPel van hev arrest 
is gelegen; 

0., dat het desniettemin ook het eerst 
bedoelde gedeelte der beslissing aantast, en 
de Hooge Raad het daarom dienstig acht als 
zijne meening uit te spreken, dat de gronden, 
waarop het Hof zijn uitspraak te dezen steunt, 
haar niet kunnen dragen ; 

0 . imruers, dat in cl.it deel van zijn arrest 
het Hof, na te hebben vooropgesteld, dat niet 
bewPerd is, dat het- Weeshuis door op- en in
richting is een gemeentelijke instelling, waarvan 
de bestuurders gemeenteambtenaren zouden 
zijn, noch, dat uit eenig stuk duidelijk blijkt, 
dat de stadsregeering de regeling en bestuur 
aan zich getrokken heeft, onderzoekt of de 
gemeente Kamnen aan de bepalingen der 
Gemecntewet van 1854 of aan die van het 
reglement van Kampen van 1815 en van het 
reglement voor het bestuur der steden Zwolle, 
Deventer en K ampen van 5 Januari 1824 
recht van regeling en hestuur van het Weeshuis 
kan hebben ontleend; 

dat het Hof die vraag ontkennend beant
woordt en op grond van cen en antler t ot de 
conclusie komt, dat de ,,juistheid van de rang
schikking onder letter a van art. 2 der Armen
wet vruchteloos wordt betoogd" ; 

dat het cassatiemiddel in zijn onderdeel 
sub a terecht zich bierover beklaagt, omdat -
gegeven ook wat bet Hof vooropstelt - het 
antwoord op de vraag, of een instelling al dan 
niet onder lett er a van art. 2 der Armenwet 
moet worden geplaatst, niet uitsluitend gezocht 
mag worden hierin of de 0verheid aan de 
bedoelde wetsvoorschri{ten bevoegdheid tot 
regeling en bestuur - welke die voorschriften 
trouwens ook niet uitsluiten - ontleent, 
maar, omdat daartoe moet worden onderzocht 
hoe, in verband met het in den loop der tijden 
plaats gegrepen optreden der 0verheid te 
dien aanzien, de rechtstoestand der instelling 
zich in 1854 had geconsolideerd; 

0., dat echter desniettemin cl.it onderdeel 
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van bet middel niet tot cassatie kan leiden, 
omdat <lit onderzoek inderdaad door bet Hof 
is geschied in bet tweede dee! van zijn arrest, 
zoodat eischer door bet min juiste betoog in 
bet thans besproken dee! van bet arrest niet 
is benadeeld ; 

0., dat alsnu zal dienen te worden onderzocht 
of hetgeen in de rechterlijke uitspraken voor
komt omtrent de feiten en den inhoud der 
productien, 's Hofs beslissing, strekkende tot 
rangschiloong van bet Groot Burgerweeshuis 

. te Kampen onder letter c van art. 2 der Armen
wet, rechtvaardigt ; 

0. hieromtrent : 
dat bij <lit onderzoek tweei'rlei worde voorop

ges1 eld : vooreerst dat, hoewel bet op den 
rechtstoestand der instelling in 1854 voor hare 
rangschikking volgens art. 2 aankomt, ter 
beoordeeling daarvan niet onverschillig is, 
door wie en op welke wijze hare oprichting is 
tot stand gekomen, maar <lit uiet is beslissend, 
omdat, zooals in bet oog springt, regeling en 
bestuur langzamerhand zoodanig kunnen zijn 
geworden, dat de instellin~, hoewel haar ont
staan en zelfs aanvankeliJke organisatie aan 
particulieren te danken hebbend, toch als een 
gemeentelijke in den zin van art. 2a der Ar
menwet is te beschouwen, het.welk dan natuur
lijk uit latere feiten zal zijn af t e leiden ; in de 
tweede plaats zij niet uit bet oog verloren, 
dat van hetgeen door bet Hof aangeduid wordt 
als bet ,,oppertoezicht over de weezen" inhoud 
en strekking in bet arrest niet duidelijk worden 
omschreven. Kennelijk heerscht bier verwarring. 

Wel wordt gesteld, dat do besluiten van bet 
Gemeentebestuur van Kampen moeten worden 
bezien uit het oogpunt van bet 0ud-Vader
landsche recht, ,, volgens hetwelk de stedelijke 
0verheid of l\fagistraat waren oppervoogden 
ove1 de we.ezen, die tot haar gebied-behooren", 
ten bewijze waarvan beroep wordt gedaan op 
bet 0verijsselsche landrecht, op bet feit, dat 
in Deventer volgens Tegenw. Staat van 0ver
ijssel, DI. III blz. 152 de schepenen ,, be
sturen in hoedanigheid van overmombers alle 
zaken, die tot minderjarigen en hunne voogden 
betrekking hebben", terw1jl de Raad van Kam
pen zich in 1588 noemt: ,,Voorstanders en 
patronen des weesenhuyses". Het H of heeft 
alzoo terecht begrepen, dat te dezen niet 
mocht worden volstaan met een algemeen 
beroep op bet 0ud-Vaderlandsche recht, maar 
nit meer bepaalde rechtsvoorschriften moest 
worden betoogd, en zooveel mogelijk uit de 
zoodanige, die of direct te Kampen van toe
passing waren, of waaromtrent met groote 
waarschijnlijkheid mag worden aangenomen, 
dat zij, analoge toestanden als daar regelende, 
niet afweken van wat te Kampen als recht 
gold. 

Te dezen aanzien zij er nu op gewezen, dat 
bet 0ppertoezicht over onmondigen, de opper
voogdij over minderjarigen, niet hetzelfde is 
en kan zijn naar aard en strekking als dat 
over een liefdadigheidsinstelling als ecn wees
huis, immers de omstandi~heid, dat het in bet 
eene de installing zelf, in net andere de daarin 
opgenomen personen geldt, brengt dit uit 
den aard der zaak mede. Wel kan worden 
toegegeven, dat van het een tot bet andere 
mogelijk gevolgtrekking_en zouden zijn t e 
maken, maar dat daarbiJ het bedoelde onder-
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scheid in bet oog zal zijn te houden, is niet 
voor tegenspraak vatbaar. Het Hof heeft 
zulks echter niet gedaan. Voorts moge nog 
worden opgemerkt, dat blijkens het Stadrecht 
van Deventer van 1642 (DI. III, tit. 4 f 25) 
,,Burgemeesteren, Schepenen en Raden zijn 
oppervoogden en de overmombeien van alle 
onmondige en de vermomberde personen", 
waaruit moet worden afgeleid, dat zij juist 
niet ,, besturen" . 

Intusschen, ook al zou ' men de zooeven 
bedoelde gevolgtrekkingen mogen maken, dan 
kan men toch blijkens bet 0verijsselsch land
recht en de rechten der steden Deventer en 
Zwolle, - bet Kamper recht levert te dezen 
slecbts enkele bepaalde regels op - voor zoover 
in dezen van belang niet veel meer bepaald 
vinden dan dat de burgerlijke 0verheid zorg 
draagt - rniddellijk of onmiddellijk - voor de 
benoeming der voogden, waakt, dat waarborgen 
bij hertt'ouwen van de langstleven<l:e der_ o~ders 
worden gesteld ten behoeve der m1Uderiar1gen, 
bij vervreemding van de bun behoorende goe
deren en de belegging der opbrengst toestem
ming geeft, de rekening der voogden afhoort, 
en ten slotte ontrouwe voogden nit bun taak 
ontzet. Dat dit alles niet met een oppertoe
zicht over een weeshuis is +e vereenigen, springt 
in bet oog, al zijn enkele• der betrekkelijke 
voorschriften ook ten aanzien van de ,,wefls
meesters" van toepassing te achten. Daarbij 
mae: worden aangenomen, dat, indien van een 
oppertoezicht op de instelling de rede kan zij~, 
dan <lit toezicht in bet Kamper recht, noch m 
de andere zooeven vermelde rechten, bepaalde
lijk omscbreven is, en mitsdien uit algemeen 
gezichtspunt zal moeten worden beoordeeld ; 

0., dat alzoo de beslniten en verricht ingen 
der stedelijke 0verheid zullen moeten wordenge
toetst aan de begrippen ,,re gel en" en ,, besturen" 
van art. 2c der Armenwet, zonder dat bet 
bedoelde ,,oppertoezicht" den doorslag zal 
kunnen geven, en dat in bet algemeeI1 daaronder 
is t e ve1·staan de organisatie der instelling, en 
hare administratie, al wordt de laat ste niet 
onmiddellijk door leden der burger lijke 0verheid 
gevoerd; 

0., dat bet hierbij duidelijk is, dat, wat de 
vaststelling van de 0rganisatie der instelling 
betceft, deze ook uitvloeisel van oppert oezicht 
zoude kunnen zijn, maar dan toch ook alleen, 
indien blijkt dat gewoonlijk door een aan dit 
toezicht onderworpen gezag ook regelen, 
echter niet bcstaande in uitwerking of toe
passing der voorbedoelde, omtrent de installing 
zelf, hare bestemming en inrichting worden 
gegeven, - terwijl voorzoover besturen aangaat 
het niet afdoet, dat onmiddellijke bestuurs
daden ook door het lagere, vanwege bet 
hoogere aanzestelde, gezag worden verricht, 
indien ook dit laatste bij voortduring ingrijpt 
en dienaangaande bevelen geeft, welke door 
bet eerstbedoelde zonder eenig protest warden 
uitgevoerd, of zelfs uitdrukkelijk als rechtmatig 
erkent; 

0., dat bij bet nagaan der in de rech,erlijke 
uitspraken vastgestelde feiten bet volgel).de 
blijkt: 

Het Groot Burgerweeshuis is in 1539 in bet 
!even geroepen door particulieren en bestemd 
tot opnemin~ van twaalf kinderen ; de burger
lijke 0verhe1d beeft de statuten en de aanwij-
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zing der bestuurders, door de aanduiding van 
zekere functionarissen, goedgekeurd, welke 
statuten verder inhielden, de bevoegdheid dezer 
bestuurders om over de opneming van wees
kinderen te beslissen, en een ,,regent" en ook 
,,weesmoeders" .e kiezen, en voorts een reeks 
voor~ch.-iften, door de weeskinderen op te 
volgen. In 1554 besluit de burgerlijke Ovecheid 
met de bcstuurders van het Wee~huis tot 
verandering van de bestemming der instelling, 
in zoover bet weeshuis voortaan zal zijn een 
algemeen weeshuis der stad en hea getal 
der verpleegden zal worden uitgebreid, welk 
getal in 1564 door dezelfde autoriteiten wordt 
mgekrompen. In 1592 wordt een ,,fundatie 
en de ordinantie" uitsluitend door de stedelijke 
Overheid vastgesteld, waarin ongeveer alle 
onderwerpen opnieuw worden geregeld, zelfs 
tot in de kleinste bijzonderheden, welke in de 
eerste statuten en hunne latere aanvullingen 
voorkomen, gewijzigd tengevolge van de 
omstandigheid, dat de Reformatie intusschen 
te Kampen haar beslag had gekregen. Boven
dion werd de beslissing over de toelating der 
weezen gebracht bij ,,Burgemeesteren, Schepe
nen en Raadt", terwijl tevens werd bepaald, 
dat slechts kinderen kunnen worden opgenomen, 
,,die, zelvers dezer stads burgeren sinnen, van 
onser stadsburgeren geboren". Hieromtrent 
wordt in 1657 door de Stedelijke Overheid 
bepaald, dat van dan af slechts kinderen van 
zoogenaamde grootburgers zullen worden op
genomen, terwijl nog nadere voorschriften 
dienaangaande werden aangetroffen, in 1732 
omtrent den leeftijd der op te nemen weezen, 
en in 1735, houdende, dat ook kinderen van 
elders overleden grootburgers zullen worden 
opgenomen. 

Van dit alles vindt men de toepassing, der
halve de uitvoering, zich uitend in bestuurs
daden, zoowel in beschikkingen van het ge
meentelijk bestuur µit de jaren 1599 en 1619 
en dagteekenende van 1805, 1807 en 1808, als 
in rapporten van de regenten van het weeshuis, 
ten einde daarover de beschikking van dat be
stuur te erlangen uit dejarenl820, 1844enl845. 

Hieruit mag regeling door de burgerlijke 
Overheid worden afgeleid ten aanzien van de 
bestemming der instelling, terwijl er da aandacht 
op zij gevestigd, dat de burgerlijke Overheden 
ten aanzien van andere instellingen, bijvoor
beeld: de Kerkelijke, wier ,,voedsterheeren" 
deze in den tijd van de Republiek der Veree
nigde Nederlanden worden genoemd, en aan 
wie in <lien tijd ook te haren aanzien het opper
toezicht wordt toegekend, geenszins de op
neming van leden regelden, noch daaromtrent 
beslissingen gaven ; 

Bewijs, zoo noodig, dat ook ten deze de 
gevolgtrekking van het een tot het antler 
zonder meer ongeoorloofd is. 

Evenmin is in te zien, waarom de besluiten 
van het Stedelijk bestuur van 1690/1709 over 
de inrichting en den tijd tot het doen der reke
ning, uitvloeisel moet zijn van het door het 
Hof bedoelde oppertoezicht, nu van nadere 
regeling hieromtrent door een lager gezag 
geenszins, doch alleen van toepa sing daarvan 
door uitvoering blijkt, terwijl hetzelfde mag 
worden gezegd over de emolumenten en het 
honorarium aan de regenten toe te kennen, 
van het jaar 1844. 
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Bovendien zijn zoodanige bepalingen der 
stedelijke Overheid met betrekking tot alle 
minderjarigen niet aan te wijzen, evenmin 
als direct ingrijpen in de verzorging van de 
minderj arigen, niet in het W eeshuis opgenomen. 

En ten slotte mag niet worden verzuimd in 
dezen te herinneren aan een besluit als dat 
van 1800, waarbij de stedelijke Overbeid 
bepaalt, welke uitzet zal worden medegegeven 
aan weezen, die het Weeshuis verlaten. 

0., dat dit alles wijst op een regelingsbevoegd
heid zooals bedoeld in art. 2, letter a, terwij l 
juist van eene zoodanige der burgerlijke 
Overheid tot benoeming van weesmeesters, en 
van de voorschriften omtrent hunne reken
plichtigheid aan gezegde Overheid, evenzeer 
als van de feitelijke toepassing dier voor
schriften, opzettelijk is gezwegen, omdat deze 
in verband zouden kunnen worden gebracht 
met de oppervoogdij dier Overheid over min
derjarigen, en de beide bedoelde omstandig
heden, niet op zich zelf den aard der instelling, 
met het oog op de rangscbikking volgens art,, 2 
der Armenwet behoeven te bepalen ; 

dat echter hierbij niet uit het oog mag worden 
verloren, dat, ware het tegenovergestelde het 
geval en de stedelijke Overheid te dezen uit
geschakeld, ·zonder twijfel daarop mede beroep 
zoude kunnen worden gedaan tot ontkenning 
van de juistheid der rangschikking onder de 
letter a van art. 2 der Armenwet ; 

0., dat ten bewijze van bestuur door of 
vanwege de stedelijke Overheid kan worden 
gewezen op het volgende : 

Deze zelf stelt in 1612 een weesvader en 
weesmoeder aan, en in 1632 een weesvader 
met bepaling van zijn tractement, besluit in 
1636 tot verhooging daarvan, evenzoo in 1643, 
en in 1644 tot toekenning eener persoonlijke 
toelage, terwijl in 1825 regenten een voordracht 
aan den l\fagistraat doen omtrent de benoeming 
van dezelfde suppoosten. 

Zij beschikt in 1632 over de bestemming 
van een bij het Weeshuis behoorend buisje, 
en besluit in 1643 dat gelegenheid zal worden 
gegeven in het Weeshuis tot opneming van 
zieke kinderen, waarvoor een plaats wordt 
aangewezen en de betaling van de kosten der 
inrichting geregeld. 

In 1634 en 1635 wordt aan de provisoren 
(weesmeesters) voor het doen van verschotten 
een zekere vergoeding toegekend, terwijl in 
1751, 1783, 1800 en 1802 beschikkingen 
omtrent de saldi der rekeningen worden 
getroffen. 

In 1731 eindelijk geeft zij een bijzondere 
opdracbt aan den weesvader om betrekkelijk 
een bepaald omscbreven geval, namelijk : de 
door het overlijden van een vroegeren verplee~
de opengevallen nalatenschap inlichtingen m 
te winnen. 

Daarenboven zij het, dat een algemeene 
regeling omtrent de toestemming tot ver
vreemdin~ der goederen van minderjarigen 
en beleggmg van de opbrengst daarvan krach
tens het oppertoezicht der Stedelijke Overbeid 
over die minderjarigen ten aanzien van goederen 
van het Weesbuis daarin ook haren oorsprong 
zoude kunnen vinden, de toepassing daarvan 
geschiedde ook door de Stedelijke Overheid 
zelve, blijkens hare beschikkingen zoo in 1637 
en blijkens missives van de regenten van hP.t 
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ALPHABETISCH REGISTER V0OR 1921. 
Deze jaargang is cbronologiscb bebalve : 

Arrest van den Hoogen Raad van 11 Mei 1921 blz. ll47; Arrest van 
den Hoogen Raad van 24 Juni 1921 blz. 1148 welke stukken voorkomen 
op de bierboven genoemde bladz~jden. 

Staatsblad N°. 799 is vervallen. 

Aardappelen. Zie Landbouw. 
Academie ( Kon. Militaire). Besluit tot wijzi

ging van het Reglement voor de K oninklijke 
l\fil itiare Academie. S. 1339, 30 Nov. 

Ambtenaren. Zie Rijksambtenaren en -werk
lieden. 

Arbeid. Besluit tot wijziging van het K. B. 
van 4 October 1919, S. 591, tot vaststelling 
van een algemeenen maatregel van bestuur, 
houdende instelling van een H oogen Raad 
van• Arbeid. S. 43. 25 J a.n. 

- Arrest van den H oogen R aad. Blijkens zijne 
geschiedenis bevat art. 94 der Arbeidswet 
alleen eene regeling der aansprakelijkheid 
voor den arbeid, welke de personen, die voor 
gezamenlijke rekening werkzaam zijn, zelf 
verrichten , en betreft dit:artikelniet hetgeval, 
dat twee of meer personen die voor gezamen
lijke rekening werkzaamheden verrichten, 
anderen in hun loondienst lat en arbeiden. -
Bij art. 76 der Arbeidswet wordt eene bij
zondere, van art. 51 Sr. afwijkende, regelmg 
gegeven. 20 Juni_ 

- Besluit houdende wijziging van het Over-
gangsbesluit 1920. S. 1052. 12 Sept. 

- Wet t ot wijziging der Arbeidswet 1919. 
S. 1122. 15 Oct 

- Arrest van den Hoogen Raad. De uit
drukking ,,niet hebben zorg gedragen" in 
de dagvaardinf$ slaat mede op de daar ge
geven opsommmg van werklieden en werk
t ijden.- Wanneer het bestuur eener Naam.l . 
Vennootschap gevoerd wordt door eene Ven
nootschap onder firma, moeten alle vennoo
ten dezer firma de arbeidslijst, bedoeld bij 
art. 68 der Arbeidswet, t eekenen. (Anders: 
cone!. 0. M. : De onderteekening met den 
firmanaam is voldoende.) 21 Nov. 

Archieven. Beslui t tot wijziging van den 
Algemeenen man.tregel van bestuur bedoeld 
in artikel 3 der Archiefwet 1918 (Staat sblad 
n°. 378). S. 1161. 9 Nov. 

Armwezen. Missive van den Minist er van 
Binnenlandsche Zaken aan de Ged. Sta t en 
betreffende pensioenen en renten van arm
lastige krankzinnigen. 12 J an . 

- Missive van den Mmister van B,nncnland
sche Zaken aan de Ged. Staten bet reffende 
art. 21, 3° lid der Armenwet. 1 Febr, 

-- Koninkl ijk pesluit betreffende bet verlee· 
nen van bijdragen in de kosten van verple· 

ging der behoeft ige krankzinnigen en zwak-
zinnigen. 22 Febr. 

- K oninklijk besluit. Een minderj arige, in
gelijfd bij de zecmilit ie, wordt t ijdens zijn 

· diensttijd krankzinn ig en voor rekening van 
bet Departement van Marine verpleegd . 
- Beslist wordt dat patient, hoewel bij 
zijn meerderjarigheid zijn afha.nkelijk domi
cilie verliezend , niet temin zijn woonpl aats 
in de gemeente, waar zijn ouders woonden, 
beeft behouden. 11 Mei. 

- Arrest van den Hoogen R aad. Ten on
rechte heeft het H of het Grootburgerweeshuis 
t e Kampen gerang,schikt onder art. 2 der 
Armenwet 1854 let ter c. - Arrest vcrnietigd 
en zaak t er berecht ing der su bsidiaire vor
dering - rangschikking onder letter d -
t eruggewezennaarhetHof. 24 Juni. biz. 1,148. 

- Koninklijk besluit. Iemand die, tot herstel 
van gezondheid tijdelijk buiten zijn woon
plaats vertoevend, als zenuwpatient in een 
rnricht ing wordt opgenomen en daar ver 
blijft tot de rechterlijke macht iging tot plaat 
sing in een krankzinnigengesticht wordt aan
gevraagd, blijft voor de toepassing van art. 
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39 zijn oorspronkelijke woonplaats behou
den, ook al is hij tijdens zijn verblijf in de 
zenuv,inrichting door de zorg van ziJn fami-
1 ie overgeschreven in de bevolkingsregisters 
der gemeente, waarheen hij tijdelijk was 
vertrokken. 29 Aug. 

- Koninklijk besluit. I emand die, tijdens zijn 
minderja1·igheid onder voogdij van een stich
ting staande, zicb nog gedurende die minder
jarigheid zelfstandig vestigt in een andere 
gemeente, waar hij na zijn meerderja,r igwor
ding blijft wonen t,ot de recbterlijke mach
tiging om hem in een krankzinnigengesticht 
te plaatsen werd aangevrnagd, heeft in 
laatstbedoelde gemeente woonplaats voor de 
toepassing van art. 39. 9 Sept. 

- Missive van den :Minister van Binnenland
sche Zaken aan de Ged. Staten der provin
cien betreffende de Statistiek van het arm
wezen. 11 Oct. 

- Koninklijk Besluit . Een schepelinl! op de 
groote vaart kan voor de toepassmg van 
art. 39 der Armenwet niet worden aange
merkt a ls inwonende arbeider in den zin 
van art. 79 Burg. Wetb. 29 Oct. 

- Koninkljjk besluit . Waar vaststaat dat 
de betrokkene in een bepaalde gemeente 
woonplaats had toen hij in een elders gelegen 
trafgevangenis werd opgenomen, wordt 

door die opneming de band, die hem met 
bec!oelde gemeente verbond, niet verbroken. 
Dit was evenmin het geval doordien hij, 
tijdens zijn verblijf in de gevangenis krank
zinnig geworden, vandaar naar een krank
zinnigengesticht werd overgebracht. Eerst
bedoelde gemeente is dus a.ls woonplaats voor 
de toepa sing van art. 39 aan te merken. 

31 Dec. 
- Zie ook : Kmnkzinnigen. 
Auteursrecht. Zie I ndustrieele en Intellec-

tueele eigendmn. 
Automobielen. Zie Motorrijtuigen, enz. 
Baggeren. Zie Scheepvaart. 
Begraafplaatsen. Koninklijk besluit. Het be

roep, bedoeld in alinea 3, komt alleen toe 
aan hem, die het verlof tot oprichten van 
het gebouw hee~ aangevraagd. 6 April. 
- Arrest van den Hoogen Raad. Cassatie
beroep verworpen tegen Hof Arnhem 5 
Januari 1921, . J. 1921, biz. 237. - De 
stclling dat door vermoedens wel kunnen 
bewezen worden feiten, waardoor het recht 
ontstaat, maar niet zonder meer het recht 
zelf, is onjuist. - In art. 1902 B. W. wordt 
de mogelijkheid van het bewijs van het be
staan van een recht erkend en in art. 1952 
.B.W. kan de onbekende daadzaakookhetbe
staan van een recht zijn. - In het geval van 
art. 1115 B. W. kan geen uitdrukkelijke 
toebedeeling worden geeischt. 9 Dec. 

Begrootlngen en Rekeningen. Wetten tot 
vaststelling van de volgende hoofdstukken 
der taatsbegrooting voor 1921 : 

II. S. 297. 11 Maart. 
III. 535. 17 Ma.art. 
IV. 613. 19 Maart. 
V. 657. 2 Apri l. 
Va 615. 19 Maart. 

VI. 
VUB 
VIII. 
IX. 
X. 
Xa. 
X!. 
XII. 

- Als voren voor 
I. 
VIIa. 
XII. 

1922 : 

263· 
304. 
298. 
652. 
651 
644. 
591. 
306. 

s. 1468. 
1415. 
1416. 

10 Maart· 
12 Maart· 
11 Maart· 
2 April 
2 April. 

31 Maart. 
18 Maart. 
12 Maart. 

30 Dec. 
24 Dec. 
24 Dec. 

- Besluit tot verlenging van de ter mijnen 
voor de ll,fsluiting der Staatsbegrooting over 
1918 en de inzending der rekeningen. 

s. 647. 31 l\frt. 
Idem voor 1919. 1351. 10 Dec. 
Idem wet voor 1920. S. 1421. 24 Dec. 

- Wetten tot verhooging, wijziging enz. van 
de volgende hoofdstukken der Staatsbegroo
tini:i: voor 1918 : 

III. 
IV. 
YIIA. 
VIII. 
IX. 
X. 
XI. 

- Als voren voor 1919 : 
u 
III. 
IV. 
V. 

Va. 
VI. 
VIIA. 
VIIB. 

VIII. 

IX. 
X. 

Xa. 
XI. 

Als voren voor 1920 : 
II. 

III. 

IV. 

V. 

Va. 

s. 17. 
643. 
622. 
646. 
627. 
616. 

79. 

1124. 
1466. 
1393. 

20. 
1378. 
1387. 
1015. 
1178. 

718. 
1413. 
1384. 
1385. 
1467. 

74. 
617. 
618. 

1396. 
1456. 
1457. 
1389. 

80. 
666. 

1463. 

621. 
774. 
534. 
620. 
768. 
843. 
614. 
745. 
765. 

18. 
766. 
536. 
769. 
7 3. 

1368. 

15 Jan. 
31 Maart. 
19 Ma.art. 
31 Maart. 
19 Maart. 
19 Maart. 
19 Febr. 

15 Oct. 
30 Dec. 
24 Dec. 
15 Jan. 
24 Dec. 
24 Dec. 
29 Juli. 
12 Nov. 

6 Mei. 
24 Dec. 
24 Dec. 
24 Dec. 
30 Dec. 
19 Febr. 
19 Maart. 
19 l\faart. 
24 Dec. 
30 Dec. 
30 Dec. 
24 Dec. 
19 Fehr. 
2 April. 

30 Dec. 

19 Maart. 
10 Juni. 
17 Maart. 
19 Maart. 
10 Juni. 
5 Juli. 

19 Maart. 
30 Mei. 
10 Juni. 
15 J an. 
10 Juni. 
17 l\faart. 
10 Juni. 
11 Juni. 
22 Dae. 
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VIII. 

IX. 

X. 

XA. 

XI. 

Als voren voor 1921 : 
II. 
III. 
IV. 
Va. 
VI. 
VIIB. 

VIII. 
IX. 

X. 

XI. 
Wetten tot: 

762. 
1184. 

775. 
784. 

1174. 
62. 

623. 
763. 
796. 

23. · 
770. 

75. 
170. 
761. 
789. 

1395. 
760. 
794. 

1390. 
84. 

759. 
1464. 

ll75. 
1089. 
1,194. 
1386. 
1185. 
831. 

1014. 
1095. 
1186. 
1402. 
1403. 
790. 
837. 

1386. 
1465. 

10 Juni. 
12 Nov. 
10 Juni. 
11 Juni. 
12 Nov. 
16 Febr. 
19 Maart. 
10 Juni. 
11 Juni. 
15 J an. 
10 Juni. 
19 Febr. 
5 Maart. 
10 Juni. 
11 Juni. 
24 Dec. 
10 Juni. 
11 Juni. 
24 Dec. 
19 Febr. 
10 Juni. 
30 Dec. 

12 Nov. 
23 Sept. 
24 Dec. 
24 Dec. 
12 Nov. 

5 Juli. 
28 Juli. 
23 Sept. 
12 Nov. 
24 Dec. 
24 Dec. 
11 Juni. 
5 Juli. 

24 Dec. 
30 Dec. 

Aanwijzing van de middelen ter goedmaking 
van de uitgaven, begrepen in de Staats
begrooting voor het dienstjaar 1922. 

S: 1417. 24 Dec. 
Verhooging van de begrooting van uitgaven 

van het Leeningfonds 1914 voor het dienst
jaar 1920. S. 1420. 24 Dec. 

Vaststelling van de begrootmg van inkom
sten en uitgaven van het Leeningfonds 
1914 voor het dienstjaar 1922 . . 

S. 1411. 24 Dec. 
Vaststelling van de begrooting van uitgaven, 

ten behoeve van de voltooiing van het 
vestingstelsel, dienst 1921. S. 299. 11 Mrt. 

Vasts~elling van de begrooting van inkom
sten en uitgaven van het ,,Fonds ter ver
beterin1:, van de Kustverdediging", dienst 
1921. s. 300. 11 Mrt. 

Wijziging en verhooging van de begrooting 
van inkomsten en uitgaven van het Bouw
fonds voor de Departementen van Binnen
landsche Zaken en van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen voor het dienstjaar 
1920. S. 758. 10 ,Juni. 

Verhooging en wijziging van de begrooting 
van inkomsten en uitgaven van het Bouw
fon\ls voor de Departementen van Binnen
landsche Zaken en van Onderwijs, Kun
sten en Wetenschappen voor het dienst
jaar 1920. S. 1454. 30 Dec. 

Wijziging en verhoogmg van de begrooting 
van inkomsten en uitgaven van het Staats
bedrijf der Algemeene Landsdfrukkerij voor 
hot dienstjaar 1920. S. 767. 10 Juni. 

793. 11 Jnni . 
Verhooging en wijziging van de begrooting 

van inkomsten en uitgaven van het Sta11ts
bedrijf der Algemeene L11ndsdrukkerij voor 
het dienstjaar 1920. S. 827. 30 Jnni. 

Nadere verhooging van de begrooting van 
inkomsten en uitgaven van het Staatsbe
drijf der Artillerie-Inrichtingen voor het 
dienstjaar 1!)20. S. 625. 19 Mrt. 

Nadere verhooging en wijziging van de be
grooting van inkomsten en uitgaven van 
het Staatsbedr ijf der Artillerie-Inrich
tingen voor het dienstjaar 1920. 

S. 764. 10 Juni. 
Nadere verhooging en aanvulling van de 

begrooting van inkomsten en uitr.11ven van 
het Staatsbedrijf der Artillerie-Iurichtin
gen voor het dienstjaar 1920. 

S. 797. 11 Juni. 
Vaststelling van de begrooting van inkom.;ten 

en uitgaven van bet Staatsbedrijf der 
Artil lerie-Inrichtingen voor het dienst
jaar 1921 en nadere regeling der afschrij 
vingen van de bezittingen van dat bedrijf · 
en van de aan 's Rijks middelen nit te 
keeren rente. S. 624. 19 Maart. 

Verhooging, aanvulling en wijziging van de 
begrooting van inkomsten en uitgaven 
van het Staatsbedrijf der Artillerie-In
richt ingen voor het dienstjaar 1921. 

S. 1187. 12 Nov. 
Wijziging en verhooging van de begrooting 

van uitgaven van het Staatsmuntbedrijf 
voor het dienst,jaar 1920. s .-776. 10 Juni. 

VerhGoging van de begrooting van uitgaven 
van het Staatsmumbedrijf voor het dienst
jaar 1920. S. 785. 11 Jnni. 

825. 30 Juni. 
Wijziging en verhooging van de begrooting 

van uitgaven van het Staatsmuntbedrijf 
voor het- dienstjaar 1921. S. 1013. 28 Juli. 

Verhooging van de begrooting van ui tgaven 
van het Staatsvisschershavenbeurijf ~e 
IJmuiden voor bet dienstjaar 1920. 

S. 771. 10 Juni. 
Vaststelling van de begrooting van inkom

sten en uitgaven van het Staatsvisschers
havenbedrijf te IJmuiden voor het dienst,
jaar 1921 en nadere regeling van de uit
keering aan 's Rijks middelen wegens rente 
van kapitalen uit 's Rijks schatkist aan 
dat bedrijf ver~trekt. S. 22. 15 J an. 

Verhooging en aanvulling van de begroo~ing 
va.n uitgaven van het Staatsvisschersha
venbedrijf te IJmuiden voor het dienst
jaar 1921. S. 1404. 24 Dec. 

Vaststelling van de begrooting van inkom
sten en uitgaven van het Staatsviaschers
havenbedrijf te IJmuiden voor het dienst
jaar 1922. S. 1406. 24 Dec. 

Verhooging van de begrooting van uitgaven 
van het Fond~ voor de uitvoering van de 
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Tiendwet 1907, S. 222, voor het clienst-
j.aar 1920. S. 1412. 24 Dec. 

Vaststelling voor 1921. S. 717. 6 Mei. 
Idem voor 1922. S. 1419. 24 Dec· 

Wijziging van de begrooting van inkomsten 
en mtgaven van de Posterijen, de Tele
grafie en Telefonie voor het dienstjaar 1920. 

S. 772. 10 Juni. 
Besluit houdende aanwiizing van overschot
ten op_~e begrooting van uitgaven van de 
PostenJen, de Tele~rafie en Telefonie voor 
het dienstjaar 192u, welke worden toege
voegd aan de begrooting van uitgaven voor 
heo dienstjaar 1921. S. 1048. 6 Sept_ 

- Wet houdende regeling van de inkomsten 
en uitgaven van de Posterijen, de Tele
grafie en Telefonie voor het dienstjaar 
1921. S. 653. 2 April. 

- Wetten tot: 
Wijziging van de begrooting van uitgaven 

van de Zuiderzeefonds voor het dienstjaar 
1920. S. 773. 10 Juni. 

Wijziging van de begrooting van inkomsten 
en uitgaven van het Zuiderzeefonds voor 
het dienstjaar 1920. S. 1408. 23 Dec. 

Vaststelling van de begrooting van inkom
sten en uitgaven van het Zuiderzeefonds 
voor het dienstjaar 1921. S. 169. 5 Mrt. 

Wijziging van de begrooting van uitgaven 
van het Zuiderzeefonds voor het dienstjaar 
1921. S. 1405. 24 Dec. 

- Wetten houcl.ende : 
Verhooging van de begrooting van uitgaven 

van het Weduwen- en Weezenfonds voor 
burgerlijke ambtenaren voor het dienstjaar 
1920. S. 777. 10 Juni. 

1414. 24 Dec. 
R egeling van de ontvangsten en uitgaven 

van het Weduwen- en Weezenfonds voor 
burgerlijke ambtenaren voor het jaar 
1922. S. 1177. 12 Nov. 

Regeling van de ontvangsten en uitgaven 
van het Weduwen- en Weezenfonds voor 
militairen en gepensionneerde militairen 
der Zeemacht voor het dienstjaar 1922. 

S. 1182. 12 Nov. 

Regeling van de ontvangsten en uitgaven 
van het Weduwen- en Weezenfonds voor 
mi litairen en gepensionneerde militairen 
der Landmacht voor het dienstjaar 1922. 

S. H83. 12 Nov. 
Verhooging van de begrooting van uitgaven 

van het Pensioenfonds voor de gemeente
ambtenaren voor het dienstjaar 1920. 

S. 714. 6 Mei. 
1179. 12 Nov. 

Idem voor 1921. S. 1180. 12 Nov. 

Regeling van de ontvangsten en uitgaven 
van het Pe!l.sioenfonds voor de gemeente-
ambtenaren vcor het jaar 1922. _ 

S. 1181. 12 Nov. 

Vaststelling van het slot der rekening van 
ontvangsten en uitgaven van Nederlandsch
lndie ov!')r het dienstjaar 1916. 

S. 844. 5 ,Juli. 

Wijziging. van hoofdstuk I de1· begrooting 
van mtg~ven. van Nederlandsch-Indie 
voor het dienstJaar 1919. S. 743. 30 Mei. 

Wijziging en verhooging van het tweede 
hiofdstuk der begrooting van uitgaven 
van Nederlandsch-Indie voor het dienstjaar 
1919. S. 744. 30 Mei. 

Wijzigin~ en nadere aanvulling der bcgrooting 
van m1ddelen van Nederlandsch-lndie voor 
het dienstjaar 1920. S. 589. 18 Mrt. 

Va-ststelling van de begrooting van Neder
landsch-Indie voor het dienstjaar 1921. 
(Hoofdstuk I. Uitgaven in Nederland). 
(verkort). S. 584. 18 Mrt. 

Vaststelling van de begrooting van Neder
landsch-Indie voor het dienstjaar 1921. 
(H oofdstuk II. Uitgaven in Nederlandsch
Indie.) (verkort). S. 585. 18 Mrt. 

Aanwijzing van de middelen tot goedmaking 
van de uitgaven, begrepen in de begrooting 
van Nederlandsch-Indie voor het dienstjaar 
1921. (Hoofdstuk I. Middelen in Neder
land). S. 586. 18 Mrt. 

Idem (Hoofdstuk II. 
landsch-Indie). 

Middelen in Neder
S. 587. 18 Mrt. 

Wijziging en verhooging der begrooting van 
mtgaven van Nederlandsch-Indie voor het 
dienstjaar 1921 ten behoeve van aanleg 
en uitbreiding van spoor- en tramwegen 
in de Preanger-Regentschappen. 

S. 588. 18 Mrt. 

Verhooging van het kredietbedrag ter 
voorziening in het kastekort van den 
Indischen dienst hier te lande gedurende 
het jaar 1921. S. 1458. 30 Dec. 

Wijziging en verhooging der begrooting van 
uitgaven en middelen van Nederlandsch
Indie voor het dienstjaar 1921. 

S. 1462. 30 Dec. 

Voorziening in het kastekort van den In
dischen dienst hier te lande gedurende 
het jaar 1922. S. 1461. 30 Dec. 

Vaststelling van het slot der rekening van 
de koloniale uitgaven en ontvangsten 
voor Suriname over het dienstjaar 1915 en 
bestemming van de opbrengst van de 
Surinaamsche leening 1915. 

S. 667. 2 April. 

Nadere verhooging en wijziging van de 
koloniale huishoudelijke begrooting van 
Suriname voor het dienstjaar 1920. 

S. 77. 19 Fehr. 

Verhooging van het kredietbedra~ ter 
voorziening in het kastekort van den Suri
naamschen dienst hier te lande gedurende 
de jaren 1919, 1920 en 1921. 

S. 1459. 30 Dec. 

Vaststelling van de koloniale huishoudelijke 
begrooting van Suriname voor het dienst
jaar 1921. S. 697. 29 April. 

Voorziening in het kastekort van den Suri
naamschen dienst 1922, 1923 en 1924. 

S. 1460. 30 Dec. 

Vaststelling van het slot der rekening van 
de koloniale uitgaven en ontvangsten voor 
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Cura9ao over het dienstjaar 1916. · 
S. 664. 2 April. 

Wijziging en nadere verhooging van de 
koloniale huishoudelijke begrooting van 
Cura9ao voor bet dienstjaar 1919. 

S. 665. 2 April. 
Nadere verhooging en wijziging van de kulo

male buisboudelijke begrooting van Cura9ao 
voor bet dienstjaar 1920. 

S. 78. 19 Fehr. 
Vaststelling van de koloniale buishoudelijke 

begrooting van Cura9ao voor het dienstjaar 
1921. S. 698. 29 April. 

Belastingen. ( Gemeentelijke) Zie Gemeente
be8tuur. 

Belastingen. (Rijks ) Wet, betreffende kosten 
van vervolging in zake van directe be
lastingen. S. 1410. 24 Dec. 

- Zie ook: Inkom.stenbelasting. 
Oorlogswinstbelasting. 

Beroepen. Missive van den Minister van 
Binnenlandscbe Zaken aan Gedeputeerde 
Staten der onderscheidene provincien, be
treffende beroep bij de Kroon. 12 Dec. 

Beroepswet. Wet tot nadere wijziging van 
artikel 8 der Beroepswet. S. 1129. 15 Oct. 

- Zie ook : Ongevallenverzekering. 
Raden van B eroep. 

Bewakingsgebieden. Besluit boudende wijzi
ging van het K. B. van 11 Februari 1920, 
S. 65, tot aanwijzing van bewakingsgebieden, 
als bedoeld in artikel 1 der wet van 10 Januari 
1920 (Staatsblad n°. 11). S. 736. 23 Mei. 

Borgtocbtenwet. Beslnit houdende vervallen
verk.Ja.ring van de Borgtochtenwet. 

S. 742. 30 Mei. 
Boschwezen. Wet houdende aanwijzing van het 

Staatsboschbeheer als Staatsbedrijf. 
S. 619. 19 Mrt. 

Boter en margarine. Besluit tot wijziging 
van het IC B. van 17 Juli 1912, S. 263, 
gewijzigd bij K. B. van 21 Februari 1920 
(Staatsblad n°. 84). S. 830. 4 Juli. 

Bruggen. Zie Scheepvaart. 

Burger!ijk Wetboek. Wet houdende aanvulling 
der bepalingen omtrent den in echtscheidings
zaken bevoegden rechter. 

S. 696. 29 April. 
- Wet houdende invoering van den kinderrech· 

ter en van de ondertoezichtstelling van 
minde.rjarigen. S. 834. 5 Juli. 

- Wet tot wijziging van artikel 281 van het 
Burgerlijk Wetboek en van daarmede 
samenhangende artikelen. 

S. 835. 5 Juli. 
Burgerwachten. Missive van den Minister 

van Binnenlandsche Zaken aan de Burge
meesters, betreffende de vormen van steun 
aan Burgerwachten toe te kennen. 

2 Juli. 
Buskruit. Besluit tot nadere wijziging van 

het K. B. van 15 October 1885, S. 187, 
houdende vaststelling van voorschriften 
omtrent het vervoer, den in-, uit- en doorvoer, 

verkoop en opslag van buskruit en andere 
ontplofbare stoffen. S. 1001. 20 Juli. 

Cheque- en girodienst. Zie Posterijen. 

Curacao. Besluit houdende bekendmaking van 
den tekst van het K . B. van 2 Februari 
1911, S. 41, houdende bepalingen ter uit
voering van de Surinaamsche en Cura9aosche 
Comptabiliteitswetten, S. 1911 nos. 315 
en 316, voor zooveel de ontvangsten en 
uitgaven betreft overeenkomstig die wetten 
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 ministerieele 
beschikking in Nederland ingestelde com
missien, waarvan de kosten uit de koloniale 
geldmiddelen worden gekweten. 

S. 87. 21 Febr. 
- .Besluit tot nadere wijziging van de bepa• 

lingen ter uitvoering van de Nederlandsch
Indische, Surinaamsche en Cura<,aosche 
Comptabiliteitswetten, voor zooveel de ont
vangsten en uitgaven in Nederland betreft 
(Stbl. 1918 n• 520 juncto 1920 n•. 833 en 1921 
n•. 45). S. 1162. 9 Nov . 

- Zie ook : B egrootingen en Rekeningen. 

Posterij. 

Domeinen. Wet tot goedkeuring van eene 
met de gemeente 's-Gravenhage gesloten 
overeenkomst tot ruiling van grond. 

S. 27. 15 Jan. 
- Wet tot goedkeuring van eene met de 

gemeente Utrecht gesloten overeenkomst 
tot ruiling van grond. S. 656. 2 April. 

- Wet houdende goedkeuring van eene door 
het Rijk met de gemeente Rotterdam ge
sloten overeenkomst tot wijziging van die, 
goedgekeurd bij de wet van 10 December 
1915, S. 497, in zake ruiling van terreinen 
aldaar. S. 1096. 23 Sept. 

- Wet tot goedkeuring van de overdracht 
van een gebouwtje c. a. onder de gemeente 
Made en Drim.melen in eigendom aan de 
gebroeders De Bruijn te Raam.sdonkveer, 
eigenaren van de gronden, gelegen in het 
Westelijk Snijderspoldertje. 

S. 1163. 11 Nov. 
- Wet tot goedkeuring van den onderhand

schen verkoop van domeingrond onder 
Ginneken aan de ,,Vereeniging voor Christeljjk 
onderwijs te Breda en omstreken" te Breda. 

S. 1397. 24 Dec. 

- Wet tot goedkeuring van de overeenkomst 
van ruiling van domeingrond onder Dwingeloo, 
gesloten met R. van Noord, landbouwer te 
Lhee, gemeente Dwingeloo. 

S. 1398. 24 Dec. 

- Wet tot goedkeuring van de overeenkomst 
van ruiling van domeingrond onder Gilze, 
gesloten met C. Faes, landbouwer te Gilze. 

S. 1399. 24 Dec. 
- Wet tot goedkeuring van eene met de 

N. V. ,,Schippers" Hijschtoestellen Maat
schappij tot vervaardiging en exploitatie 
van Mechaniscbe Hjjscbtoestellen", gevestigd 
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te _A;msterdam, gesloten overeenkomst wegens 1 · korting voor bet bewerken van gedistilleerd. 
ruilmg van grond te Amsterdam. S. 1144. 22 Oct. 

S. 1401. 24 Dec. 
D nk 

- Wet boudende nadere bepalingen betref-
ra wet. Zie Sterke Drank. fende den uitvoer ter zee van binnenlandscb 

Drinkwaterleidingen. Wet tot bescbikbaar- gedistilleerd, __ onder genot van afschrijving 
stelling van een renteloos voorscbot nit van den acc1JnS, en den doorvoer van buiten-
's Rijks kas ten beboeve van de N. V. landscb gedistilleerd. S. 1418. 24 Dec. 
,,Waterleidingmaatscbappij Noord West Bra- Geldleening. Zie Schuld (Nat.) 
bant", gevestigd te Oudenboscb. Gemeentebestuur. Besluit tot scborsing van 

S. 631. 19 Mrt. bet besluit van den Raad der gemeente 
Druk- en bindwerk. Missive van den Minister Gouda van 7 December 1920, strekkende tot 

van Binnenlandscbe Zaken betreffende druk- bet verleenen van eervol ontslag, met ingang 
en bindwerk voor de overbeid. 4 Oct. van 1 Januari 1921, aan F. Weil Fz. als 

marktmeester, alsmede tot scborsing van de 
Enqu@te. Wet tot wijziging van art. 17 der besluiten van voormelden raad, strekkende 

Crisis-enquetewet 1918. S. 41. 25 Jan. om aan den havenmeester tevens de functie 
Fabrieken, enz. Koninklijk Besluit. De kenne- van marktmeester op te dragen. 

lijke strekking van art. 7 der Hinderwet is S. 6. 6 Jan. 
dat de verzoeker, zoo deze dit wenscbt, en 
zij die bezwaren inbrengen, gezamenlijk en 
tegenovcr elkander op de zitting zullen worden 
geboord, dat zij wederzijds hunne opmerkin
gen zullen inbrengen en dat van al :lit voor
gevallene proces-verbaal zal word en opge
maakt. 8 Jan. 

- Koninklijk besluit. Door B. en W. is 
gehandeld in strijd met de wet, door alleen 
gelegenheid te geven t en overstaan van een 
ambtenaar ter secretane tegen het oprichten 
der inrichting bezwaren in te brengen. 

4 April. 
- Koninkl1jk besluit. Ook al is aan appellant 

door gemeenteambtenaren aanwijzing gege
ven dat hij op andere wijze dan bij het Veilig
beidsbesluit voorgeschreven zijn inrichting 
moest maken, moeten Burg. en Wetb. 
tocb de gevraagde vergunning weigeren, 
wanneer de inrichting volgens verklaring 
van de arbeidsinspectie niet zal voldoen 
aan de eischen, kracbtens art. 6 der Veilig
beidswet gesteld . 17 Nov. 

- Missive van den Minister van Arbeid 
aan de Gedeputeerde Staten betreffende 
verontreiniging van openbare wateren door 
afvalwater van fabrieken. 11 Nov. 

- Koninklijk beslu.it. Onder de vergunnin
gen, door de Kroon of door Ged. Staten ver
feend, moeten in dit art. worden verstaan die, 
genoemd in art. 16. Over de vraag der 
intrekking eener vergunning, door B. en W. 
verleend en in beroep door de Kroon ge
wijzigd, beslist bet gemeentebestuur. - Waar 
in casu de voorwaarde, op grond van welker 
niet-naleving de vergunning werdingetrokken, 
niet bepaald enduidelijkomschrevenaangeeft, 
aan welke vereischten de inricbting moet vol
doen, maar daarbij slecbts een algemeene on
bestemde verplicbting is op~elegd, is de in
trekking ten onrechte gesch1ed. 15 Dec. 

Fabrieks- en Handelsmerken. Zie Industrieele 
en intellectueele eigendom. 

Faillissementswet. Wet houdende invoering 
van den kinderrecbter en van de ondertoe
zicbtstelling van minderjarigen. 

s. 834. 5 Juli. 
Fondsen. Zie Begrootingen en Rekeningen. 
Gedistilleerd. Besluit houdende toekenning van 

- Besluit tot schorsing van bet besluit van 
den Raad der gemeente Heerewaarden van 
28 December 1920, strekkende tot bet ver
leenen van eervol ontslag aan den ambtenaar 
ter secretarie, aldaar. S. 35. 20 Jan. 

- Vernietigd. 802. 16 J uni. 
- Schrijven van den Minister van Binnenland-

sche Zaken aan de Ged. Staten betreffende 
invordering kobieren en reclames gemeente
lijke inkomstenbelasting. 4 Fehr. 

- Besluit strekkende tot : 1 °. verlenging v~n 
de scborsing van de besluiten van den Raad 
der gemeente Heer, dd. 4 Maart 1912, in 
zake de benoerrung van eene Commissie van 
Voorbereiding en dd. 26 Juni 1912 en 2 Au
g~stus 1920 tot vaststelling van eene veror
dening, regelende de bevoegdbeid en den 
werkkring dier Comrrussie ; 2°. schorsing van 
van bet besluit van genoemden Raad dd. 
25 Januari 1921 tot wijziging van de sub 10. 
vermelde verordening. S. 57. 11 Fehr. 

- Koninklijk besluit. Ontbouding van goed
keuring aan een raadsbesluit tot deelneming 
in het aandeelenkapitaal der N. V. Ge
meentelijke Credietbank te 's-Gravenhage. 

12 Fehr. 
- Besluit tot verlenging van de schorsing van 

het besluit van den Raad der gemeente 
Veenendaal, dd. 1 November 1920, strek
kende om het salaris der ambtenaren ter 
secretarie dier gemeente naar den maatstaf 
van het desbetreffend raadsbesluit van 23 
April 1918 niet uit te betalen en de regeling 
van hei; salaris dier ambtenaren, vastgesteld 
bij dat raadsbesluit, in te trekken. 

S. 85. 21 Fehr. 
- Vernietigd. 690. 25 April. 
- Arrest van den Hoogen Raad. Nu in de 

Deventersche gemeenteve10rdening, houden
de een tal?verbod voor de kermisweek, de 
uitdrukkebjke bepaling voorkomt, dat dit 
verbod gedurende den tijd voor het houden 
der kermis bepaald bij een raadsbesluit van 
1873, alleen geldt ,,indien en voor zoover 
de kermis alsdan wordt gebouden", had 
deze omstandigheid als element van bet 
strafbare feit in de dagvaarding gesteld 
behooren te worden. - Aangezien hieruit 
reeds de niet strafbaarheid van het telaste. 
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gelegde feit volgt, kan de vraag of de ver
ordening al of niet verbindend 1s, buiten 
beschoumng blijven. - Alleen onjuiste 
beslissingen, niet onjuiste ovorwegingen 
kunnen tot cassatie leiden. - Concl. 0. M. 
bovendien: Art. 7, 4°. der Drankwet geeft 
den Raad het recht bij plaatselijke verord. 
dagen te bepalen, waarop vergunningslo
kaliteiten uit vrees voor drankmisbruik 
zullen gesloten zijn, doch laat daarnaast de 
bevoegdheid van den Raad verleend bij 
art. 135 Gemeentewet onverkort. Het on
derwerpelijke verhod kan gegrond Z\jn zoowel 
op de openbare orde als op de zedelijkheid 
en de gezondl.eid, zoodat in zooverre de 
wettigheid daarvan niet voor betwisting 
vatbaar is. - De beantwoording der vraag 
of de Raad in casu is getreden in hetgeen 
van algemeen Rijksbelang is, is aan de be
oordeeling der rechterlijke macht onttrokken. 

21 Fehr. 
- Besluit tot schorsing van het hesluit van 

den Raad der gemeente Hulst d.d. 1 Fehruari 
1921, waarbij aan E. F. Schiffer aldaar is 
toegestaan om hij den herhouw van een 
huis af te wijken van de bestaande rooil~jn. 

S. 90. 23 Fehr. 
- Koninklijk besluit. Toekenning hij raads

besluit van presentiegelden aan leden van 
de..i raad voor het bijwonen van vergaderin
gen eener commissie, hedoeld in de artt. 54 
en 57 der Gemeentewet, is in strijd met art. 58 
dier wet. 26 Fehr. 

- Arrest, van den Hoogen Raad. Wanneer 
de hij art. 271 Gemeentewet hedoelde over
treding gepleegi! is ten aanzien eener nog niet 
verschuldigde belasting, moet de hekl. tot 
het minimum der in art. 272 genoemde 
hoete worden veroordeeld 7 l\frt. 

- Koninklijk besluit. Verhooging van den 
rentevoet eener reeds goedgekeurde geldlee
ning ten laste van een grondbedrijf is voor 
goedkeuring vathaar, wanneer aannemelijk 
gemaakt wordt, dat deze vermeerdering 
van kosten de draagkracht van het hedrijf, 
waaruit rente en a.flossing zull~ worden 
voldaan, niet te hoven gaat. 10 Mrt. 

- Missive van den Minister van 0nderwijs, · 
Kunsten en Wetenschappen aan de Ged. 
Staten betreffende toe passing van art. 9bis, 
tweede lid, 2• zinsn. wet 24 Mei 1897 (Stbl. 
n°. 156). 10 Mrt. 

- Missive van den Minister van Binnenland
sche Zaken aan de Ged. Staten hetreffende 
uitvoering van art. 243g Gemeentewet. 

16 Mrt. 

- Arrest van den Hoogen Raad. Eene Ge
meenteverordening, houdende het verhod om 
een winkel voor het puhliek geopend te 
hebhen op Zondag, 1 Januari, Hemelvaarts
dag enz. is niet in strijd met de bepalingen 
der Zondagswet, doch is enkel aan te merken 
als eene aanvulling van art. 2 dier wet, 
waartoe de gemeentewetgever in het algemeen 
hevoegcl 1s, terwijl de vraag, of de verorde
ning is ingetreden in hetgeen van algemeen 
Rijks of provinciaal helang is, niet staat ter 
heslissing van den rech~r. (Zie over de 
vraag of de Zondagswet voor Zuid-Limhurg 

geldt, de Concl. 0. M.) . Bovenbedoeld 
verbod heoogt 1':ennelijk, den winkeliers en 
hunne hedienden oen voor hunne gezondheid 
noodzakelijken rustdag te waarborgen ; zij 
strekt dus in het helang der openhare E,e
zondheid van eene hepaalde klasse van 
ingezetenen, betreft alzoo de hmshouding 
der gemeente en hlijft dus binnen de grenzen, 
den Raad bij art. 135 der Gemeentewet 
toegekend. 21 Mrt. 

- Missive van den Minister van Binnenland
sche Zaken aan Gedep. Staten, hetreffonde 
heffing gemeentelijke Inkomstenbelasting 
door het Rijk. 22 Mrt. 

- Koninklijk besluit. Nu niet vaststaat dat 
de huurprijs van gemeentewoningen, door 
den raad vastgeste1d in evenrectigheid tot 
het gemiddeld inkomen van de categorie der 
hevolking, waarvoor deze woningen hestemd 
zijn, te laag is geacht, en hovendien als 
grondslag van de wonin!;politiek dergemeente 
is erkend, dat de hijdragen van rijk en 
gemeente niet hooge,: behooren te worden 
vastgestelq, dan de normale evenredigheid 
tusschen huur en inkomen aanwijst, en dat 
tekort, naarmate meer normale omstandig
heden ontstaan, gelijdelijk hehoort te worden 
verminderd, totdat emdelijk de kosten geheel 
door de huren zullen worden gedekt - he
staat geen bezwaar tegen goedkeuring van 
hedoeld raadsbesluit. 26 Mrt. 

- Besluit tot intrekking van de schorsing van 
het hesluit van den Raad der gemeente 
's-Gravenhage van 7 September 1920, 
strekkende tot vaststelling van eene ,,Ver
ordening op de Monumenten in de gemeente 
's-Gravenhage. S. 645. 31 Mrt. 

- Koninklijk besluit. Wanneer we! de Raad 
bmnen den in art. 200 bepaalden termijn 
heeft hesloten van een hesluit van Ged. 
Staten bij de K.roon voorziening te vragen, 
doch de burgemeester met toepassing van 
art. 70, 2• lid, dat besluit niet ten uitvoer 
heeft gehracht, en het eerst na het verstrijken 
van den in art. 70 laatste lid hepaalden 
termijn aan de Kroon heeft doen toekomen, 
is toch het heroep ontvankelijk. - Een 
oordeel over de ge$rondheid van eene inge
stelde rechtsvordermg komt alleen aan den 
reohter, niet aan Ged. Staten, toe. - Waar 
niet 1s gehleken dat verweer tegen de inge
stelde rechtsvordering in strijd zou zijn met 
het gemeentebelang, wordt alsnog in beroep 
de door Ged. Staten geweigerde goedkeuring 
verleend. 6 April. 

- Koninklijk hesluit. Een hesluit van den 
gemeenteraad, waarhij aan Burg. en Weth. 
wordt opgedragen om reohtsgedingen (i. c. 
tot ontruiming van gemeentewoningen) van
wege de gemeente te voeren zonder dat de 
gemeenteraad vooraf in eene heoordeeling 
is getreden van den persorm, tegen wien en 
van de omstandigheden waaronder zal 
worden geprocedeerd, is in strijd met de 
wet. 6 April. 

- Besluit tot schorsing van het hesluit van 
den Raad der gemeente Kerkrade van 6 April 
1921, strekkende om de hetrekking van 
Inspecteur van politie in die gemeente te 
doen vervallen. S. 682. 21 April. 
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- Koninklijk besluit. Een raadsbesluit tot 
niet-uitbetaling van de verhoogde jaarwed
den van ambtenaren, waarop deze krachtens 
een vroeger besluit aanspraak hadden, en 
tot intrekking der krachtens dat vroegere 
besluit bestaande regeling dier wedden, 
tengevolge waarvan eene jaarwedden-rege
lmg voor deze ambtenaren ontbreekt, is in 
strijd met het algemeen belang. 25 April. 

- Beschikking van den Minister van Financien 
betreffende uitkeeringen krachtens artt. 
2437; en 263 Gemeentewet. 28 April. 

- Missive van den Mini ter van Binnenland
sche Zaken. aan de Ged. Staten betreffende 
uitvoering van art. 243g Gemeentewet. 

29 April. 
- Besluit tot gedeeltelijke vernietigin~ van 

artikel 6 der verordening van 27 Juli 1920 
op de logementen, herbergen, tapper\jen 
enz. m de gemeente Hoogkerk. 

S. 721. 7 Mei. 
- Arrest van den Hoogen Raad. Ook wan

neer de twaalfde gedeelten, gedurende welke 
de belastingschuldige zijn hoofaverblijf niet 
in de gemeente gevestigd heeft gehad, vallen 
in den aanvang van het belastingjaar, dan 
nog betreft de vordering niet de wettigheid 
van den aanslag en is de rechterlijke macht 
bevoegd om van die vordering kennis te 
nemen. 27 Mei. 

- Arrest van den Hoogen Raad. De vorde
ring, welke hierop steunt, dat over de twaalfde 
gedeelten van het belastingjaar, gedurende 
welke de belastingplichtige zijn hoofdverblijf 
niet in de gemeente gevestigd heeft gehad, 
ingevolge art. 245, 3• lid Gem.wet geen 
belasting is verschuldigd, is niet tegen de 
wettigheid van den aanslag gericht en behoort 
mitsdien niet, ingevolge art. 265 Gem.wet, 
tot de kennisneming van gemeenteraad en 
Ged. Staten. Ook overigens is geen bizon
dere rechter aangewezen. Daarbjj doet het 
niet af, in welk tijdvak van het belastingjaar 
bedoelde twaalfde gedeelten vallen. -
Vorderingen wegens onverschuldigde beta
ling, ook al spruiten zij voort uit een rechts
betrekking van publiekrechtelijken aard, 
behooren krachtens artt. 153 Gw. en 2 R. 0. 
tot de kennisneming der rechterl. macht. -
Waa1·deering van inhoud en strekking van 
een verweer - onvoldoende tegenspraak -
is, als van feitelijken aard, aan het oordeel 
van den cassatiehouder onttrokken. Van 
oplegging of ontheffing van een bewijslast i_s 
hier geen sprake. 27 Me,. 

- Koninklijk besluit. De gemeentewet kent 
den raad niet de bevoegdheid toe een raads
lid, dat wegens het aannemen van eene 
der in art. 23 uitgesloten betrekkingen heeft 
opgehouden lid van den raad te zijn en aan 
den raad niet heeft gedaan de in art. 25 
voorgeschreven kennisgeving, te schorsen ; 
een zoodanig schorsingsbesluit is derhalve 
in strijd met de wet. 8 Juni. 

- Besluit tot gedeeltelijke vernietiging van 
aii,ikel J 35a der algemeene politieverordening 
der gemeente Sneek. S. 817. 27 Juni. 

- Arrest van den Hoogen Raad. Zoowel uit 
den tekst als uit de plaats;ng van art. 62 

der Haagsche Alg. Politieverordening volgt, 
dat aan alle in dat art. opgenomen bevelen 
der politie alleen behoe~ te worden voldaan, 
indien deze gegeven worden in het belang 
der openbare orde en veiligheid. Deze 
omstandigheid vormt een element der 
overtreding van genoemd artikel en moet dus 
in de dagvaarding worden opgenomen. 

27 Juni. 

- Besluit tot vernietiging van de verordening 
van 29 Juli 1920, tot wijziging van de alge
meene politieverordening der gemeente 
Sprang. S. 848. 5 Juli. 

- Besluit tot uitvoering van de artikelen 
122a en 242e der Gemeentewet. 

s. 936. 12 Juli. 

-- Besluit tot vernietiging van het besluit van 
den Raad der gemeente Kerkrade van 6 April 
1921, strekkende om rte betrekking van in
specteur van politie aldaar te <loon vervallen. 

S. 1005. 22 Juli. 

- Besluit tot schorsing van het besluit van 
Burgemeester en Wethouders der gemeente 
Oud-Beijerland van 27 Juni 1921 om af
schrift te verstrekken van een advies van 
Burgemeester en Wethouders dier gemeente, 
d.d. 16 Mei 1918, betreffende wijlen den 
ontvanger der gemeente P. Hoogenboom 
aan diens zoon n, Hoogenboom te Zand
voort. S. 1007. 25 Juli. 

- Beschikking van den Minister van Arbeid, 
betreffende het kosteloos inzage nemen enz. 
van loonlijsten. 6 Aug. 

- Koninklijk besluit. Terecht is door Ged. 
Staten overwogen dat de kosten van den bouw 
eener gemeenteschool naar haren aard be
hooren tot die uitgaven, welke op andere 
wijze dienen te worden gedekt dan uit het 
rentegevend vermogen der gemeente. Hier
tegenover legt geen gewicht in de schaal het 
beroep van den gemeenteraad op de om
standigheid, dat uit een oogpunt van rente
besparing aanwending voor den bouw der 
school van de afgeloste gelden van eene 
hypothe'ek voordeeliger is te achten dan het 
aangaan eener geldleening. 18 Aug. 

- Missive van den :Minister van Binnenland
sche Zaken aan Gedeputeerde Staten van de 
onderscheidene provincien betreffende ge
meentelijk ha!- en winkelbedrijf. 26 Aug. 

- Besluit houdende beslissing dat, waar om
trent de waarde van door de gemeente aan 
te koopen perceelen aanmerkelijk verschil 
bestaat tusschen de schatting van de door 
het gemeentebestuur geraadpleegde deskun
digen en die van de deskundigen, door Ged. 
Staten aangewezen, een besluit van dit 
college tot niet-goedkeuring van den aan
koop dier perceelen, gegrond op deze laatste 
schatting, moet worden gehandhaafd. 

12 Sept. 

- Missive van den Minister van Binnenland
sche Zaken aan Heeren Ged. Staten der 
provincien, betreffende plaatselijke belas
tingen. 15 Sept. 

- Besluit tot schorsing van het besluit van 
den gemeenteraad van St. Maartensdijk 
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d.d. 31 Augustus 1921, tot verkoop van een 
aantal in bedoeld besluit vermelde schilde
rijen, aanwezig in het raadhuis dier ge
meente. S. 1072. 17 Sept. 

- Besluit tot vernietiging van artikel 8 der 
Algerneene politieverordening van Wonse
radeel zooals dit artikel opnieuw is vast
ge~teld door den raad dier gemeente in zijne 
vergadering van 29 J anuari 1921. 

S. 1086. 22 Sept. 
- K on. beslnit. De bij plaatselijke verorde

ning aau den burgerneester gegeveu bevoegd
heid orn bij verst0ring der open bare orde de 
tapperijeu te sluiten kan niet worden opgevat 
als uitvoering van een bevel van den ge• 
meenteraa,i tot sluiting op grond van art. 7 
lste lid , 3° of 4° der Drankwet_ - Deze 
bevoegdheid kan evenmin worden afgeleid 
uit art. 188 der Gemeentewet of uit eenige 
andere wetsbepaling. 22 Sept. 

- Arrest van den Hoogen Raad. Een voet
balwedstrijd, waarbij het publiek tegen be
taling toegang heeft, is a]s eene openbare 
vermakelijkheid in den zin van art. 4 der 
Zondagswet aan te merken. 8 Oct. 

- Koninklijk Besluit. Ged. Staten bebben 
terecht goedkeuring onthouden aan eene 
gemeentebegrooting op grond dat de ge
meenteraad de post voor jaarwedden der 
politie niet hee~ verhoogd tot een in verband 
met de volgens Ged. St aten noodig geacbte 
samenstelling der poli tie vereischt beclrag. 
De Kroon overweegt, dat eene vermindering 
van bet politiecorps in de betrokken gemeente 
onder de tegenwoordige omstand igheden 
niet kan worden gedoogd. 7 Oct. 

- Koninklijk besluit. Ged. Staten bebben 
terecht hun goedkeuring onthouden aan een 
wijziging eener gemeentebegrooting in ver
band met een tot stand gebrachte salaris
herziening uit overweging dat het met de 
regelen van een goed financieel beheer niet 
in overeenstemming is om een salarisregeling 
te doen terugwerken tot een t ijdstip, vooraf: 
gaande aan bet dienstjaar waarop de daaruit 
voortvloeiende uitgaven moeten worden 
gebracht. 5 Nov. 

- Wet tot wijziging van de Rijksuitkeering 
aan de gemeenten, kracbtens de artikelen 1 
tot en met 9bis der wet van 24 Mei l 897, 
(Stbl. n°. 156), gewijzigd bij de wet van 3 
Juni 1905 (Stbl. n°. 151). S. ll73. 12 Nov. 

- Arrest van den Hoogen Raad. De R echt
bank heeft terecht de uitvoering van eene 
aan een zich aan den openbaren weg bevin
denden t usschenpersoon gedane bestelling 
als ,,verkoopen aan den openbaren weg", 
in den zin der verordening aangemerkt. 
Dit verkoopen a\s bewezen aannemende, 
behoefde de Rechtbank niet te onderzoeken, 
of bekl. deze handeling deed plegen dan we! 
uitlokte. - In de verordening wordt vol
doende duidelijk te kennen ggeeven, dat 
het venten, bet verkoopen en bet te 
koop aanbieden gelijkelijk verboden is. -
Het 's avonds voor het publiek geopend 
zijn der winkels in een stad als Haarlem, 
kan zoodanig naar buiten werken, dat eene 
regeling daarvan geacht kan worden een 

algemeen gemeentebelang te betreffen. Zoo
danige regeling zou echter baar doe! missen, 
indien naast bet op bepaalde uren voor bet 
publiek geopend hebben van winkels, niet 
ook bet op diezelfde uren op of aan den 
openbaren weg verkoopen van winkelwaren 
werd strafbaar gesteld. - Zoodanige stra-f
baarstelling moet alzoo avenzeer geacht 
worden de huishouding der gemeente te 
betreffen . 28 Nov. 

- Koninklijk besluit. Het artikel betreft een 
uitzondering op de a.!gemecne regelen in de 
Gemeentewet voor het comptabel beheer 
gesteld. De uitoefening van deze bevoegd
heid moet geacht worden afhankelijk te zijn 
van mot ieven, ont leend aan den bijzonderen 
aard van den diensttak, ten behoeve van 
welken van de bij de wet gestelde regelen 
zal worden afgeweken. Vermijding van 

onnoodige bureaucratischen omslag en be
vordering van een vlugge afdoening van 
zaken zijn niet voldoende om het goed recht 
der uitzonderingsregelingen aan te nemen. 

· 29 Nov. 

- Koninklijk besluit. Waar de voorgenomen 
leening in hoofdzaak strekt tot dekking van 
uitgaven wegens uit breiding en verbetering 
van werken in met name genoemde gemeente
bedrijven, de aard dezer uitgaven het sluiten 
eener leening rechtvaarc'ligt, en hiertegen 
niet afdoet dat voor enkele bedrijven eener
zijds de uitgaven gering zijn, anderzijds 
spoed.i ge terugkeer daarvan te verwachten 
is, bestaat geen aanleiding wt bet weigeren 
van goedkeuring op de voorgenomPn leening. 

10 Dec. 

- Arrest van den Hoogen Raad. De gemeente
raad ontleent de bevoegdheid tot bet maken 
van eene verordening als bovenbedoeld :um 
art. 186 der Gemeentewet. De wetgever heeft 
deze bevoegdbeid niet door art. 7 der Drank
wet willen beperken. Daarom beboeft de 
rechter ook geen onderzoek in te stellen of 
in eene gemeente bet tapverbod gegrond is 
op de bij art. 7 sub 4°. der Drankwet bedoelde 
omstandigheden . De vergunninghouder mag 
zijn beroep .,lechts uitoefenen binnen de 
perken der Drankwet, waartoe mede beboo
ren de plaatselijke verordeningen, vastgesteld 
kracbtens art. 186 der Gemeentewet. Noch 
in art. 20 3de lid, noch in art. 22 der Drank. 
wet, wordt den vergunningbouder een recht 
toegekend, waarmede bet tapverbod in strijd 
is. JJeze artt. bevatten uitsluitend regelingen, 
omtrent eene beperkte vergunning, den duur 
der vergunning en bet daarmee samenban
gsnd vergunningsrecbt. De vraag, of de 
verordening, door ook den groothandel in 
sterken drank, welke de Drankwet vrij19at, 
te verbieden, is getreden in een onderwerp, 
waarin reeds door de Drar.kwet was voor 
zien, staat niet ter be8lissing van den rechter, 
maar van de administratieve macht. 12 Dec. 

- Arre t van den H oogen Raad. Al is het 
in bruikbaren staat houden van publieke 
wegen een gemeentelast, toch kan het 
schoonhouden dier wegen n iet als een dee! 
van dat onderhoud worden beschouwd. 
- - De bij een gemeentelijke verordening 
opgelegde verplichting tot bet schoonhouden 
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van dergelijke wegen rnoet worden aange
rnerkt als een voorschrift ter bevordering 
van openbare reinheid, tot welker vaststel
ling de gerneenteraad krachtens art. 135 
der Gem. wet bevoegd is. - Door een derge
lijk voorschrift wordt noch een gemeentelast 
op de inwoners gelegd, noch hun een gemeen
telijke zorg overgedragen. - De bij de ver
ordening opgelegde verplichting om op 
bepaalde tijden den weg voor hunne eigen
dommen schoon te vegen en van alle vuil 
te zuiveren, kan niet worden aangemerkt als 
eene den inwoners opgelegde verplichting 
tot arbeid of leveren ten behoeve van ge
meentewerken. 19 Dec. 

- Wet tot wijziging van de Gemeentewet. 
S. 1382. 24 Dec. 

- Zie ook : Gemeentegrenzen. 
Landarbeiderswet. 
M otorrijtuigen. 
Onderwijs (lager) . 
Sterke drank. 
Volkshuisvesting. 
Zondagswet. 

Gemeentegrenzen. Wet tot vereemgmg van 
de gemeenten Ge\drop en Zesgehuchten. 

S. 693. 29 April. 
- Wet tot vereeniging van de gemeenten Veld

hoven en Meerveldhoven, Zeelst en Oerle. 
S. 694. 29 April. 

- Wet tot wijziging van de grens tusschen de 
gemeenten Edam en Middelie. 

S. 1094. 23 Sept. 
- Wet tot vereeniging van de gemeenten 

Engelen en Bokhoven. S. 1391. 24 Dec. 
- Wet tot vereemgmg van de gemeenten 

Waalwijk, Baardwijk en Besoyen. 
S. 1392. 24 Dec. 

Gemeenteverordeningen. Zie Gemeentebesturen. 
Geneeskundig Staatstoezicht. Wet tot wette

lijke bescherming van het diploma voor zie
kenverpleging. S. 702. 2 Mei. 

- Beslnit 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 artt. 3 en 9 der wet van 25 
December 1878, S. 222, houdende regeling 
der voorwaarden tot verkrijging der bevoegd
heid van arts, tandarts, apotheker, vroed
vrouw en apothekersbediende, aangevuld bij 
de wetten van 28 Juni 1881, S. 108 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, 28 April 1913, S. 166 
en 27 November 1919, S. 784, zooals dat 
besluit laatstelijk is gewijzigd bij K. B. van 
13 April 1920 (Staatsblad n°. 176). 

. S. 726. 18 Mei. 

- Besluit tot vaststelling van een aanvulling 
van de voorschriften der 4• uitgave van de 
Nederlandsche Pharmacopee. 

S. 1373. 23 Dec. 
- Zie ook : M ilitaire Zaken. 

Ziekten ( B esmettelij ke ). 

Geslacht. Wet houdende wijziging van de 
wetgeving nopens den accijns op het geslacht. 

S. 71.'\. 6 Mei. 
- Beslmt houdcmdc nadere bepalingen om

trent afschrijving van accijns van geslachte 
runderen en kalveren, waarvan het vleesch 
in verschen staat wordt uitgevoerd. 

S. 725. 14 Mei 
Grenzen. Besluit houdende wijziging van het 

K.B. van ll Februari 1920, S. 65, tot aan
wijzing van bewakingsgebieden, als bedoeld 
in artikel 1 der wet van 10 J anuari 1920 
(Staatsblad n°. 11). S. 736. 23 Mei. 

- Zie ook : Gemeentegrenzen. 
Grootboeken. Zie: Schuld (Nat.). 
Handelmaatschappij. Wet houdende bekrach-

tiging eener overeenkomst met de Neder
landsche Handel-Maatschappij voor den ver
koop in Nederland van de voor Landsreke
ning in Nederlandsch-Indie gewonnen voort
brengselen van land- en mijnbouw, voor de 
jaren 1922 tot en met 1926. S. 1471. 30 Dec. 

Handels- en fabrieksmerken. Zie: Industri
eele en intellectueele eigendom. 

Handelsnaam. Wet houdende bepalingen om
trent den handelsnaam. S. 842. 5 Juli. 

Handelsregisterwet. Besluit bepalende het tijd
stip van inwerkingtreding van de gewijzigde 
handelsregisterwet (Staatsblad 1920, n°. 151). 

s. 262. 9 Mrt. 
Haven. Zie : Scheepvaart. 
Hinderwet. Zie : Fabrieken. 
Hondsdolheid. Zie : Veeartsenijkmidig Staats

toezicht. 

Huuraanzeggings-, huurcommissie- en huur
opzeggingswet. Arrest . van den Hoogen 
Raad. De huuropzeggingswet is niet van 
toepassing op het gebruik van een woning 
krachtens arbeidsovereenkomst. - Beroep 
van den Proc.-Gen. tot cassatie in het belang 
der wet verworpen. 2 Fehr. 

- Wet houdende maatregelen tegen · het on
bewoond laten van woningen. 

S. 70. 19 Febr. 
- In werking treding. S. 635. 19 Mrt. 
- Wet tot wijziging der Huurcommissiewet. 

S. 71. 19 Febr. 
- In werking treding. 8. 635. 19 Mrt. 
- Arrest van den Hoogen Raad. De Kanton

rechter had een na het verstrijken van den 
termijn van art. 2 Huuropzeggingswet inge
diend verzoek, betreffende totstandkoming 
eener nieuwe huur, niet ontvankelijk mogen 
verkla,ren. - Wat de Regeering daaromtrent 
bij het totstandkomen der wet heeft gezegd, 
alsmede de omsta.ndigheid dat de termijn 
verliep tijdens partijen in onderhandelina: 
waren, kan tor zake niet afdoen. 23 Febr. 

- Arrest van den Hool!en Raad. Ook op 
gestoffeerde woningen - perceelen of per
ceelsgedeelten - is de Huurcommissiewet 
van toepassing. - Uitspraak Kantonrechter 
in het belang der wet vernietigd. 23 Febr. 

- Arrest van den Hoogen Raad. Onder de 
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omschriJving van een woning volgens de 
Huuropzeggingswet vallen ook gemeubileer
de kamers. - Uitspraak Kant onrechter in 
het belang der wet vernietigd. 2 Maart. 

- Besluit waarbij opnieuw wordt vastgesteld 
de algemeene maatregel van bestuur bedoeld 
bij artikel 13 der Huurcommissiewet. 

s. 533. 17 Mrt . 
- In werking t reding. 648. 1 April. 
- Besluit houdende verbod t ot onttrekking 

van een woning aan de bestemming die deze 
had op 1 Juni 1920, zonder toest emming van 
Burgemeester en Wethouders. 24 Mrt. 

- Arrest van den Hoogen R aad. Wanneer 
een woning, die vroeger tot de gemeente 
Leicterdorp hehoorde, sedert l Januari 1920 
tot de gemeente Leiden behoort, kan de 
Huurcommissie te Leiden, aan wien de 
goedkeuring van huurverhooging wordt ge
vraagd, niet vorderen dat ook de vroegere 
verhoogingen alsnog aan hare goedkeuring 
worden onderworpen. Dit geldt zoowel voor 
het geval dat te Leiderdorp een huurcommis
sie bestond als voor bet geval dat daar geen 
huurcommissie was. - Ook overigens is de 
niet-ontvankelijkverklaring onjuist. De Huur
commissie heeft t e beoordeelen of de ge
vraagde verhoogingen van den op 1 Januari 
1916 geldende huurprijs rodelijk is, maar zij 
had niet t e onderzoeken wat inmiddels 
tusschen huurder en verhuurder is verhan
deld. Een vroeger verzuim zou alleen tot 
een vervolging aanleiding kunnen geven 
krachtens a r t . 9 der HuurcommisRiewet. 

27 April. 
- Arrest van den Hoogen Raad. De wet-

tel ijke bescherming van den onderhuurder 
gaat niet zoover, dat hij als huurder van de 
geheele of van een dee! der woriing aan den 
eigenaar kan worden opgedrongen. - 1n 
het stelsel der huuropzeggingswet is dan 
ook geen plaat s van het in het !even roepen 
van een huurovereenkomst tusschen perso
nen, t en aanzien van wie of van wier r echts
voorgangers te voren zoodanige overeen
komst niet bestond. 11 Mei. blz. 1147. 

- Arrest van den Hoogen R aad. Bij een t oe
gestane huurverlenering mag de Huurcommis
sie, of in hooger beroep de kantonrechter, 
niet bepalen dat de huur ,,slech ts voor het 
laatst" wordt verlengd. 1 Juni. 

- Arrest van den Hoogen R aad. Nu ook 
gemeubileerde wonine;en aan het toezicht 
der Huurcommissie ziJn onderworpen , maakt 
de omstandigheid, dat deze woning van meu
bels wordt voorzien, haar niet tot een ander 
object. Het is mitsdien strafbaar voor zulk 
een woning een hoogeren huurprijs t e bedin
gen dan op 3 J anuari 1916 gold, zelfs indien 
de toen geldende huur de ongemeubelde 
woning betrof, en de t hans bedongen huur 
de gemeubelde woning. - Nu in het bestre
den vonnis feitelijk is beslist , dat de hoo$ere 
huurprijs bedongen was voor de wonmg, 
mist het middel, hierop steunende, dat het 
verschil tusschen den huurprijs in Januari 
1916 en Augustus 1920 alleen strekte tot 
vergoeding van het gebruik der meubels, 
feitelijken grondslag. - Weliswaar bleef 

het telastegelegde feit ook na het in wt>rking 
treden der wet van 17 Februari 1921 (S. 71) 
strafbaar, maar de toepassing der gunstiger 
bepaling, krachtens welke voor eene woning 
als de hierbedoelde ook zonder tusschenkomst 
der Huurcommissie een huurprijs mocht 
worden bedongen 20 % hooger da,1 die welke 
op 1 J anuari 1916 gold, had tot eene andere 
qualificatie moet en leiden. - B et vonnis 
alleen voor wa t betreft de qualificatie ver
nietigd. 7 Nov. 

Hypotheken. Zie : Kadaster en Hy])Otheken. 
Idioten. Z1e : Krankzinnigen. 
Indie. ( Nederl.) Besluit t ot wijziging van de 

reglementen op het t oekennen van gage
menten, pensioenen en onderstanden aan 
de Europeesche officieren en militairen be
neden dien rang van het Nederlandsch-In
dische leger . S. 9. 10 Jan. 

- Besl.uit tot vast stelling van een nieuwe 
regeling betreffende de ondrrluitenants van 
het leger in Nederlandsch-Indiii en tot in
trekking van de betreffende het instituut 
der onderluitenants bestaande regelingen, 
alsmede tot intrekk.ing van het K. B. van 
10 November 1905 n°. 28, lndisch Staat sblad 
n°. 763, betreffende de ,,Nadere regeling van 
de pensioensvooruitzicht-en der onderlui
t enants van het Nederlandsch-Indische leger." 

S. 11. 13 Jan. 
- Besluit betreffende verhooging van de t ege

moetkoming in de studiekosten en vergoe
ding van collegegelden aan hen, die in op
leiding zijn of worden genomen voor ijker 
bij het IJkwezen in Nederlandsch-Indic. 

S. 40. 24 Jan. 
- Besluit houdende · instelling van akten van 

bekwaamheid voor het geven van middel
baar onderwijs in Nederlandsch-Indie in de 
land- en volkenkund e, archeologie en geschie
denis van den Oost -Indischen archipel, in 
de Maleische t,aal, in de J avaansche taa l en 
archeologie en in de Soendaneesche taal en 
J avaansche archeologie. S. 64. 16 Fehr. 

- Wet houdende kwijtschelding aan eenige 
soebaks in Zuid-Bali van den Lande aan
komende vorderingen. S. 76. 19 Fehr. 

- Besluit tot vast stelling van eene n ieuwe 
regeling betreffende de erkenning van 
R oomsch-Katholieke geestelijken van den 
3den r ang. S. 81. 19 Fehr. 

- Besluit t ot vaststelling van een vacatiegeld 
aan leden , secretarissen of adjunct-secre
t arissen van bij wet, K. B. of ministerieele 
beschikk.ing in Nederland ingestelde com
missien, waarvan de kosten uit de koloniale 
geldmiddelen wordengekwet en. 8.87. 21 Fehr. 

- Besluit tot wijziging en aanvulling van het 
besluit van 28 Juni 1918, S. 435, houdende 
regelen omtrent de beschikbaarstelling van 
beurzen t en behoeve van Indische jonge-· 
lieden voor hunne verdere studie in Neder
land. S. 227. 8 Mrt. 

- Wet houdende nadere wijziging en aanvul
ling van de lndische Tariefwet. 

s. 590. 18 Mrt. 
- Bekendmak.ing t ekst S. 692. 28 April. 
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- Wet houdende kwijtschelding aan den 
lndischen Bond van eene den Lande aan
komende vordering. S. 662. 2 April. 

- Wet houdende kwijtschelding aan Anang 
Abdoerachman van eene den Lande aan
komende vordering. S. 663. 2 April. 

- Besluit tot nadere wijziging van het K. B. 
van 27 Augustus 1913, n°. 64), op de benoem
baarheid tot betrekkingen bij den burger
Ujken dienst in Nederlandsch-Indie. 

S. 687. 22 April. 
- Besluit houdende vaststelling van regelen 

voor de toekenning van wachtgeld aan per
sonen , die voor benoeming in tjjdelijken 
dienst ter beschikk.ing van aen Gouverneur 
Generaal van Nederlandsch-Indie zijn ge
steld, bij t erugkomst in Nederland . ' 

S. 722. 9 Mei. 
- Besluit houdende bepaling dat de in Neder

landsch-Indie afgenomen examens in de land
en volkenkunde van Nederlandsch-Indie en 
in de inheemsche talen zoo mogelijk ook hier 
te lande worden afgenomen. S. 735. 23 Mei. 

- Besluit houdende wijziging van het Besluit 
op de lndische Bestuursopleiding. 

S. 738. 24 Mei. 
- Wet tot het aangaan van eene geldleening 

t en taste van Nederlandsch-lndie. 
S. 798. 11 Juni. 

- Wet houdende ontginning van aardolie
velden in Nederlandsch-Indie. 

s. 845. 5 Juli. 

- Besluit tot nadere wijz1ging va.n de ,,Rege
ling van de bevordering, het ontslag en het 
op non-activiteit stellen van de Europeesche 
officieren, behoorende tot de Nederlandsch
Indische landmacht". S. 1008. 25 Juli. 

- Besluit tot vaststelling van een nieuw 
,,Indisch Militair keuringsreglement". 

S. 1032. 26 Aug. 

- Besluit tot wijziging van eenige besluiten 
in verband met eene herziening van de aan 
kerkelijke dienaren bij hunne uitzending naar 
Nederlandsch-Indie toe te kennen voor
loopige bezoldiging en tegemoetkoming voor 
uitrustingskosten. S. 1079. 20 Sept. 

- Besluit houdende wijziging van het Regle
ment betreffende de toekenning van pen
sioenen en onderstanden ten laste van de 
geldmiddelen yan Nederlandsch-Indie aan 
de nagelaten betrekkingen van in en door 
den dienst omgekomen Europeesche en met 
deze gelijkgestelde landsdienaren. 

S. 1109. 3 Oct. 
- Besluit betreffende de benoembaarheid van 

doctorandi in de rechtsgeleerdheid tot betrek
kingen in Nederlandsch-Indie. 

S. 1134. 18 Oct. 

- Besluit tot toepasselijkverklaring van het 
· pensioenreglement voor de militairen van 

het Nederlandsch-Indische leger beneden den 
rang van onderluitenant, vastgesteld bij 
K. B. van 4 December 1919, S. 801, op de 
militairen van de West-Indische Landmacht. 

S. 1135. 19 Oct. 

- Besluit houdende wijziging van het Regle-

ment op het verleenen van verlof, na opzen
ding naar Nederland, aan militairen beneden. 
den rang van onderluitenant van het Neder
landsch-Indische leger (Nederlandsch Staats
blad 145, Indisch Staatsblad 373]. 

S. 1141. 21 Oct. 
- Besluit tot nadere wijziging van <le bepa

lingen ter uitvoering van de Nederlandsch
Indische, Surinaamsche en Cura9aosche 
Comptabiliteitswetten, voor zooveel de ont
va.ngsten en uitgaven in Nederland betreft 
Staatsblad 1918, n°. 502 juncto 1920 no. 
833 en 1921 n°. 45. S. 1162. 9 Nov. 

- Besluit tot wijziging van het Koninklijk 
besluit van 28 October 1916, Stbl. n°. 484. 

S. 1171. 11 No-v. 
- Besluit tot wijziging van het Opleidmgs

beslui t der candidaat-houtvesters voor den 
Indischen dienst. S. 1347. 9 Dec. 

--;- Besluit tot vaststelling van nieuwe regelen 
betreffende terugbetaling van gelden, van 
landswege voldaan aan of ten behoeve van 
aan 's Lands dienst in Nederlandsch-Indie 
verbonden of daarvoor bestemde personen. 

S. 1355. 17 Dec. 
- Beslmt tot vaststelling van nieuwe regelen 

voor de terugbetaling van gelden, genoten 
door personen, die in Nederland voor den 
dienst _in Nederlandsch-Indie zijn of worden 
opgele1d. S. 1356. 17 Dec. 

- Besluit tot vaststelling van regelen voor 
de terugbetaling van gelden, genoten door 
personen die in Nederlandsch-Indie voor den 
dienst daar t e lande zijn opgeleid. 

S. 1357. 17 Dec. 
- Besluit tot toevoeging van een derde lid 

aan anikel 44 van het ,,Besluit op de In
dische Bestuursopleiding". S. 1375. 23 Dec. 

- Besluit tot vaststelling van eene pensioen
regeling voor hoogleeraren, buitengewone 
hoogleeraren, andere docenten en beambten 
aan de Indische Technische Hoogeschool. 

S. 1473. 30 Dec. 

- Zie ook : Beg-rootinge.n en R ekeningen. 
Militair Onderwijs. 
Pensioenen. 
Posterij. 
Schuld (Nat.) 

Industrieele en Intellectueele eigendom. Wet 
tot wijziging van de Octrooiwet 1910 (Staats-
blad 313. S. 15. 15 Ja.n. 

- Idem. S. 1127. 15 Oct. 
- In werking treding. S. 1149. 31 Oct. 
- Bekendmaking tekst. S. 1150. 31 Oct. 

- Besluit tot vaststelling van het tijdstip, 
bedoeld in artikel 1 der wet van 29 Juli 
1916, S. 348, tot verlenging en herstel van 
in de Octrooiwet genoemde termijnen, gelijk 
deze wet is gewijzigd bij de wet van 30 Juli 
1920, Staatblad 645. S. 303. 12 Mrt. 

- Arrest van den Hoogen Raad. Art. 10 
Auteurswet 1912 verleent we! bescherming 
aan den geestelijken arbeid van den verva!l,r
diger eener muziekschikking, maar het waak.t 
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er tevens voor, dat de rechten van den ver
vaardiger van het oorspronkelijke werk op 
zijn arbeid onverlet blijven. - EiscJ->er, die 
stelt te hebben bet auteursrecht op het oor
spronkelijke werk (als maker eener operette) 
en voorts, dat verweerders zonder zijn toe
stemmiug een muziekschikking van enkele 
gedeelten van dat werk (potpourri) openbaar 
maken, heeft dus voldoende feiten gesteld, 
om zijn schadevordering te rechtva,ardigen. 
- (Rechtbank en Kantonrechter waren van 
oordeel, dat eischer ook had moeten aan
geven, waaraan hij zijn auteursrecht op de 
poticourri ontleende. Anders ook Proc.-Gen. 
met betoog, dat het 1echt van den auteur 
door een openbaarmaking van een uit zijn 
werk gemaakte potpourri niet kan zjjn ge
schonden). 10 Juni. 

- Besluit tot vaststelling van een 
reglement". S. 1083. 

- In werking treding. 1151. 

,,Octrooi-
22 Sept_ 

31 Oct. 
- Beslnit tot wijzigmg van het Reglement 

voor het Bureau voor den Industrieelen 
Eigendom (Reglement Industrieelen Eigen
dom, Staatsblad 558 van 1914), gelijk dit 
besluit laatstelijk is gewijzigd bij het besluit 
van 7 Mei 1919, Staatsblad 257. 

S. 1085. 22 Sept. 
- In werking treding. 1148. 31 Oct. 
- Besluit houdende wijziging en aanvulling 

van het besluit van 29 Augustus 1912, 
houdende bepalingen op de fabrieks- en 
handelsmerken in de kolonien en de hulp
bureaux voor den insustrieelen eigendom. 

S. 1362. 19 Dec. 
- Zie ook : Tractaten. 
lngezetenschap. Zie : Nederlander8chap en ln

gezetenschap. 
lnkornstenbelasting. Besluit hondende bepa

lingen betreffende schattingscommissien voor 
de inkomstenbelasting. S nO. 4 Fehr. 

- Besluit houdende bepalingen betreffende 
commissien van aanslag voor de inkomsten
belasting. S. 816. 27 Jum. 

- Besluit tot vaststelling van het bedrag, dat 
bij de regeling van den aanlag in de inkom
stenbelasting van de onder artikel 2 der 
Wet op de Inkomstenbelasting 1914 vallende 
Nederlandsche ambtenaren als beroepskosten 
kan worden aangemerkt. S. 1332. 19 Nov. 

- Besluit tot wijziging van het formulier voor 
het aangiftebiljet der inkomstenbelasting voor 
hen, die binnen het Rijk wonen. 

S. 1444. 28 Dec. 
- Zie ook : GemeentebMturen. 
Inkwartieringen. Wet tot invoering van het 

Wetboek van Militair Strafrecht en van de 
Wet op de Krijgstucht. S. 841. 5 Juli. 

Invaliditeits- en Ouderdomsverzekering. Be
sluit ter uitvoering van artikel 12 der Ouder
domswet 1919. S. 32. 18 Jan. 

- Besluit tot wijziging van bet K. B. van 
10 Juni 1919, S. 324, tot vaststelling van een 
algemeenen maatregel van bestuur, als be
doeld bij artikel 27, eerste lid, letters b, c, 
d, e, I en g der Tnvaliditeitswet. 

S. 49. 4 Fehr. 

- Arrest van den Hoogen Raad. De bepa
ling van art. 380 onder 1 der Jnvaliditeits
wet moet aldus worden opgevat, dat even
veel geldboeten moeten worden opgelegd, 
als er kalendenveken zijn , waarover de werk
gever zijne verplichting niet is nagekomen 
en we! iedere boete tot een maximum van 
ten hoogste f 3.- De Kantonrechter oor
deelt derhalve over deze overtreding als recb
ter in hoogste instantie. 7 Mrt. 

- Besluit tot herziening van het K. B. van 
30 ,Tanuari 1920, S. 47, laatstelijk gewijzigd 
bij K. B. van 15 November 1920, S. 817, 
tot vaststelling van een algemeenen maat
rrgel v:1n bestuur, als bedoeld bjj de arti
kelen 5, 18, tweede lid, 20, tweede lid, 21, 
vierde lid, 22, tweede lid, 23, vierde lid en 
25, tweede lid der Ouderdomswet 1919. 

S. 538. 17 Maart. 
- Besluit tot vaststelling van de regelen no

pens de verdeeling der in artikel 19, eerste 
lid, der Wet op de Rijksverzekeringsbank, 
Staatsblad 1920, n°. 780, bedoelde kosten. 

S. 678. 18 April. 
- Besluit tot aanvulling van het K. B. van 

30 Juli 1920, S. 627, houdende vaststellmg 
van een algemeenen maatregel van bestuur, 
aanwijzende de gevallen, waarin het stellen 
van woorden op de rentekaart wordi; toege
laten. S. 688. 23 ApriL 

- Besluit tot wijziging van het K. B. van 
13 Maart 1919, S. 107, tot uitvoering van 
artikel 243 der Invaliditeitswet. 

S. 737. 24 Mei. 
- Besluit tor uitvoering van artikel 100, twee

de lid, der Invaliditeitswet. S. 809. 22 Juni_ 
- Besluit tot wijziging van het K. B. van 15 

October 1920, . S. 787, tot vaststelling van 
de modellen der dagze?,els. S. 1027. 18 Aug. 

- Besluit tot wijziging van het K. B. van 17 
Maart 1921, SI 538, tot herziening van bet 
K. B. van 30 ,Tanuari 1920, S. 47, laatstelijk 
gewijzigd bij K. B. van 15 November 1920, 
S. 817, t,ot vaststelling :van een algemeenen 
maatregel van bestuur, als bedoeld bij de 
artikelen 5, 18, tweede lid, 20, tweede lid, 
21, vierde lid, 22, t,veede lid, 23, vierde lid, 
en 25, tweecle lid, der Ouderdomswet 1919. 

S. 1046. 3 Sept. 
- Besluit tot vaststellmg van een regeling, 

houdende premiebetaling over meer dan een 
termijn waarover loon in geld wordt uitbe
taald. S. 1066. 17 Sept. 

- Besluit houdende bevel tot vervaardiging 
voor alle loonklassen van rentezegels ten 
bewijze van de betaling van vier, negen en 
dertien premien en tot vaststelling van de 
modellen dier rentezegels. S. 1067. 17 Sept. 

- Besluit tot vernietiging van het besluit 
van het. bestuur van den Raad van Arbeid 
te Dordrecht van 9 Juni 192) , waarbij ver
staan wordt om aan de firma P. A. van Wij
nen en G.H. Hubers, aannemers te Dordrecht, 
een bedrag van vijftien gulden zestig cent 
te restitueeren. S. 1074. 19 Sept. 

- Wet tot wijziging van de Invaliditeitswet. 
S. 1422. 24 Dec. 
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Wet tot wijziging van de Ouderdomswet 
. 1123. 24 Dec. 

- Zie ook : Armwezen. 

Ongevallenwet. 
Jachtwet. · Arrest van den Hoogen Raad. 

Onder ,,jagen" is te verstaan het aanwenden 
van elke poging, om op een der wijzen onder 
de letters a--h van art. 15 J1tgtwet vermeld, 
wild op te sporen, t-e bemachtigen of te doo
den ; de wet stelt te dien aanzicn geen verdere 
eischen, bepaaldelijk niet, dat de overtreder 
zijn geweer moet hebben gelost en wild moet 
hebben bemachtigd. - Eene dagvan.rding, 
behelzende dat de bekl. onder nader aange
duide omstanaigheden met een geladen schiet
geweer in jagende hooding zich in het veld 
heeft bevonden, doch niet, dat zulks ge
schiedde met het doel om te bemeesteren 
d'l.tgenP, wat in de Jagtwet als wild wordt 
aangemerkt, bevat geen strafbaar feit. 23 Mei 

- Arrest van den Hoogen Raad. Bij over -
treding van art. 20 lid 2 der Jagtwet heeft 
de rechter niet de bcvoegdheid de vernieti
ging van het niet als verboden jachttuig 
aangemerkt schietgeweer te bevelen. Welis
waar verklaart art. 47 lid 3 der Jagtwet art. 
219 Sv. van toepassing ten aanzien van niet 
verboden jachttuigen, doch waar het straf
baar feit i. c. enkel bestond in het zich in 
gesloten jachttijci in strijd met art. 20 der 
.Jagtwet met geladen schletgeweer in het veld 
bevinden, heeft het jachtt,uig niet gediend 
om dit strafbaar feit te plegen en is het even
min daartoe vervaardigd of geschlktgemaakt. 
- De Rechtbank kan dus in dit geval ook 
aan art. 219 Sv. riiet het recht tot vernieti
ging van het geweer ontleenen. 5 Dec. 

Kadaster en hypotheken. Besluit tot wijziging 
der tabel, aanwijzende de gemeenten, waarin 
de kantoren der hypotheken en van het 
kadaster zijn gevestigd en de gemeenten tot 
den kring van elk kantoor behoorende. 

s. 94. 2 Mrt. 
- Zie ook : Landarbei<lerswet. 

Kamers van Koophandel en Fabrieken. Be
sluit houdende bepaling van den datum, 
waarop de wet op de Kamers van Koophandel 
1920, S. 152, in werking zal treden. 

s. 261. 9 Mrt. 
- Besluit tot aanvulling van het besluit van 

17 Augustus 1920, S. 711, houdende vaststel
ling van het aantal, de gebieden en de zetels 
der Kamers van Koophandel en Fabrieken. 

S. 264. 10 Mrt. 

- Besluit tot wijziging van het Reglement voor 
de Kamers van Koophandel, vastgesteld bij 
K. B. van 19 Augustus 1920 (Staatsblad · 
no. 712). S. 753. 31 Mei. 

- Besluit tot nadere wijziging van het Regle
ment voor de Kamers van Koophandel 
(Staatsblad n°. 712 van 1920). 

S. 1016. 29 Juli . 

- Besluit tot wijziging van het K. B. van 
4 Mei 1896, S. 76, tot vaststelling van een 
reglement voor de Kamers van Koophandel 
en Fabrieken. S. 1115. 8 Oct. 

- Besluit houdende vaststelling van het 

aantal leden der Kamers van Koophandel 
en Fabrieken. S. 1449. 24 Dec . 

Kanalen. Zie Scheepvaart. 

Kerkelijke Zaken. Arrest van den Hoogen 
Raad. Bezwaarlijk is aan te nemen, dat de 
wet op de kerkgenootschappen de verre 
strekking zou hebben dat de kerkgenootschap
pen ten aanzien van vermogens-rechtelijke 
verhoudingen aan het gemeene burgerhjke 
recht zouden kunnen worden onttrokken 
door in eigen boezem, zonder medewerking 
der wereldlijke overheid, vastgestelde be
palingen. - In elk geval moet echter ieder 
beroep daarop ten deze afstuiten op de om
stand1gheid, dat, gelijk door het Hof is vast
gesteld, door eischers tot cassatie geen door 
de daartoe bevoegden vastgestelde voor
schriften aan het licht zijn gebracht, waarop 
kan worden gebaseerd het recht van kerk
voogden en forensplichtigen om het beheer 
over de pastoralia aan den predikant te ont
nemen en aan een commissie over te dragen. 
- Tot op de Revolutie, in het laatst der l 8de 
eeuw, was de rechtsverhouding nog deze, 
evenals ze vroeger was, nl. dat de onderhavige 
pastorie was een zelfstandige stichting tot 
onderhoud van den predikant en dat deze 
was haar beheerend orgaan. - Door de in het 
cassatiemiddel aangehaalde voorschriften -
voor zoover zij ten toetse kunnen komen - is 
in deze rechtsverhouding geen verandering 
gekomen in den zin als door eischers gesteld. 
- De in het cassatiemiddel aangehaalde 
kerkrechtelijke reglementen en daarmede 
verband houdende Kon. besluiten vallen 
niet onder de wettelijke voorschriften bij 
art. 99 R. 0. bedoeld. - Van een erkenning 
van den feitelijken toestand - opdracht 
van het beheer aan een commissie - door den 
eischer in eersten aanleg is volgens 's Hofs 
arrest, geen s:prake. Door bedoelde regeling 
niet als geld1g te erkennen heeft het Hof 
de in het cassatiemiddel aangehaalde art,ike
len niet geschonden. - Wanneer men uitgaat 
van de juistheid' der stelling betreffende het 
rechtskarakter der pastoralia v66r de in
voering der nationale wetgeving, dan is _het 
niet de gewoonte, krachtens welke de st,ch
ting als zoodanig in stand blijft, daar een 
uitdrukkelijke wetsbepaling noodig zou zijn, 
om haar bestaan te doen ophouden of zelfs 
maar daarin wijziging te brengen. - Art. 3 
A. B. kan niet anders op het oog hebben 
gehad dan een wet, welke hetz ij gelijktijdig, 
hetzij later in werking is getreden. - Het 
Hof heeft met den veranderden toestand -
emeritaat van den oorspr. eischer, verweerder 
in cassatie - op juiste wijze rekening gehou
den. 4 Maart. 

Kieswet. Besluit tot bepaling van den ter
mijn, bedoeld in art. 12a van het Koninklijk 
besluit van 12 December 1917, S. 692, ge
wijzigd bij K. B. van 1 Mei 1918 (Stbl. n°. 
279). S. 757. 8 Juni. 

- Wet tot wijziging van de IGeswet. 
S. 1380. 24 Dec. 

Kinderarbeid. Zie Arbeid. 
Koninklijk huis. Besluit tot uitvoering van 

artikel 2 der wet van 2 April 1909, S. 89, 
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tot regeling van de Voogdij over den minder
jarigen Korung. S. 1137. 19 Oct. 

Koophandel. (Wetboek van) Besluit tot wij
ziging van het K. B. van 5 October 1867, 
S. 104, houdende bepalingen ter uitvoering 
van artikel 396 Wetboek van Koophandel. 

S. 814. 27 Juni. 
Krankzinnigen. Besluit houdende nadere wij

ziging van het K. B. van 22 Maart 1904, 
S. 65, waarbij aan het bestuur der provincie 
Noordholland vergunning is verleend op een 
terrein in de gemeente Castricum een gesticht 
voor krankzinnigen op te richten. 

· S. 38. 24 Jan. 

- Besluit tot WIJZ1grng van het K. B. van 2 
December 1918, S. 771, houdende reorgani
satie van het Provinciaal Ziekenhuis nabij 
Santpoort. S. 39. 24 Jan. 

- Beslwt houdende intrekking van het K. B. 
van 5 December 1889, S. 174, tot bepaling 
van het maximum der verpleegden en het 
minimum van geneeskundigen in het krank
zinnigengesticht voor Nederlandsche Israe
lieten te Amsterdam. S. 720. 7 Mei. 

- Besluit tot nadere wijziging van het K. B. 
van 25 Juli 1908, S. 274, waarbij aan de 
Vereeniging tot Christelijke verzorging van 
krankzinnigen in Zeeland, gevestigd te 
Middelburg, vergunning is verleend op een 
terrein in de gemeenten Bergen op Zoom 
en Halsteren een gesticht voor krankzinnigen 
op te richten. S. 739. 25 Mei. 

- Besluit tot wijziging van het K. B. van 15 
November 1913, S. 409, waarbij aan de 
Vereeruging van de Broeders van Liefde te 
Venray, vergunning is verleend op een ter
rein in de gemeente Noordwijkerhout een 
gesticht voor krankzinnigen op te richten. 

S. 740. 25 Mei. 
- Besluit houdende nadere wijziging van _het 

het K. B. van 2 Juni 1894, S. 89, waarbij aan 
de Vereeniging tot Christelijke verzorging 
van krankzinnigen in Nederland, gevestigd 
te Utrecht, vergunning is verleend te Zuid
laren een gesticht voor krankzinnigen op 
te richten. S. 801. 16 Juni. 

- Besluit tot nadere wijziging van het K. B. 
van 18 September 1906, S. 244, waarbij aan 
de Vereeniging tot Christelijke verzorging 
van krankzinnigen in Nederland, gevestigd 
te Utrecht, vergunning is verleend op een 
terrein in de gemeenten Doorwerth en Ren
kun een gesticht voor krankzinnigen op te 
richten. S. 804. 17 Juni. 

- Beslwt houdende nadere wijziging van het 
K. B. van 13 Januari 1892, S. 22, waarbij 
a-an de Vereeniging tot Christelijke ver
zorging van krankzinnigen in Nederland, 
gevestigd te Utrecht, vergunning is verleend 
op het landgoed ,,Bloemendaal" te Loosdui
nen, een gesticht voor krankzinnigen op te 
richten. S. 808. 21 Juni. 

- Besluit tot nadere wijziging van het K. B. 
van 4 Juni 1909, S. 134, waarbij aan Regen
ten van het krankzinnigengesticht te Utrecht 
vergunning is verleend op een terrein aan den 
Dolderschen weg te Zeist een gesticht voor 
krankzinnigen op te richten. S. 1009. 26 Juli. 

19:l] 

- Besluit, tot nadere wijziging van het K. B. 
van 2 December 1918, S. 771, houdende 
reorganisatie van het Provinciaal Ziekenhuis 
nabij Santpoort. S. 1033. 27 Aug. 

- Besluit tot nadere wijziging van het K. B. 
van 22 Ma-art 1904, S. 65, waarbij aan het 
bestuur der provincie Noordholland vergun
ning is verleend, op een terrein in de gemeente 
Castricum een gesticht voor krankzinnigen 
op te richten. S. 1034. 27 Aug. 

- Besluit tot wijziging van het K. B. van 
2 Juni 1917, S. 455, houdende reorganisatie 
van het krankzinnigengesticht ,,Maasoord" , 
te Poortugaal. S. 1081. 22 Sept. 

- Besluit tot nadere wijziging van het K. B. 
van 16 Juli 1907, S. 224, waarbij aan de 
Vereeniging van de Zusters van Liefde, te 
Venray, vergunning is verleend op een ter
rein in de gemeente Venray een gesticht voor 
krankzinnigen op te richten. 

s. 1107. 1 o ·ct. 

- Besluit tot wijziging van het K. B. van 
24 Juli 1905, S. 243, waarbij aan J. Stock
mans, Generaal-Overste van de Broeders 
van Liefde te Gent (Belgie) vergunning is 
verleend op een terrein in de gemecnte 
Venray een gesticht voor krankzinnigen op 
te richten. S. 1117. 10 Oct. 

- Besluit houdende nadere wijziging van het 
K. B. van 23 November 1906, S. 289, waarbij 
aan de vereeniging ,,Centraal I sraelietisch 
krankzinnigengesticht in Nederland", ge
vestigd te AIDSterdam, vergunning is ver
leend op een terrein in de gemeente Apel
doorn een gesticht voor krankzinnigen op 
te ricbten. S. 1119. 12 Oct. 

- Beslwt tot nadere wijziging van het K. B. 
van 4 November 1890, S. 160, tot bepaling 
van het maximum der verpleegden en het 
minimum der geneeskundigen in het krank
zinnigengesticht ,,Het St. Joris Gasthuis" 
te Delft. S. 1120. 12 Oct. 

- Besluit, houdende nadere wijziging van het 
Koninklijk Besluit van 16 September 1895, 
S. 161, waarbij aan het bestuur der gemeente 
Leiden vergunning is verleend op het land
goed ,.Endegeest", te Oegstgeest, een gesticht 
voor krankzinnigen op te richten. 

S. 1346. 7 Dec. 
- Beeluit tot nadere wijziging van het Ko

ninkljjk besluit van 17 Maart 1900, S. 34, 
houdende vergunning aan Provisoren van 
het Oude en Nieuwe Gasthuis te Zutphen, 
bestuurders van het krankzinnigengest;cht 
aldaar, tot oprichting van een gesticht voor 
krankzinnigen op het landgoed ,,het Gafjel'", 
gemeente !Varnsveld, alsmede bepaling van 
het ·maximum der verpleegden en het mini
mum der geneeskundigen. S. 1359. 17 Dec. 

- Besluit tot nadere wijziging van het Ko
ninklijk besluit van 17 December 1917, 
S. 720, houdende reorganisatie van het krank
zinnigengesticht in de gemeenten Deventer en 
Diepenveen. S. 1472. 30 Dec. 

Landarbeiderswet. Besluit tot verniet1ging 
van het beslmt van den Raad der gemeente 
Poederoijen van 17 Februari 1921, waarbij 

74 



L, M ALPHABETISCH REGISTER VOOR 1921 1170 

op het verzoek van H. van Ooyen, landbouwer , 
te Aalst, om een voorschot ingevolge de 
Landarbeiderswet, goedgunstig is beschikt 
en besloten is, voor dat doe! een renteloos 
voorschot van f 1250 uit 's Rijks kas aan te 
vragen. S. 591A. 18 Mn. 

- Missive van den Minister van Landbouw, 
Nijverheid en Handel aan de gemeentebe
sturen betreffende toepassing Landarbeiders
wet (inlichtingen van Kadaster en Hypo
theken). 29 Mrt. 

- Besluit tot vernietiging van het besluit 
van den Raad der gemeente Poederoijen van 
17 Februari 1921, waarbij op het verzoek 
van H. van Ooijen, landbouwer, te Aalst, 
om een voorschot ingevolge de Landarbeiders
wet, goedgunstig is beschikt en besloten is, 
voor dat doe! een renteloos voorschot van 
f 1250 uit 's Rijks kas aan te vragen. 

S. 1121. 14 Oct. 
Landbouw. Besluit ter bekendmaking van 

den tekst der Plantenziektenwe-c;, der Meel
dauwwet 1912 en der Aardappelwet. 

S. 4. 5 Jan. 

- Besluit tot uitvoering van artikel 1 der wet 
van 31 December 1920, S. 957, to t bestrijding 
van bedrog in den handel in meststoffen, 
zaaizaden en veevoeder. S. 671. 8 April. 

- Besluit tot vaststelling van het tijdstip 
van inwerkingtreding der wet van 4 Decem
ber 1920, S. 846, houdende aanvulling en 
wijziging van de Plantenziektenwet, de 
Meeldauwwet 1912 en de Aardappelwet. 

S. 684. 21 April. 

- Zie Onderwijs (Middelbaar). 

Landmeters. Besluit tot intrekking van het 
K. B. van 16 September l!ll8, S. 548, en 
tot vaststelling van een n ieuw reglement 
voor den landmeterscursus te ,vageningen. 

S. 1047. 3 Sept. 

Landstorm. Wet houdende landstormvoor
. zieningen. S. 61. 16 Febr 

- Missive van den Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen , betreffende 
het beschikbaar stellen van gymnastiek
lokalen ten behoeve van den Vrijwilligen 
Landst,orm. 17 Mei. 

- Wet tot invoering van het Wetboek van 
Mi!itair Strafrecht en van de Wet op de 
Krijgstucht. S. 841. 5 Juli. 

Landweer. Wet tot invoering van het Wetboek 
van :Militair Strafrecht en van de Wet op de 
Krijgstucht. S. 841. 5 J uh. 

Leerplicht. Koninklijk besluit houdende vast
stelling van voorschriften en modellen naar 
aanleiding van de artikelen 4 en 9 der 
Leerplichtwet. 15 Jan. 

- Besluit tot bekendmaking van den tekst 
der Leerplichtwet - wet. van 7.. ~uli 1_900, 
S. 111 -, zooals die wet 1s gew1Jz1gd b1J de 
wet van 31 December 1920 (Staatsblad 
no. 967). S. 42. 25 Jan. 

- Beslui t tot vernietiging van artikel 1, 
eerste lid, - behalve zoor zoover de bepaling 
zich ook uitstrekt tot eene boschbouwonder-

• neming - der Verordening, houdende ver-

bodsbepalingen omtrent het arb!c!iden van 
kinderen beneden den leeftijd van twaalf 
jaren en betreffende het brengen van kin
deren naar de school, tot welker leerlingen zij 
behooren, vastgesteld door den Raad der 
gemeente Schoten, bij besluit van 7 Augustus 
1919. S. 756. 7 Juni. 

- Wet tot gedeeltelijke herziening van de 
Leerplicht. S. 1131. 15 Oct. 

- Bekendmaking van den tekst der Leer-
plichtwet. S. 1341. 3 Dec. 

- Besluit tot vaststelling van voorschriften 
ter uitvoering van artikel 18, § 3, en art. 19, 
§ 2, der Leerplichtwet. S. 1446. 28 Dec. 

- Besluit tot vaststelling van regelen voor 
den werkkring der commissien tot wering 
van schoolverzuim en voor de vervanging 
dier commissien door burgemeester en 
wethouders. S. 1447. 28 Dec. 

- Besluit tot vaststelling van voorschriften 
ter uitvoering van artikel 25 der Leerplicht
wet. · S. 1448. 28 Dec. 

Levensverzekeringmaatschappijen. Wet hou
dende voorschriften t en aanzien van levens
verzekeringmaatschappijen, welke bijzondere 
voorzienin!;I behoeven. S. 695. 29 April. 

In werkmg treding. S. 732. 21 Mei. 

Luchtvaart. Missive van den Minister van 
Waterstaat aan Ged. Staten van de verschil
lende provincies, betreffende vliegtechnische 
voorlichting. 13 Juni. 

- Missive van den Minister van Waterstaat 
aan de Ged. Staten betreffende verorde
ningen ter zake van luchtverkeer. 12 ,Juli 

- Missive van den Mmisger van Waterstaat 
aan Ged. Staten van de provincies, betref
fende schade t engevolge van landingen van 
luchtvaartuigen buiten luchtvaartterreinen. 

5 Oct. 
- Zie ook: Militaire Zaken. 

Margarine. Zie: Boterhandel en Maryarine . 

Maten en gewichten. Besluit tot regeling van 
den herijk der maten en gewichten in 1922 
en 1923. S. ll 88. 15 Nov. 

Mecldauw. Zie : Landbouw. 

Merken. Zie : hul,Ulltrieele en intellectueele eigen
dom. 

Militaire Zaken. Besluit tot nadere wijziging 
van het ,.Reglement voor de opleiding van 
studenten in de geneeskunde aan de Neder
landsche universiteiten tot officier van ge
zondheid bij de Landmacht". S. 44. 25 Jan. 

- Besluit houdende voorloopige voorzienin
gen om1,rent het georgani~eerd overleg voor 
het personeel der Zeemacht. S. 82. 19 Fehr. 

- Besluit houdende wijziging van de ,,Oorlogs
instructie Stellingcommandanten ". 

S. 611. 19 Maart. 

- Besluit houdende aanwijzing van de gezags
gebieden van de Territoriale bevelhebbers. 

S. 650. 1 April. 

- Wet tot wijziging der wet van 4 Juni 1858, 
S. 45, houdende eenige maatregelen van 
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bezuiniging met opzigt tot het Hoog ]\,fi!i
tair Geregtshof. S. 746. 30 Mei. 

- Resluit tot vaststelling van kenteekenen 
van de Nederlandsche militaire vliegtuigen 
van Land- en Zeemacht. S. 781. 11 Juni. 

- Wet houdende nadere wijziging van de wet 
van 20 Juni 1913, S. 292, tot aanvulling van 
art. 143 der Regtspleging bij de Landmagt, 
van de Prov1sioneele Instructie voor het 
Hoog Militair Geregtsb.of, en nadere voor
zieningen bctreffende de jaarwedden van le
den der m11itaire-rechterlijke macht, laat
stelijk gewijzigd bij de wet van 5 Juli 1920, 
S. 348, alsmec'e wijziging van laatstgenoemde 
wet. S. 840. 5 Juli. 

- Wet tot invoering van het Wetboek van 
)\'lilitair Strafrecht en van de Wet op de 
Krijgstucht. S. 841. 5 Juli. 

- Besluit houdende eene regeling ter voor
ziening in de kosten van huishoudelijken en 
van administratieven aard van het Hoog 
Militair Gerechtshof en van den .Advocaat
Fiskaal voor de Zee- en Landmacht. 

S. 870. 7 Juli. 
- Besluit betreffende de rangschikking als 

vestingwerk van de werken bij Griftenstein. 
S. 1076. 19 Sept. 

- Be~luit waarbij wordt bepaald, dat hct fort 
bij Ellewoutsdijk tot geene klasse van ves
tingwerken behoort. S. 1103. 26 Sept. 

- Besluit tot wijziging van het K. B. van 22 
October 1917, S. 607, houdende regeling 
van de vrijwillige hulpverleening aan zieke 
en gewonde personen, behoorende tot de 
legers of vloten van oorlogvoerende mogend
heden en voorziening in de hulpverleening 
en inlichtingsdienst ten aanzien van ki-jjgs
gevangenen en geinterneerden. 
' S. 1143. 22 Oct. 

- Besluit tot nadere wijziging van het Voor
schrift betreffende de beoordeelingslijsten 
van de officieren bij de Landmacht. 

S. 1344. 7 Dec. 
- Besluit houdende bekendmaking van den 

tPkst van h,,t Wethoek van Militair Straf
rerht, vastge8teld hij de wet van 27 April 
1903, S. 111, en van de wet op de Krijgs
tucht, vastgesteld hij de wet van 27 April 
1903, S. 112, zooals deze luiden volgens de 
daarin door of ten gevolge van de wetten 
van 7 Januari 1911, S. 5 en van 5 Juli 192] , 
S. 841, gebrachte wijzigingen en plaats gebad 
hebbende aanvullingen. S. 1352. 12 Dec. 

- Zie ook : Indie (Nederl.) 
Landbouw. 
Pensioenen. 

Militair Onderwijs. Besluit houdende WJJZl
ging van het Reglement voor den Hoofd
cursus en van de Bepalingen hetreffende de 
toelating van onderofficieren van het leger 
in Nederlandsch-Indie tot die inrichting. 

S. 56. 10 Fehr. 
- Wet tot invoering van het Wetboek van 

Militair Strafrecht en van de Wet op de 
Krijgstuch t . S. 841. 5 Juli. 

- Besluit tot wijziging van het Reglement 
voor de Cadettenschool. S. 1053. 13 Sept . 

- Besluit tot w1Jz1gmg van het Reglement 
voor den Hoofdcursus. S. 1054. 13 Sept. 

- Besluit tot wijziging van het Reglement 
voor den Hoofdcursus. S. 1153. 31 Oct. 

- Zie ook: Academie. (Kon. Mil.) 
Militie ( Nationale). Wet houdende tijdelijke 

afwijkingen van de Militiewet. 
S. 60. 16 Fehr 

- Besluit betreffende de nadere voorloopige 
sterkte van de lichting der militie van 1921. 

S. 65. I 7 Febr. 
- Wet tot invoering van· het Wethoek van 

Militair Strafrecht en van de Wet op de 
Krijgstucht. S. 841. 5 Juli. 

- Wet tot het nemcn van maatregelen ter 
voorkoming van de inlijving der voorloopige 

· vrijgestelde dienstplichtigen der lichting 1921. 
S. 1051. 9 Sept. 

- Besluit betreffende de . definitieve sterkte 
van de lichting der militie van 1921. 

S. 1080. 20 Sept. 
- Besluit hetreffende de sterkte van de lich

ting der militie van 1922. S. 1113. 5 Oct. 
- B~sluit tot w~jziging vau het K. B. van 31 

Mei 1912, S. 177, betreffende presentiegeld, 
jaarwedde en geldelijke tegemoetkoming van 
personeel van militie- en keuringsraden, als
mede belooning van hurger-geneeskundigen, 
terzake van het oncJerzoek van militieplich
tige zeevarenden anders dan hij den keurings
raad. S. 1136. 19 Oct. 

- Zie ook: M;litaire Zaken. 

Ministerieele Departementen. Besluit tot nade
re wij z1ging van het K. B. van 28 April 
1913, S. 144, houdende vaststelling van he
p!ilingen omtrent de inrichting van het 
Departcment van Justitie. S. 681. 20 April 

- Besluit tot nadere wijz1ging van het K. B. 
van 16 Mei 1913, S. 186, houdende vaststel
ling van hepalingen omtrent de inrichting 
van het Departement van Marine. 

_ S. 727. 19 Mei. 
- Besluit tot aanvulling van het organisatie

hesluit van het personeel voor den dienst 
der Justitiegehouwen, K. B. van 23 Maart 
1920, Staatshlad n°. 125, S. 1037. 1 Sept. 

- Besluit tot wijziging van het K. B. van 25 
April 1913, S. 141, gewijzigd hij K. B. van 
18 Januari 1917, S. 179, houdende vaststel
ling van bepalingen omtrent de inrichting 
van het Departement van Binnenlandsche 
Zaken. S. 1142. 22 Oct. 

- Besluit tot wijziging van het hij Koninklijke 
hesluiten van 18 Januari 1917, S. 183, en 
van 8 Juli 1919, S. 470, gewijzigd Koninklijk 
besluit van 2 Mei 1913, S. 171, houdende 
vaststelling van bepalingen omtrent de in
richting van het Departement van Water
staat. S. 1348. () Dec. 

Monumenten. Zie : Gemeentebesturen. 
Motor- en rijwielwet. Arrest van den Hoogen 

Raad. - Eene gemeenteverordening, welke 
op bepaalde wegen motorrijtuigen weert, 
die met IDIJer dan een zeker aantal kilo
grammen op de mees(bezwaarde as drukken, 

74* 
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stelt een gewicht vast in verband met de 
samenstelling en inrichting van het rijtuig, 
zooals in art. 8 der Motor- en Rijwielwet is 
bedoeld. 23 Mei. 

- Beslmt tot wijziging van het ,,Motor- en 
Rijwielreglement". S. 1140. 20 Oct. 

- Besluit tot schorsing van het bepaalde in 
artikel 29 van de Algemeene Politieverorde
ning der gemeente Noordwijkerhout van 10 
Juni 1921, waarbij den bestuurders van 
motorrijtuigen op meer dan twee wielen, 
welke blijkens samenstelling en imichting 
bestemd zijn voor het vervoer van vrachten 
en welke een gewicht van 3000 kilo te boven 
gaan, verboden is, daarmede de wegen· binnen 
de bebouwde kom dier gemeente t,e berijden. 

· 7 Nov. 

Muntwezen. Besluit tot wijziging van het 
K. B. van den 7den Juli 1920, S. 353, hou
dende vaststelling van regelen ten aanzien 
van de loonen va.n de werklieden bij 's Rijks 
Munt. S. 33. 18 Ja.n . 

- BP3luit tot intrekking van de zilverbons 
van een gulden ,an de eerste soort, omschre
ven in artikel 1 van het K. B. va.n 22 April 
1916, S. 163, zooals dat laatstelijk is gewijzigd 
bij K. B. van 18 Februari 1920 (Stbl. n°. 82). 

S. 46. 28 Jan. 
- Besluit houdende wederopenstelling van de 

gelegenheid tot inwisseling van de zilverbons 
van f 1 en f 2.50 (beide ouden vorm) en van 
f 5, alsmede van de zilverbons van f 2.50, 
omschreven in artikel 1 van het K. B. van 
31 Maart 1915, S. 174, gewijzigd bjj K. B. 
van 14 Juni 1918, S. 357, als zilverbons van 
de eerste soort. S. 59. 11 Fe br. 

- Besluit houdende wederopenstelling van de 
gelegenheid tot inwisseling van de zilverbons 
van f 1, oi:nschreven in artikel 1 van het 
K . B van 22 April 1916, S. 168, zooals dat 
laatstelijk is gewijzigd bij K. B. van 19 
Februari 1920, S. 82, als zilverbons van de 
eerste soort. S. 674. 15 April. 

Naturalisatie. Wetten, houdende naturalisatie 
van: 

Adams. H. J. S. 273. 
Aerts. L. 1191. 
Amel. A. L. M. 857. 
Andreas. A. 856. 
Aselage. C. W. 466. 
Auwera. C. J. E. van der 855. 
Awick. C. 480. 
Rackelandt. F . M. 539. 
Backer. A. 103. 
Bahlman. B. G. 104. 
Balck. M. F., wed. L. F. Henke. 1192. 
Bartels. J. B. 105. 
Bartels. M. E. G. 106. 
Baumann. C. E. 107. 
Baumann. J. B. 108. 
Becker. H. 854. 
Beckers. F. 540. 
Beckers. H. 109. 
Beckhauss. C. F. E. wed. 

H. G. B. Meulman. 
Beek. G. 
Beever, A. van 
Behrends. K. G. H. 
Behrendt. J. F. W. en C. 

853. 
541. 
110. 
852. 
841. 

JO Mrt. 
18 Nov 
5 Juli. 
5 Juli. 

16 Mrt,. 
5 ,Tuli. 

16 Mrt·. 
17 Mrt. 
5 Mrt. 
5 Mrt. 

18 Nov. 
5 Mrt. 
·5 Mrt. 
5 Mrt. 
5 Mrt. 
5 Juli. 

17 Mrt. 
5 Mrt. 

5 Juli. 
17 Mrt. 
5 Mrt. 
5 Juli. 
5 Juli. 

· Beindorff. A. J., 
Bertling. A. 
Berends. B. 

wed.J.Kleiter 111. 5 l\'lrt. 

Berends. J. 
Berg. A. 
Bergh. E. Then 
Bergh. C. W. von 
Bergmann. E. E. 
Berhaut. A. H. J. 
Berlage. J. G. 
Bernaert,s, P. J. B. M. 
Bernards. J. W. 
Bernards. T. J. 
Berssenbrtigge. A. H. B. 
Better. F. P. J. 
Better. J. F. 
Bierhaus. B. 

1193. 18 Nov. 
850. 5 Juli. 
112. 5 Mrt. 
113. 5 Mrt. 
580. 17 Mrt. 
849. 5 Juli. 
114. 5 Mrt. 
115. 5 Mrt. 
868. 5 Juli. 
116. 5 Mrt. 
581. 17 l\'lrt. 
582. 17 Mrt. 
583. 17 Mrt. 
117. 5 Mrt. 
118. 5 Mrt. 
119. 5 Mrt. 
120. 5 M:rt. 
596. 18 Mrt. 

Billeaka.mp. H. E. J. 
Biltires. J. T. W. 
Blankenstein. R., wed. dr. H. Sanders. 

Bleij, T. H. 
Blokhuis. A. E. 
Boeken. A. J. E. E. 
Roesnach. J. L. 
Boland. H. J. 
Bolian. G. W. W. 
Bongers. H. 
Bongers. M. 
Borghaus. E. J. 
Bornemann. E. G. P. 
Bossmann. F. 
Rossmann . W. J. 
Brackel. G. F. 
Brackel. G. J. T. 
Brahts. W. 
Bratfisch. B L. 
Bra.unschweig. J. E. C. 
Braunschweig. J. W. F. 
Bresla.uer. P. T. 

s. 121. 5 Mrt 
542. 17 Mrt. 
867. 5 Juli. 
122. 5 Mrt. 
123. 5 Mrt. 
866. 5 Juli. 
865. 5 Juli. 
864. 5 Juli. 
124. 5 Mrt. 
125. 5 l\'lrt. 
126. 5 Mrt. 
127. 5 l\frt. 
128. 5 Mrt. 
129. 5 Mrt. 
130. 5 Mrt. 
131. 5 Mrt. 
132. 5 Mrt. 
133. 5 Mrt. 
134. 5 Mrt. 
863. 5 Juli. 
135. 5 Mrt. 
136. 5 Mrt. 

Brewers. C. H. H. 
Brewers. J. A. 
Brinckmann. E. , wed. P. A. E. Pilgrams en 

F. A . 
Brinkmann. A. T. 
Brinkmann. K. M. 
Brinks. H. 
Brose. G. 0. H. 
Bruins. G. A. 
Bruning. P. R. 
Bungartz. J. 
Bungartz. W. E. 
Burgers. P. H. 
Burggrafer. 0. W. 
Burma.nu. B. 
Btirmann. W. 
Buttner. J. W. 
Caberg. H. H. 
Cadot. J. J. 
Castelein. H. P. 
Ca.ttoir. D. 
Ceuleneer. A. L. E. M. de 
Christian. K. A. 
Clerck. F. de 
Cohn. M. M. 

s. 862. 5 .Ju Ji. 
137. 5 Mrt. 
138. 5 Mrt. 
861. 5 Juli. 
139. 5 Mrt. 
140. 5 Mrt. 
141. 5 l\'lrt. 
142. 5 Mrt. 
143. 5 Mrt. 
144. 5 Mrt. 
860. 5 Juli. 
145. 5 Mrt. 
146. 5 Mrt. 
147. 5 Mrt. 
148. 5 Mrt. 
149. 5 Mrt. 
859. 5 Juli. 
I 50. 5 l\'lrt. 
151. 5 Mrt. 
152. 5 Mrt. 
153. 5 Mrt. 
154. 5 Mrt. 
597. 18 Mrt. 
155. 5 Mrt. 

Colon. F. J . en A. 
Coninck. A. T. de 
Conrad. C. H. L., wed. H. P. de Kat. 

Corsmit. P. A. F. 
Coune. P. 
Cremers. P. F. 

S. 858. 5 ,Tuli 
156. 5 Mrt. 
157. 5 Mrt. 
158. 5 Mrt. 
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Creutz. W. J. 
Dahlen. W. 
Dalen Wetters. H . C. 
Dam. F. X. van 
Daners. H. H. 
Dannenberger. F. L. 
Danz. P. 

van 

159. 5 Mrt. 
160. 5 Mrt. 
161. 5 Mrt. 
598. 18 Mrt. 
162. 5 Mrt. 
163. 5 Mrt. 
164. 5 Mrt. 
165. 5 Mrt. 
166. 5 Mrt. 
881. 7 Juli. 

Dedden. J. A. A. 
Dedden. J. A. C. 
Deelman. Bertha. 
Dermout. C., wed. G. S. W. von Wedel. 

Derksen. P. A. 
Dewith. A. C. 
Didlaukis. E. A. 
Diekmann. T. J. 
Dielwart. A. M. F., wed. 

Koster en Koster, G. J. 
Dittus. G. 
Dobelmann. J. G. H. 
Dohle. J. L. en H. J . 
Dommer. L. A. F. M. 
Dons, C. D. 

S. ll 72. 12 Nov. 
167. 5 M1:t. 
168. 5 Mrt. 
176. 7 Mrt. 
543. 17 Mrt. 

H . J. 
S. 177. 7 M:rt. 

880. 7 Juli. 
879. 7 Juli. 

· 178. 7 lllrt. 
544. 17 M:rt. 
179. 7 Mrt. 
180. 7 ll1rt. 
181. 7 l\1rt. 

Dorsemagen. J. M- A. 
Dovermann. C. 
Drahmann. B. H., C. J. M. en M. M.A. 

S. 182. 7 M1t. 
Diinnwald. R. 183. 7 Mrt. 
Duys. J . L. T. 184. 7 Mrt. 
Eeden. A. J. J. van 18/i. 7 M:rt. 
Eichhorn. C. A. 186. 7 Mrt. 
Ekken. J. J. 187. 7 l\1rt. 
Eldering. G. C. 188. 7 Mrt. 
Elkan. S. 189. 7 Mrt. 
Enzler. l:'. I. 78. 7 Juli. 
Erdman. L. 877. 7 Juli. 
Ess. J. H. G. G. van 190. 7 M:rt. 
Esser. W. J. 876. 7 Juli . 
Evers. H. G. 191. 7 llfrt. 
Evers. J. W. 193. 7 Mrt,. 
Falke. H. E. en F. H . N. 192. 7 Mrt . 
Falkenburg .S. 875. 7 Juli. 
Feithcr. P. J . 194. 7 Mrt. 
Felis. M. M., wed. F. E. Lohrer 195. 7 Mrt. 
Feijen. R. W. 874. 7 Juli. 
Finke. C. W. 873. 7 Juli. 
Finken. F. W. 196 7 Mrt. 
Fischer. H. J. J. 599. 18 Mrt. 
Fischer. J. 872. 7 Juli. 
Flcerkamp. M. E. 197. 7 Mn. 
Fleuren. M. 198. 7 l\1:rt. 
Forster. H . H. J . 199. 7 Mrt. 
Frank. F. C. 871. 7 Juli. 
Franssen. J. 200. 7 Mrt. 
Frantzen. F. H . .A.. lit, A. 1,1. H. en M. A. 

S. 201. 7 Mrt. 
Frantzen. P. 202. 7 Mrt. 
Freese. U., A. L ., H. en H. C. 203. 7 Mrt. 
Fuld. l\L A., wed. F. V. von Fried-

lander Fuld, S. 900. 7 Juli. 
Gast. P. C. M. W. 899. 7 Juli. 
Gebing. H. H. M., wed. W. K. M. Richter. 

Genot. H. A. J. 
Gentrup. J H. en M. E. 
Gerlach. J. M. A. 

S. 898. 7 Juli. 
204. 7 Mrt. 
897. 7 Juli. 
600. 18 Mrt. 

Gertsch. M. E., wed. J. W. Derks. 

Gilgens, A. 
Gitsels. H. H. F. L. 
Glaser. F. E . A. 
Goeckingk. J. F. G. von 

s. 205. 
206. 
207. 
208. 
601. 

7 Mrt. 
7 Mrt. 
7 Mrt. 
7 l\1rt. 

18 irt. 

Goldberg. G. G. 209. 
Goldewijk. J. A. 210. 

' Goldmann. M. 896. 
Goldsteen. I. 545. 
Gondry. C. A. J. B. 211. 
Gonnissen. M. R. M. 212. 
Goosens, J. W. en G. J. 546. 
Griebel. E. 213. 
Gronemeijer. C. F. 214. 
Grote. J. H. F. 215. 
Guermonprez. G. C. 216. 
Gu!pen. L. J. 217. 
Haal. C. F. 218. 
Haeren. A. van 219. 
Haller. C. F. 13. 
Halmans. P. J. 220. 
Hambiickers. J. J. 221. 
Hammer. E. 222. 
Hannesen. E. 602. 
Hansen. L. 223. 
Hartmann. M. 224. 
Haubrich. E. E. 225. 
Havenith. J. H. 895. 
Haverland. L. E. J. 231. 
Heiligers. T. F. W. 232. 
Heimes. F. en K. F. C. 233. 
Heinen. W. L. 234. 
Helbing. W. A. 894. 
Hendriks. H. 235. 
Hendriks. W. J. 893. 
Henkel. M. D. 236. 
Herberich. C. L. A. 237. 
Herbold. F. W. 892. 
Herkner. G. E. 238. 
Hermanns. J. G., M. G. en M. E. 239. 
Hernmarck. K. G. A. 240. 
Herz. E. R. en M. E. 547. 
Herzberg. S. 24-1. 
Herzfeld. C. 891. 
Hess. S. 242. 
Heubel. G. A. 243. 
Henschen. H . 244. 
Heynen. G. 245. 
Heijnemann. C. E. 890. 
Hibbeln. J. 246. 
Hibbeln. W. V. H. 548. 
Hinrichs. H. en T. W. 889. 
Hinzen. A. J. 247. 
Hir~ch. H .. wed. J. Lelyveld. 248. 
Hoctin, L. J. J. E. 549. 
Hof. J. t en. 249. 
H offmann. M. A. 888. 
Holtmann. E. R. 550. 
Holtmann. T. R. 253. 
Rommen. H. T. 551. 
Honekamp. J. 603. 
H onings. S. H. C. 887. 
Hoowaarts. F . 552. 
Horst. W. J. van der 886. 
Rubert. A. A. M. 254. 
Hubner. M. O. 885. 
Hunkemiiller. W. A. C. 255. 
Ruppermanns. H. P. P. 256. 
Husmann. T. H . F. W. 257. 
Jacobs. H. 259. 
Jacobs. R. 260. 
Jacobi. E. J. 884. 
Jacoby. L. 883. 
Jacquemard. E. H. H. 266. 
Jakob. F. K. 267. 
,Jakob. Dr. H . 268. 
Jansen. A. M., wed. M. Schloesser. 269. 

N 

7 Mrt. 
7 Mrt. 
7 Juli. 

17 Mrt. 
7 Mrt. 
7 l\1rt. 

17 Mrt. 
7 Mrt. 
7 Mrt. 
7 Mrt. 
7 Mrt. 
7 Mrt. 
7 Mrt. 
7 Mrt. 

15 Jan. 
7 Mrt. 
7 Mrt. 
7 Mrt. 

18 Mrt. 
7 ll'.lrt. 
7 l\1rt: 
7 Mrt. 
7 Juli. 
8 Mrt. 
S Mrt. 
8 Mrt. 
8 Mrt. 
7 Juli. 
8 Mrt. 
7 Juli. 
8 Mrt. 
8 M.rt . . 
7 Juli. 
8 "M'rt. 
8 Mrt. 
8 Mrt. 

17 l\1rt. 
s Mrt. 
7 Juli. 
8 Mrt. 
8 Mrt. 
8·Mrt. 
8 Mrt. 
7 Juli. 
8 ~frt. 

17 Mrt. 
7 Juli. 
8 ll'.lrt. 
S Mrt. 

17 MPt. 
8 Mrt. 
7 Juli. 

17 Mrt. 
8 Mrt. 

17 Mrt. 
18 ·Mrt. 

7 Juli. 
17 ll'.lrt. 
7 Juli. 
8 llfrt. 
7 Juli. 
S ll'.lrt. 
8 ll'.lrt. 
s }frt. 
8 M:rt. 
8 Mrt. 
7 Juli. 
7 Juli. 

10 ll'.lrt. 
10 l\1rt. 
10 l\frt. 
10 Mrt. 
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Jansen. G. A. M. S. 270. 10 :\1rt. 
Jansen, P. E. 271. JO -:11rt. 
Janeen. G. 882. 7 Juli. 
Janssen. B. J. 272. 10 :ll!rt. 
Janssen. E. 100. 5 Mrt. 
Janssens. L. C. 274. 10 Mrt . 
Jes en. H. J. 275. 10 l\'lrt. 
Jeukens. L. J. 276. 10 Mrt. 
Jolly. C. A. wed. H. van Dijck. 277. 10 Mrt. 
's Jongers. R. A. 278. 10 l\'lrt. 
Kaekebeke. J. F. 279. 10 l\1rt. 
Kaldenberg. G. 280. 10 Mer. 
Kamerling. M. J., wed. J. D. Schmidt Degener. 

S. 553. 17 Mrt. 
Kamper. A. C. 281. 10 Mrt. 
Kampherbeek. E. 282. 10 Mrt. 
Karthaus. N. F. W. 283. 10 Mrt. 
Kaslander. R. 284. 10 l\frt. 
Kaufmann. H. B. A. 285. 10 l\Irt. 
Kaufmann. J. F. D. 296. 10 Mrt. 
Kemmr>rling. J. J. 287. 10 l\frt. 
Kerckhoff. E. van den 288. 10 l\1rt. 
Kerssemakers. H. H. J., wed. J. A. C. Pater-

no t re. 289. 10 Mrt. 
Kessens. J. H. 290. 10 Mrt. 
Kesteloo, N. A., wed. J. G. Heimann. 

S. 291. 10 Mrt. 
King. H. C. 292. 10 Mrt. 
Klatt. F. L. M. J., F. H. H. K en H. C. F. 

Klerks. T. H. J. 
Kleynen. M. E. 
Kluge. C. F. 0. 
Kliinnen. J. A. 
Kliipperberg. E. E. 
Kniilmann. W. M. G. 
Knapen. H. 
Konmck.'<. F. L. 
Koning. C. 
Korting. H. H. S. 
Krak. G. H. 
Kramer. 0. F. F. 
Krause. G. 
Kreusen. l\'.L C. 
Ki·ings. P. H. 

S. 293. 10 Mrt. 
294. 10 Mrt. 
295. 10 Mrt. 
296. 10 l\1rt. 
309. 15 MJ:t. 
310. · 15 Mrt. 
311. 15 l\1rt . 
312. 15 l\frt. 
313. 15 Mrt. 
314. 15 Mrt. 
3H5. 15 l\1rt. 
316. 15 l\1rt. 
317. 15 Mrt. 
318. 15 Mrt. 
319. 15 Mrt. 
935. 11 Juli . 

Kroes. T. L. M. 
Krulder. M. E. C., 

554. 17 Mrt. 
wed. F. H. L .. Siissmann. 

Kuilert. E. 
Kulh. J. 
Kiippers. F. 
Kiirten. P. J. 
Kiisters. H. G. L. en W. 
Kutscheidt. J. H . A. 
K uypers . A. 
Kuypers. S. J. J. 
K~jck. J. 
Laak. H . W. F. van. 
Lamm. L. 
Lange. R. de 
Langenhuysen .. J. F. 
Langohr. H. H. J. 
Lazarus. S. 
Lebi. J. 
Leendertz. J. M. 
Leers. J. P. 
Leeuwe. L. R. de 
Leferink. G. J. 
Leinweber. E. 

s. 320. J 5 Mrt. 
321. 15 Mrt. 
934. 11 Juli. 
322. 15 Mrt. 
933. 11 Juli. 

P. 932. 11 Juli. 
604. 18 Mrt. 
323. 15 l\1rt. 
324. 15 Mrt. 
931. 11 Juli. 
251. 8 Mrt. 
930. 11 Juli . 
325. 15 1rt. 
605. 18 Mrt. 
326. 15 Mrt. 
327. 15 Mrt. 
307. 14 Mrt. 
328. 15 Mrt. 
329. 15 l\1rt. 
929. 11 Juli. 
606. 18 l\frt. 
928. 11 Ju Ii. 
927. 11 Juli. Leiser. B. 

Lemmens. A. A. 
Lenders. F. W. 

en F. A. M. 330. 15 Mrt . 
331. 15 Mrt. 

Lenders. H. 
Leuzinger. J. M. A. B. 
Levano. H. en E . 
Liese. J. E. 
Lievens. :K A. A. M. 
Linckens. G. P. J. 
Lohr. H. W. 
Lohuis. J. F. en M. B. C. 
Lonnemann. 1\1. I. 

332. 
333. 
334. 
926. 
555. 
335. 

Loo. H. W. G. M. A. van de 
Loo. H. 1\1. van de 

925. 
556. 
336. 
337. 
338. 

15 Mrt. 
15 l\frt . 
15 111:J:t. 
11 Juli. 
17 l\1rt. 
15 Mrt. 
11 Juli. 
17 Mrt. 
15 Mrt. 
15 Mrt. 
15 l\1rt. 
17 Mrt. 
15 Mrt. 
11 Juli. 

Loosen. L. J. v. 
Loosen. L. G. v. 
Loth. J. A. 

557. 
339. 
924. 

Llitters. C. W. , A. C. J. en M. G. C. 
s. 607. 

Luchtenborg. L. 340. 
18 Mrt. 
15 Mrt. 
11 Juli. 
15 Mrt. 
15 Mrt. 
15 Mrt. 
15 Mrt. 
15. Mrt. 
15 Mrt. 
15 Mrt. 
14 Juli. 
17 Mrt. 
15 Mrt. 
15 Mrt. 
14 Juli. 
15 Mrt. 
14 Juli. 
14 .Tnli. 
15 Mrt. 
17 llfrt . 

Lueben. J. H. 923. 
Liimker. B. 341. 
Lutz. K. F. 342. 
Maass. G. A. E. 343. 
Maassen. A. N. H. 344. 
Maassen. G. A. H. 345. 
Maenhaut. 0. M. L. 346. 
Manikus. P. J. 347. 
Marcel. C. H. 940. 
Marcus. R. 558. 
Martens. D. H. en D. H. 348. 
Martin. H. H. 349. 
Moischke. C. L. 941. 
Menalda. J. P. 350. 
Mencke. S. H. 942. 
Mendel. E., wed. v.W. Chotzen 943. 
Mendes. A. 351. 
Menke. C. W. 559. 
Mentink (Ment,ing). G. H. en G. J. 

S. 352. 15 Mrt. 
l\feulenbergh. M. C., wed. v. J. D. P. A. De 

Hesselle. S. 353. 15 Mrt. 
l\fouthen. J. 1\1. M. 354. 15 Mrt. 
Mer.I. C. L. J. van 355. 15 l\1rt. 
Me1jer. C. A. wed. v. H. G. A. Hoppenstedt. 

Miele. C. H. 
Molenaar. W. 
Moller. W. E. W. von 
Morlang. A. F. C. en P. 
Miiller. 0. C. H . 
Naphausen. K. A. 
Nathusius. B. 

s. 356. 15 l\1rt. 
252. 8 Mrt. 
944. 14 Juli. 
945. 14 Juli. 
946. 14 Juli. 
947. 14 Juli. 
560. 17 Mrt. 
101. 5 :\1rt. 
561. 17 :\1rt. Nelissen. J. A. 

Nepperus. A. wed. v. 0. J ohannesson. 

Neujean. M. T. 
Neumann. F. (Nandor) 
Neumann. M. 
Neumann. R. 
Nyst. J. 
Oberliessen. J. 
Oeinck. F. B. 
Ostendorp. A., H., L. en A. 
Palmen. J . H. 
Pa,lmen. J . H. 
Pappers. J. A. en A. J. P. 
Paulissen. J. W. en J . W. 
Paulis~en. P. 
Peill. J. W. A. 
Peltzer. P. M. 
Pelzer. M. J. H. 
Penaat. C. G. 
Pennekamp. F. A. 
Perk. G. W. 

s. 562. 1 7 l\frt. 
948. 14 ,Juli. 
949. 14 Juli. 
950. 14 Juli. 
951. 14 Juli. 
608. 18 l\1rt. 
952. 14 Juli. 
953. 14 Juli. 
954. 14 Juli. 
381. 15 Mrt. 
382. 15 Mrt. 
383. 15 Mrt. 
384. 15 Mrt. 
956. 14 Juli. 
385. 15 Mrt. 
386. 15 l\1rt. 
387. 15 Mrt. 
388. 15 l\1rt. 
957. 14 Juli . 
389. 15 Mrt. 
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Perk. H. 
Perk. T. G. 
Pesch. J. W. 
Petterson. A. V. A. 
Pettersson. J. A. 
Philips. B. J. W. 
Picard. G. E. M. 
Pieters. J. H. N. 
Pitz. P. P. 
Plooy. R. A. La 
Pluymacker s. J. J. 
Pluymackers. J. A. 
Poe!. J. H. te 
Pol. H. J. G. M. van de 
Pottker. T. 
Prange. J. H. en H. J. 
Puntholer. H. W. 

s. 390. 
391. 
958. 
392. 
393. 
394. 
902. 
395. 
959. 
396. 
397. 
398. 
399. 
400. 
401. 
402. 
563. 
403, Piitz. M. H. en W. J. 

Quadftieg. P. A. 
Quarles de Qua,rles. Bar. A. G. 
Raab. K. R. H. 

404. 
405. 
960. 
407. 
406. 

Rachid Solon Reich. L. P. al 
Raedt. B. 
Rathmer. B. J. 
Raijmackers. H. P. 
Reeth. C. M. J. Van 
Reggers. A. P. 
Reinders. P. J. 

408. 
409. 
410. 
41J. 
412. 
961. Rethy. Dr. H. 

R euser. B. E. wed. v. H. Sillern. 

Reuters. E. 
Reijans. W. 
Reyck. A. de 
RhResa. W. 
Richelmann. E. K. 0. 
Rieden. J. H. In der 
Ripke. L. M. 0. 
Ritzerfeld. E. H. 
Robke. H. H. C. 
Roebroeck. A. P. H. 
Roebroeck. M. H. A. 
Rohmann. L. T. 
Rohrcass. H . A. en M. 
Romer. A. H. en H. 
Rommenhiiller. C. G. 
Rorsch. H. W. 
Rosenheimer. M. 
Ross. A. J. F. 
Ruths. J. 
Rutten. C. 
Rutten. H. J. 
Riitters. M. 
Salzmann. K. W. G. A. 
Sandt. C. A. R. van de 
Schaefer. G. 
Schaekers. J. M. 
Schafer. H. C. 
Scharf. J. 
Scheer. G. A. 
Sche1f. F. W. en A. H. 
Scheurs. M. A. M. 
Schiefer. K. G. 
Schiffer. J. W. 
Schild. B. D. 
Schillert. C. E. 
Schillert. C. F. 
Schilmoller. B. F. A. 
Schipmolder. G. 

s. 413. 
414. 
415. 
416. 
417. 
418. 
258. 
419. 
420. 
421. 
962. 
963. 
422. 
964. 
965. 
250. 
966. 
967. 
968. 
423. 
424. 
425. 
564. 
426. 
427. 
428. 
429. 
609. 
430. · 
431. 
432. 
446. 
565. 
433. 
434. 
566. 
436. 
437. 

Schlemper. H., H. F. A. en M. 
Schiess. F. W. 

438. 
439. 
969. 

Schlue. F. F. 440. 

15 Mi-t. 
15 Mrt. 
14 Juli. 
15 Mrt. 
15 Mrt. 
15 Mrt. 
9 Juli. 

15 Mrt. 
14 Juli. 
15 Mrt. 
15 Mrt. 
15 Mrt. 
15 Mrt. 
15 Mrt. 
15 Mrt. 
15 Mrt. 
17 Mrt. 
15 Mi-t. 
15 Mrt. 
15 Mrt. 
14 Juli. 
15 Mrt. 
15 Mrt. 
15 Mi-t. 
15 Mrt. 
15 Mrt. 
15 Mrt. 
15 Mrt. 
14 Juli. 

15 Mrt. 
15 M.rt. 
15 Mrt. 
15 Mrt. 
15 :tl'[rt. 
15 Mrt. 

8 Mrt. 
15 Mrt. 
15 l\frt. 
15 Mrt. 
14 Juli. 
14 Juli. 
15 l\frt. 
14 Juli. 
14 Juli. 

8 Mrt. 
14 Juli. 
14 Juli. 
14 Juli. 
15 Mrt. 
15 Mrt. 
15 Mrt. 
17 Mrt. 
15 Mrt. 
15 l\frt. 
15 Mrt. 
15 Mrt. 
18 Mrt. 
15 Mrt. 
15 Mrt. 
15 Mrt. 
16 Mrt. 
17 Mrt. 
15 Mrt. 
15 Mrt. 
17 Mrt. 
16 Jl,frt. 
16 ll'I.rt. 
16 M:rt. 
16 Mrt. 
14 Juli. 
16 Mrt. 

Schmid. C. F. S. 610. 18 Mrt. 
Schmidt. F. B. M. 970. 14 Juli. 
Schmidt. , M. 971. 14 Juli. 
Schmidt. 0. 972. 14 Juli. 
Schneider. C. F. 441. 16 Mrt. 
Schobbe. E. 442. Hi Mrt. 
Scholten. J. H. 443. 16 Mrt. 
Schiinewald. P. 0. E. 444. 16 Mrt. 
Schoppenhorst. N. W. 973. 14 Juli. 
Schram. M. B. 445. 16 Mrt. 
Schulte. B. H. en H. H. 447. 16 Mrt. 
Schulte. J. B. 448. 16 Mrt. 
Schulte. H. H. en J. F. 974. 14 Juli. 
Schulze. E. A. F. 98. 17 Mrt. 
Schumann. C. L. 449. 16 "\'[rt. 
Schutz. J. P. G. en A. F. Schulz (Schutz). 

S. 450. 16 Mrt. 
Schweinsberg. A. M. 975. 14 Juli. 
Schwendemann. F. J. 451. 16 Mit. 
Seidel. H. E. 452. 16 Mrt. 
Sensen. P. M. 453. 16 Mrt. 
Servais. M. H. 454. 16 Mrt. 
Siem. J. A. F. 455. 16 Mrt. 
Siepers. J. H. 456. 16 Mrt. 
Silberschmidt. F. 457. 16 Mrt. 
Silvertant. H. J. 976. 14 Juli. 
Simon. G. B. 458. 16 Mrt. 
Sinsig. J. 459. 16 Mrt. 
Steven. M. H. 460. 16 Mrt. 
Sloot. H. B. 461. 16 Mrt. 
Speer. M. C. E . 462. 16 Mrt. 
Sperling. H. C. F. 463. 16 Mrt. 
Spoormans. A. 464. 16 Mrt. 
Spratte. C. F. L. 465. 16 M.rt. 
Sprenger. C. J. H . 99. 5 l\frt. 
Stad. J. 467. 16 Mrt. 
Staib. A. 977. 14 ,Juli. 
Stapenhorst. M. W. wed. v. A. C. C. 

Wiirdemann. 567. 17 Mrt. 
Stassar. H. B. H. wed. van J. M. de Bock. 

S. 978. 14 Jnli. 
Steffen. M. E. 468. 16 Mrt. 
Steinke. G. G. 979. 14 Juli. 
Steveling. G. B. 469. 16 Mrt. 
Stevens. H. C. 4 70. l 6 Mrt. 
Stevens. T. J. 980. 14 Juli. 
Steijns. J. H. 471. 16 Mrt. 
Stoffelen. A. L. M. 568. 17 Mrt. 
Storm. J. H. H. 472. 16 '.\frt. 
Storm van 's Gravesande. L. E. J., ge-

scheiden echtgenoote van F. R. D. von 
Schoeler. S. 473. 16 Mrt. 

Stracks. C. 474. 16 Mrt. 
Straten. A. van 475. 16 ;t'.1rt. 
Struppert. F. 0. 569. 17 M1t. 
Stumm. E. A. 476. 16 Mrt. 
Suermondt. C. A. 477. 16 l\1rt. 
Suing. C. J. 478. 16 Mrt. 
Swalve. H. 570. 17 Mrt. 
Swillens. J. C. 4 79. 16 Mrt. 
Sijstermans. J. J. H. 1425. 27 Dec. 
Taunaij. Dr. G. J. 102. 5 Mrt. 
Teller. A. R. 481. 16 l\1rt. ' 
Tepe. J. A. 981. 14 Juli. 
Thaben. B. 482. 16 Mi·t. 
Thate. A. W. 0. 483. 16 Mi-t. 
Theissing. A. A. 484. Hi Mrt. 
Thieleman. E. 485. 16 Mrt. 
Timmer. T. A. J. 982. 14 Juli. 
Toebosch. G. A. 486. 16 Mrt. 
Trippe. J. J. 487. 16 Mrt. 
Tromm. W. 488. 16 Mn. 
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Uchtmann. M. G. 
Ude. J. H. M. 
Uebags. J. H. ,T. 
Uebags. L. w: 
Urmetzer. F. P., C. 

s. 489. 16 Mrt. 
983. 14 Juli. 
490. 16 Mrt. 
491. 16 Mrt. 

E., J. F. en M. G. 
S. 492. 16 Mrt. 

Uijtenbogaart. A. 571. 17 Mrt. 
Uytdewilligen. J. B. 984. 14 Juli. 
Vaessen. F. X. L. 572. 17 Mrt. 
Vaessen. P. J. H. 493. 16 Mrt. 
Valk. J . M. wed. van W. J. Heuvelmann 

en A. C. S. 573. 17 Mrt. 
Venetianer. A. 494. 16 Mrt. 
Verbiest. J. V. L. M. 574. 17 Mrt. 
Verhoeven. T. A. 985. 14 Juli. 
Verhoeven. W. M. J. 495. 16 Mrt. 
Verkooijen. P. G. 575. 17 Mrt. 
Vermeirssen. F. A. E. 496. 16 Mrt. 
Vingerhoed. J. G. 986. 1 4 Juli. 
Volker. F. A. W. H. 497. 16 Mrt. 
Volker. J. B. T. en H. W. 987. 14 Juli. 
Voots. T. B. 576. 17 Mrt. 
Voss. J. G. en G. J. 577. 17 Mrt. 
Vosskiihler. W. J. K. 498. 16 Mrt. 
Voute. S. C. J. , gescheiden echtgenoote 

van C. P. Schaedel. S. 499. 16 Mrt. 
Vries. H. J·. de 500. 16 Mrt. 
Vrydaghs. J. J. H. 501. 16 Mrt. 
Wackers. M. E. 988. 14 Juli. 
Wahnem. J. H. van 502. 16 Mrt. 
Wall. F. W. De 503. 16 Mrt. 
Wall. J. van de 504. 16 Mrt. 
Wantia. A. W. 505. 16 Mrt. 
Wappler. M. R. 989. 14 Juli. 
Weiner. A. 990. 14 Juli. 
Weidemann. A. L. E. S. wed. v. J. B. 

Stemmeler. S. 506. 16 Mrt. 
Weigel. C. H. A. 507. 16 Mrt. 
Weissenborn. E. C. A. E. en E. E. 

S. 991. 14 Juli. 
Wenckebach. M. E. 508. 16 Mrt. 
Wessel. J. 509. 16 Mrt. 
Wessel. J. F. W. 578. 17 Mrt. 
Wettstein. H. 0. F. 510. 16 Mrt. 
Wevers. ,J. W. 511. 16 Mrt. 
Weijdig. J. H. 512. 16 Mrt. 
Wiesing. W. A. H. 513. 16 Mrt. 
Wilcken. H. A. T. 514. l6 Mrt. 
Willems. J. 515. 16 Mrt. 
Wilms. F. H. 516. 16 M:rt. 
Windhausen. A. 517. 16 l\'.lrt. 
Windha.usen. P. 518. 16 Mrt. 
Winninghoff. A. H. 519. 16 Mrt. 
Wintgens. C. 520. 16 Mrt. 
Wintgens. H. 521. 16 Mrt. 
Wintgens. J. 522. 16 Mrt. 
Wintgens. L. 523. 16 Mrt. 
Wittenhorst. H. .992. 14 Juli. 
Witthaus. K. H. 524. 16 ll'.lrt. 
Wittmer. H. F. F., A. C. en L. C. 993. 14 Juli. 
Wolf. J. W. 525. l 6 Mrt. 
Wolff. A. J. 526. 16 JIM. 
Wolf. F. A. M. en A. F. 828. 2 Juli. 
WornIBtall. K. E. 0. 994. 14 Juli. 
Worsdorfor. P., W. J. en P. 5~7. 16 Mrt. 
W1ilff. F. W. 528. 16 l\'.lrt. 
Wulff. C. J. 995. 14 Juli. 
Wiilfinghoff. H. J. P. 529. 16 Mrt .. 
Wurfbaen. H. J., wed. va.n dr. H. H. K. 

van Koolwijk. S. 579. · 17 l\'.lrt. 
Wijs. J. 530. J6 Mrt. 
Zadelhoff. E. van 996. 14 Juli. 

Zadoks. H. wed. v. S. Kullmann. 531. 
Zens. K. C. 997. 
Zilversmit. N. M. 532. 

16 Mrt. 
14 Juli. 
16 Mrt. 

Nederlanderschap en Ingezetenschap. Missiv6 

van den Minister van Binnenlandsche Zaken 
aan Heeren Commissarissen der Koningin 
in de onderscheidene provincien, betreffende 
afgifte van bewijzen van Nederlanderschap 
enz. 15 Dec. 

Notariaat. Besluit tot nadere bepaling der 
toelage, welke de griffier der arr.-rechtbank 
als secretaris der Kamer van Toezicht en 
als bewaarder van het arcbief dier Kamer 
zal genieten. S. 750. 30 Mei. 

Nijverheidsonderwijs. Zie Onderwijs (l,fiddelb.) 

Octrooien. Zie I ndustrieele en intellectueele 
eigend01n. 

In werking treden. S. 998. 11 Juni. 
Onderwijs. ( Hooger) Besluit tot aanwijzmg, 

overeenkomstig artikel 157 der hooger
onderwijswet, van de afdeeling gymnasium 
van het St. Thomascollege te Venlo. 

S. 3. 5 Jan. 
- Besluit tot wijziging en aanvulling van het 

K. B. van 22 Augustus 1906, S. 229, laatstelijk 
gewijzigd bij K. B. van l September 1920, 
S. 732, waarbij worden aangewezen de buiten
landsche instellingen en de buitenlandsche 
getuigschriften, bedoeld in artikel 134 der 
hoogeronderwijswet. S. 12. 13 Jan. 

- Besluit tot aanvulling van het laatstelijk 
bij K. B. van 23 Februari 1916, S. 79, ge
wijzi<Yde K. B. van 27 April 1877, S. 87, 
waa11lij de in de artikelen 131, 137 en 141 
der hooger-onderwijswet be<loelde examens 
en promo~ien zijn vastgesteld. 

s. 226. 8 Mrt. 
- Besluit tot aanwijzing, overeenkom~tig 

artikel 157 der hoogeronderwijswet van de 
afdeeling gymnasium van het ,,Christelijk 
Lyceum in 't Gooi" te Hilversum. 

S. 302. 12 Mrt. 
- Besluit tot aanwijzing, overeenkonIBtig 

artikel 157 der hoogeronderwijswet, van de 
afdeeling gymnasium van het Lyceum voor 
meisjes te Bussum, van de Vereeniging 
,,Luitgarde school voor meisjes" aldaar. 

S. 683. 21 April. 

- Wet tot wijziging en aanvulling der hooger-
onderwijswet. S. 782. 11 JunL 

In werking treden. 998. 11 Juni. 

- Wet betreffende waarborgen van geldleenin
gen, verstrekt voor den aankoop van grond, 
stichting, uitbreiding en inrichting der 
gebouwen van de ingevolge de artikelen 45bis 
tot en met 45septies der Middelbaar-Onder
wijswet gesubsidieerde.hoogere burgerschole~, 
de ingevolge de art1kelen 168 en 168bis 
der Hooger-Onderwijswet gesubsidieerde gym
nasia en de ingevolge de artikelen 156 tot 
en met 171 der Lager-Ond(lrwijswet 1920 
gesubsidieerde kweekscholen voor onde~
wijzers. S. 795. 11 Jum. 

- Besluit houdende wijziging en nadere 
vaststelling van het laatstelijk bij Ons beslmt 
van 8 Maart 1921, S. 226, gewijzigde K. B. 
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van 27 April 1877, S. 87, waarbij de in de 
artikelen 131, 137 en 141 der hooger-onder
wijswet bedoelde examens en promotien 
zijn vastgesteld. (Academisch statuut. ) 

S. 800. 15 Juni. 
- Besluit tot aanwijzing, overeenkomstig 

artikel 157 der hooger-onderwijswet, van de 
afdeeling gymnasium van het Christelijk 
Lyceum te Zutphen. S. 807. 20 Juni. 

- Besluit tot- bepaling van het tijdstip, 
waarop de overige bepalingen van de we.t van 
1 Maart 1920, S. 105, en de wet van 11 Juni 
1921 , S. 782, beide tot wijziging en aanvulling 
der hoogeronderwijswet, in werking treden. 

s. 998. 16 Juli. 
- Besluit tot aanw1Jzmg, overeenkomstig 

artikel 157 der hooger-onderwijswet, van de 
afdeeling gymnasium van het Kennemer 
lyceum te Bloemendaal. S. 1025. 18 Aug. 

- Besluit tot aanvulling van het K. B. van 
22 Augustus 1906, S. 229, laatstelijk ge
wijzigd bij K. B. van 13 Januari 1921, S. 12, 
waarbij worden aangewezen de buitenlandsche 
instellingen en de buitenlandsche getuig
schriften, bedoeld in artikel 134 der hooger
onderwijswet. S. 1026. 18 Aug. 

- Besluit, waarbij aan door de Vrije Universi
teit afgegeven getuigschriften van met 
gunstig gevolg afgelegde examens, alsmede 
aan door haar verleende doctorale graden, 
welke getuigschriften en graden v66r de 
aanwijzing overeenkomstig artikel 184 der 
hoogeronderwijswet, of op grond van v66r 
die aanwijzing verkregen getuigschriften zijn 
afgegeven en verleend, gelijke rechten worden 
verbonden als die, welke uit die aanwijzing 
voortvloeien. S. 1030. 26 Aug. 

- Besluit tot wijziging van het K. B. va.n den 
7den Juni 1919. S. 313, gewijzigd bij K. B. 
van den lsten Mei 1920, S. 227 A, houdende 
vaststelling van een leerplan voor de gymna
sia. S. 1031. 26 Aug. 

- Besluit tot aanwijzing, overeenkomstig 
artikel 157 der hoogeronderwjjswet van het 
gereformeerd gymnasium te Leeuwarden. 

S. 1340. 3 Dec. 

- Besluit tot aanwijzing, overeenkomstig 
artikel 170 der hoogeronderwijswet, van de 
Academie van Beel<lende Kunsten te 's-rka
venhage, als bevoegd om bij de faculteit der 
letteren en wijsbegeerte aan de Rijksuniver
siteit te Utrecht een bijzonderen leerstoel 
te vestigen. S. 1451. 29 Dec. 

- Besluit tot vaststelling van eene pensioen
regeling voor hoogleeraren, buitengewone 
hoogleeraren, andere docenten en beambten 
aan de Indische Technische Hoogeschool. 

S. 14H. 30 Dec . . 

Onderwijs. (Lager) Koninklijk Besluit. Niet 
vatbaar voor goedkeuring is de bepaling 
eener verordening van den raad, dat over 
den tijd van het verlof aan gehuwde onder
wijzeressen, die bare bevalling tegemoet zien, 
geene of slechts een gedeelte van de jaarwedde 
zal worden uitbetaald . 29 Jan. 

- Missive van den Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, betrefiende 

toepassing van art. 79 Lager-Onderwijswet 
1920. 31 Jan. 

- Besluit tot wijziging van de K. besluiten 
van 16 November 1900, S. nos. 199, 200 
en 201 en van 19 November 1!;)00, S. 202, 
gewijzigd bii K. B. van 10 Juli 1920 (Staats
blad n°. 571). S. 48. 4 Fehr. 

- Missive van den Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen aan de besturen 
der gemeenten en vereen1gingPn, die eene 
of meer tot dusver van Rijkswege gesubsidi
eerde scbolen voor zwakzinnigen in •stand 
houden, betreffende : Scholen voor zwak
zinnigen. 10 Fehr. 

- Besluit tot vast,stelling van algemeene 
regelen omtrent den bouw en de inrichting 
der lokalen, waarin lager schoolonderwijs 
gegeven wordt, voor zoover de scholen, 
waartoe die lokalen behooren, geheel of 
gecleeltelijk uit openbare kassen worden 
onderhouden, omtrent de inrichting der 
terreinen voor het onderwijs in lichame-
1 ijke oefening aan die scholen, alsmede 
omtrent het aantal kindercn, dat in die 
scholen mag worden toegelaten. 

s. 95. 3 Mrt. 
- Besluit tot het stellen van regelen betref

fende de uitbetaling der Rijksvergoeding, 
bedoeld in art. 196, zevende lid, der Lager 
Onderwijswet 1920. S. 171. 5 Mru. 

- Besluit tot regeling van vacatiegelden. 
S. 172. 5 Mrt. 

- Missive van den Minister van Onderwijs, 
Kunstt>n en Wetenschappen betreffende 
afzonderlijke gemeentecursussen van lager 
onderwijs. 14 Mrt. 

- Missive van den :Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen aan de Ged. 
Staten betreffende tijdelijke diensten van 
onderwijzers. 23 Mrt. 

- Koninklijk besluit. De wet tot regeling 
van het lager onderwjjs van 1878, zooals 
die laatstelijk is gewijzigd bij de wet van 
14 Juh 1919, S. 493, die op het onderhavig 
beroep van toepassing is, laat zonder voorbe
boud onderwijzeressen, gehuwd of niet, tot 
het geven van onderwijs in de lagere scholen 
toe ; het enkele feit van het aangaan door 
haar van een huwehjk mag voor t>en $emeen
ueraad geen voldoende aanleiding zrjn eene 
onderwijzeres ongevraagd te ontslaan. 

31 Mrt. 
- Besluit tot wijziging van het K. B. van 31 

December 1920, S. 952, houdende voorscbrif
ten ter uitvoering van de artikelen 88 tot 
en met 104 der Lager-onderwijswet 1920. 

S. 677. 18 April. 
- Missive van den Minister van Onderwijs, 

Kunsten en Wetenschappen aan de Ged. 
Staten der Provincien betrefiende toepassing 
van art. 19, tweede lid, Jager onderwijswet 
1921. 25 Mei. 

- Besluit tot wijziging van het K. B. van 
17 December 1890, S. 180, gewijzigd bij K. B. 
van 16 Mei 1918, S. 292, ter verkrijging van 
eene akte van bekwaamheicl als hoofdoncler
wijzer of hoofdonderwijzeres. S. 748. 30 Mei. 
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- Besluit tot het stellen van regelen voor de 
uitbo~aling der vergoedingen aan de besturen 
der b1Jzondere lagere scbolen, overeenkomstig 
art. 205 der Lager-Onderwijswet 1920. 

S. 749. 30 Mei. 

- Besluit tot vernietiging van artikel 40 van 
de instructie voor het onderwijzend perso
neel der openbare lagere scholen in de ge
meente Bergen (L.), vastgesteld bij Raads
besluit van 2 December 1919 en nader 
vastgesteld bij RaadRoesluit, van 11 Februari 
1920. S. 755. 7 Juni. 

- Wet betreffende waarborgen van geld
leeningen, verstrekt voor den aankoop van 
grond, stichting, uitbreidin? en inrichting 
der gebouwen van de ingevo,ge de artikelen 
45bis tot en met 45septies der Middelbaa,r
Onderwijswet gesubsidieerde hoogere bur
gerscholen, de ingevolge de artikelen 168 
en 168bis der Hooger:Onderwijswet gesubsi
dieerde gymnasia en de ingevolge de artikelen 
156 tot en met 171 der Lager-Onderwijswet 
1920 gesubs.dieerde kweekscholen voor onder
wijzers. S. 795. 11 Juni. 

- Beschikking van den Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen tot vaststelling 
van de modellen voor de akte van taxatie 
bedoeld in art. 3 en van de verklaring be
doeld in art. 6, twecde lid, van het Kon. 
Besl. van 30 J\'l.ei 1921 (Staatsblad no. 749). 

14 Juni. 

- Missive van den Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, aan Ged. 
Stat_en der provincien betreffende uitlegging 
van artikel 195 der Lager-onderwijswet J 920. 

16 Juni. 
- - :Missive van den Minister van Onderwijs, 

Kunsten en Wetenschappen, aan Ged. 
Staten der Provincien betreffende toepassing 
art. 26septies, tweede lid der voormalige 
wet tot regeling van het L.O. en van art. 3, 
zesde lid, 2•0 volzin van hei; K . B. van 16 Dec. 
1920 (Staatsblad n°. 899). 20 Juni. 

- Missive van den Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, aan de betrok
ken gemeentebesturen · betreffende : ouder
commissies art. 20 L. O.-Wet 1920. ol 

2z Juni. 
- Besluit tot schorsing van het besluit van 

den Raad der gemeente Amsterdam, van 
8 Juni 1921, botreffende uitkeering van 
bedragen aan de klasse-onderwijzeres~en in 
die gemeente, die in 1920 handwerkonderwijs 
buiten de gewone schooluren hebben gege
ven. S. 820. 29 J uni. 

- Besluit tot vernietiging van het besluit van 
Ged. Staten van Utrecht van 29 December 
1919, 3de afd., n°. 2874/2120, en van dat van 
Ged. Staten van Zuidholland van 16 Febrnari 
1920, houdende goedkeuring van het besluit 
der Raden van de gemeenten Polsbroek en 
Vlist van 20 Augustus/21 November 1919, 
waarbij met ingang van 1 Januari 1920 
wegens opheffing van zijne betrekking eervol 
ontsiao- is verleend aan D. J. van Ruijswijk, 
a.Is onderwijzer aan de tusschen die gemeenten 
gemeenschappelijke openbare lagere school. 

S. 846. 5 Juli. 

- Missive van den Minister van Onderwiis, 
Kunsten en Wetenschappen, aan de besturen 
der gemeenten betreffende toepassing van 
art. 205, 2° lid, L. O.-Wet 1920. 22 Juli . 

- Bes!uit tot vnnietiging van de besluiten 
van den Raad der gemeente Kruiningen, 
dd. 1S Mei 1921 en dd. 4 Juli 1921, houdende 
afwijzeude beschikking op eene door het 
bestuur der vereeniging tot stichting en 
instandhouding van scholen .met den Bijbe1 
te dier plaatse ingediende aanvrage, om inge
volge art. 72 der Lageronderwijswet 1920 
de benoodigde gelden te ontvangen ten 
behoeve van de verbouwing en uitbreiding 
van de Jagere school van bovengemelde 
vereeniging. S. 1073. 19 Sept. 

- Besluit tot vernietiging van bet besluit 
van den Baad d,•r e:em0ente Amsterdam, 
van S Juni 1921, betreffende uitkeering van 
bedragen aan de klasse-onderwijzeressen in 
die gemeente, die in rn20 handwerkonderwijs 
buiten de gewone schooluren b.ebben gegeven. 

S. 1108. 1 Oct. 
- Scbr~jven v:i.n den Minister van Onderwijs, 

Kunsten en Wetenscb.appen aan Ged. 
Staten der provincien, betreffende : Ver
volgonderwijs. 10 Oct. 

- M.issive van den M.inister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen aan Ged. Staten 
der provincien, betreffende : schoolgeld
heffing op lagere scholen. 13 Oct. 

- Besluit tot het stellen van regelen ter 
uitvoering van artikel 205, zevende lid, der 
Lager-Onderwijswet 1920. 

S. 11.47. 29 Oct. 
- Beslnit tot vernietiging van het besluit. van 

den Raad der gemeent,e Doetinchem, van 
2 Maart 1921, n°. 13, voor zoover betreft 
de benoeming van J. P. H. Weusten tot lid 
van de commissie, bedoeld in art. 176, 
tweede lid, der Lager-onderwijswet 1920. 

f; 'J S. 1189. 15 Nov. 
-- Koninklijk Besluit. Eene door d!'n ge

mePnteraad toegekende belooning aan den 
in den loop van bet jaar te benoemen onder
wtizer met verplichte hoofdakte aan de 
openbare lagere school - formecl verbonden 
aan zijne aanwijzing tot plaatsvervanger 
van het hoofd der school, doch in werkelijk
heid bedoeld als eene verhooging van den 
hem krachtens art. 32 der lageronderwijswet 
1920 toekomende bezoldiging - is in strijd 
met de wet. 17 Nov. 

- Koninklijk besluit. Terecht hebben Ged. 
Staten geoordeeld, dat het bekleeden der 
betrekking van kassier eener Boerenleenbank 
door het hoofd eener school eene minder 
gewenschte verhouding tusschen hem en de 
ouders zijner leerlmgen kan doen ontstaan. 

30 Nov. 
- Koninklijk Besluit. De wet laat deu 

Gemeenteraad de keuze om of gelden of een 
gebouw ter beschikking te stellen; derhalve 
moet de weigering, waarvan sprake is in 
art. 72 l • lid, welke tot beroep bij Ged. 
Staten aanleiding kan geven, bedoeld zijn 
als een onvoorwaardelijke weigering, maar 
niet als weigering, gepaard met een aanbod 
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van een gebouw; immers, de gegrondhe1d 
of ongegrondheid van dezo laat ste weigering 
is afhankelijk van de vraag of tegen het 
aangeboden gebonw al dan niet gegronde 
bezwaren bestaan, welke vraag aan het oor
deel van Ged. St.aten is onttrokken . 

16 Dec. 

- Besluit tot schorsing van het besluit van 
den Raad der gemeente TT' ormerveer, van 
2 December 1921, tot vaststelling va,n het 
R eglement voor de schoolvergaderingen der 
openbare lagere scholen in die gemeente. 

S. 1450. 29 Dec. 
- Zie ook : Pensioenen. 

Onderwijs. (Middelbaar) Besluit tot wijziging 
en aanvulling van eenige bepalingen van het 
R eglement voor de eindexamens der openbare 
hoogere burgerscholen met vijfjarigen cursus 
en ingevolge art. 45tredecies der Middelbaar
Onderwijswet aangewezen bijzondere hoogf'l'e 
burgerscholen met vijfjarigen- en vicrjarigen 
cur sus, vastgesteld bij K. B. van 26 Juli 
1920 (Stbl. n°. 617). S. 92. 28 F ehr. 

- Wet betreffende waarborgen van geldlee
ningen, vcrstrekt voor den aankoop van 
grond, stichting, uitbreiding en inricbting 
der gebouwen va n de ingevolge· de artikelen 
45bis tot en met 45septies der Middelbaar
Onderwijswet gcsubsidieerde hoogere bur
gerscholen, de ingevolge d e artikclen 168 
en l68bis der liooger-Ondorwijswet gesubsi
dieerde gJ-mnasia en de ingevolg de artikclen 
156 tot en met 171 der L agcr-Onderwijswet 
1920 gesubsidieerde kweek~chol n voor on
derwijzers. S. 795. 11 Juni. 

- Besluit tot wijziging van het Reglement voor 
de Middelbare Koloniale Landbouw chool, 
vastgesteld bij K. B. van 3 Augustus 1912, 
S. 274 en gewijzigd bij K. B. van 8 Juni 
1915 (Staatsblad n°. 235.) 

S. 810. 23 Juni. 
- Bosluit tot regeling van de samenstelling 

en de bevoegdheid van de commissien, 
bedoeld in art. 55 der Nijverbeidsonderwijs
wet. S. 916. 11 Juli. 

- Besluit tot uitvoering van art. 39, tweede 
lid, der Nijverheidsonderwijswet. 

S. 917. 11 Juli. 
- Beslu:it houdende voorschriften regelende 

de bevoegdheden tot, het geven van nijver
heidsonderwijs en de daarmede verband 
houdende examens. S. 918. 11 Juli. 

- Besluit tot uitvoering van art. 29, tweede 
lid, der Nijverheidsonderwijswet. 

S. 919. 11 Juli. 

- Beslmt tot vaststelling van de voorwaarden, 
onder welke aan rechtspersoonlijkheid be
zittende instellingen en vereemgingen en aan 
gemeenten ten beboeve van de door haar 
in stand gehouden scholen nit 's Rijks 
kas subsidie wordt gegeven. 

S. 920. 11 Juli. 
- Besluit tot uitvoering van art. 16 en art. 28, 

vierde lid, der . N ijverheidsonderwijswet. 
wet. S. 921. 11 Juh. 

- Besluit tot vaststelling va.n algemeene 
regelen omtrent den bouw en de imichting 

van schclen, bedoeld in art. 11 der Nijver 
heidsonderwijswet. S. 922. 11 Juli. 

- Besluit bepalende bet tijdstip van inwerking
treding van de wet van 4 October 1919, 
S. 593, (Nijverheidsonderw~jswet). 

S. 1023. 13 Aug. 
- Besluit tot nadere wijzigin$ van het Regle

ment voor de Middelbare Landbouwschool, 
vastgesteld bij K. B. van 3 Augustus 1912, 
S. 274 en gew1jzigd bij de Koninklijke beslui
ten van 8 Juni 1.915, S. 235 en 30 Mei 1917 
(Sthl. n°. 447). S. 1082. 22 Sept. 

- Wet tot wijzigin~ en aanvulling van de 
Njjverheid onderwiJswet. S. 1367. 22 Dec. 

- Zie Militr,ir ontlRrwijs. 

Ongevallenverzekering. Besluit houdende wij
ziging van den algemeenen maatregel van 
bestuur, vastgesteld bij K. B. van 26 Februari 
1903, S. 80, tarief in Beroepszaken Ongevallen
wet, laatst elijk gewijzigd bii K. B. van 22 No
vember 1920 (Stbl. n°. 825). 

S. 642. 30 Mrt. 

- Besluit houdende vaststelling van een 
a lgemeenen maatregel van best,uur a.ls 
bedoeld in artikel 22 der Wet op de Rijks
verzekeringsbank (Staatsblad 1920, n°. 780). 

S. 670. 6 April. 
- Be lui t als bedoeld in artikel 19, sub 2, 

der Wet op de Rijksverzekeringsbank 
(Stbl. 1920, n°. 780). S. 67fi. 16 April. 

- Besluit tot vaststelling van de regelen 
nopens de verdeeling der in artikel 19, eerste 
lid, der Wet op cle Riiksverzekeringshank 
(Stbl. 1920, n°. 780) bed oelde kosten. 

S. 678. 18 April. 

- Wet houdende herziening der Ongevallen-
wet 1901. S. 700. 2 Mei. 

In werking t reden. 811. 23 ,Tuni. 
Bekendmaking tekst. 819. 28 Juni. 

Besluit tot nadere wijziging van het K. B. 
V(l,n 18 Juni 1909, S. 189, tot vast stelling 
van een algemeenen maatregel van bestuur 
als bedoeld in artikel 31 der Ongevallenwet 
1901, zooals dat besluit laatstelijk is gcwijzigd 
bij K. B. van 28 December 1917 (Stbl. n°. 729). 

S. 704. 2 Mei. 
- Besluit tot vaststelling van een algemrenen 

maatregel van bestuur, t,er ui t voering van 
artikel 45 der Ong<;,vallenwct 1901. 

S. 821. 30 Juni. 
- Beschikking van den Minister van Arbeid, 

betreffende het kosteloos inzage nemen enz. 
van loonlijsten . 6 Aug. 

- Beslui~ tot vaststelling van een algemeenen 
maatregel van bestuur, als bedoeld in artikel 
105, derde lid , der Ongevallenwet 1921. 
S. 1038. 3 Sept. 

- Alsvoren als bedoeld in art. 80, eerste lid, 
dcr Ongevallenwct. 1921. S. 1039. 3 Sept. 

- Alsvoren als bedoeld in art. 77 der Onge-
vallenwet 1921. S. 1040. 3 Sept. 

- Alsvoren als bedoeld in art. 66, derde lid 
dcr Ongevallenw. 1921. S. 1041. 3 Sept. 

- A.lsvoren als bedoeld in art . 64, sub 5, der 
Ongevallenwet 1921. S. 1042. 3 Sept. 
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- Alsvoren als bedoeld in art . 14, eerste lid, 
der Ongevallenw. 1921. S. 1043. 3 Sept. 

- Besluit tot nadere wijziging van het K. B. 
van 10 Mei 1907, S. 98, tot nststelling van 
een algemeenen maatregP.l van bestuur, als 
bedoeld bij artikel 5, laatste lid, der wet op 
de Rijksv1>rzekeringsbank, S. 1920, n°. 780, 
gewjjzigd bij K. B. van 26 Mei 1920 (Staats
blad n°. 257). S. 1045. 3 Sept. 

- Besluit tot vaststelling van een algemeenen 
maatregel van bestuur als bedoeld bij artikel 
4, eerste lid, der Ongevallenwet 1921. 

S. 1057. 14 Sept. 
- Alsvoren, als bedoeld in artikel 7, twoode lid, 

III, onder 1°. a en 2°. der Ongevallenwet 
1921. S. l 058. 14 Sept. 

- Alsvoren, als bedoeld in artikel 7, tweede 
lid III onder 1°. c der Ongevallenwet 1921. 

S. 1059. 14 Sept. 
- Alsvoren, al~ bedoeld in artikel 7. t weede 

lid Ill oncler ~0 • d rler Ongevallenwet 1921. 
S. 1060. 14 Sept. 

- Alsvoren. houdende intrekking van de 
besluiten van 20 Maart 1919, S. 79, van 17 
Mei 1909, S. 122, laatstelijk gewijz1gd bjj 
besluit van 28 Juni, 1919, S. 457, van 7 
November 1910, S. 320, gewijzigd bij beslui t 
van 21 Januari 1914, S. 22, van 27 November 
1920, S. 831, van 5 December 1902, S. 207, 
gewijzigd bij besluit van 12 November 1917, 
S. 639 en ,an 18 December 1917, S. 721, 
gewijzigd bij besluit van 28 Juni 1919, 
(Staatsblad n°. 458). S. 1061. 14 Sept. 

- Alsvoren, als bedoeld in artikel 43, vierde 
lid, en artikel 47 der Ongevallenwet 1921. 

S. 1062. l 4 Sept. 
- Alsvoren, als bedoeld in artikel 40, eerste 

lid, dcr Ongevallenwet 1921. 
S. 1063. 14 Sept. 

Gewijzigd. 1370. 22 Dec. 
- Besluit tot vaststelling van den algemeenen 

maatree:el van bestuur als bedoeld in artikel 
69, lid ~6, der Ongevallenwet 1921. 

S. 1064. 14 Sept. 
- Beschikking van den Minister van Arbeid 

tot uitvoering van art. 38 der Ongcvallenwet 
l 921. 20 Sept. 

- Alsvoren van de artikelen 43 lid 5, 44 sub 
a en 46 der Ongevallenwet. 1921. 

20 Sept. 

- Alsvoren van artikel 66, vierde lid, der 
Ongevallenwet 1921. 20 Sept. 

- Besluit tot vaststelling van een algemeenen 
maatregel van bestuur, houdende -intrekking 
van de besluiten van 7 Juli 1902, S. 152, 
laatstelijk gewijzigd bij besluit van 17 October 
1908, 8. 321, van 14 Juli 1902, S. 153, laat
stelijk gewijzigd bij besluit van 18 Maart 
1909, S. 76, van 24 November 1902, S. 201, 
van 26 November 1902, S. 203, van 8 Decem
ber 1902, S. 213, laatstelijk gewijzigd bij 
besluit van 30 September 1910, S. 294, 
van 8 December 1902, S. 214. laatstelijk 
gewijzigd bij besluit van 27 April 1916, 
S. 171, van 21 November 1908, S. 342, 
laatstelijk gewijzigd bij besluit van 15 No-

vember 1920, S. 816 en van 28 December 
1917 (St-bi. n°. 728). S. 1092. 23 Sept. 

- Alsvoren als bedoeld in de artikelen 88, 
eerste en tweede lid der Ongevallenwet 
1921. S. 1093. 23 Sept. 

- Beschikking van den Minister van Ar-
beid tot uitvoering van art. 32 der Onge
vallenwet 1921. 26 Sept. 

- Als voren, tot uitvoering van de artikelen 
44, onder b, c en d der Ongevallenwet 1921, 
en de artikelen 2, 5 en 8 van het K. B. van 
14 !September 1921, S. 1062, tot vaststelling 
van een algemeenen maatregel van bestuur, 
als bedoeld bij de artikelen 43 en 47 Onge
vallenwet 1921. 26 Sept. 

- Besluit houdende een regeling, als bedoeld 
in artikel 41, lid 2, der Ongevallenwet 1921. 

S. 1105. 30 Sept. 
- Besluit tot vaststclling van een· algemeenen 

maatregel va.n bestuur als bedoeld in artikel 
27, lid 9, der Ongevallenwet 1921. 

• S. 1106. 1 Oct. 
- Besluit houdende vaststelling van een al

gemeenen maatregel van bestuur als bedoeld 
in artikel 10 der Ongevallenwet 1921. 

S. 1139. 20 Oct. 
- Besluit tot intrekking van het besluit van 

18 Juni 1909. S. 189, laatstelijk gewijzigd 
bij dat van 2 Mei 1921, S. 704, en tot vast
stelling van een algemeenen maatregel van 
bestuur, als bedoeld in artikel 29, eerste lid, 
der Ongevallenwet 1921. S. 1337. 29 Nov. 

- Besluit tot wijziging van het Koninklijk 
besluit va.n 3 September 1921, S. 1042, tot 
vaststelling van een algemeenen maatregel 
van bestuur, als bedoeld in artikel 64, sub 5, 
der Ongevallenwet 1921. S. 1369. 22 Dec. 

- Besluit tot intrekking van het Koninklijk 
besluit van 30 Juni 1921, S. 821, en tot vast
stelling van een algemeenen maatregel van 
bestuur, ter uitvoering van artikel 43 der 
Ongevallenwet 1921. S. 1445. 28 Dec. 

Onteigening. Wet tot verklaring van het alge
meen nut der onteigening van eigendommen, 
noo<lig voor het onderhoud van de bestrating 
en het maken van een trottoir in de Trans
vaalstraat te 's-Gravenhage. S. 19. 15 Jan. 

- Wet tot verklaring van het algemeen nut 
der onteigening van eigendommen, nood1g 
voor en ten behoeve van het bouwen van 
een nieuw ziekenhuis aan den Linker Maas
oever t,e Rotterdam. S. 21. 15 Ja.n. 

- Wet tot verklaring van het algemeen_ J?,Ut 
der onteigening ten behoeve van wtbre1<ling 
van het stationsemplacement Epe. 

S. 24. 15 Jan. 
- Wet tot verklaring van het algemeen nut 

der onteigeI}ing van eigendommen in de 
gemeenten Heumen, Nijmegen en Beuningen, 
noo<lig voor den aanleg van een kanaal van 
de Maas nabij Mook tot de Waal. 

S. 25. 15 Jan. 
- Wet tot verklaring van het algemeen nut 

der onteigening ten behoeve van aanleg van 
een spoorweg van Gouda over W addinxveen 
en Boskoop naar Alphen. S. 26. 15 Jan. 
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- Wet tot verklaring van het algemeen nut 
der onteigening van eigendommen, noodig 
voor den houw van arheiderswoningen te 
Lekkerkerk. S. 28. 15 Jan. 

- \Vet tot verklaring van het algemeen nut 
der onteigening van eigendommen, noodig 
voor den bouw van arheiderswoningen te 
Hazerswoude. S. 29. 15 Jan. 

- Wet tot verklaring van het algemeen nut 
der onteigening ten hehoeve van aanleg van 
een verbiudingsbaan tusschen den spoorweg 
Haarlem- Uitgeest nahij het station Bever
wijk en den spoorweg den Helder- Amster
dam nahij het station Krommenie-Assen
delft. . 67. 17 Fehr. 

- Wet houdende verklaring van het algemeen 
nut der onteigening van eigendommen, noo
dig voor eene vergrooting van het tarrein, 
bestemd voor de stichting van een nieuw 
post- en telegraafgehouw te Haarlem. 

S. 68. 17" Fehr. 

- Wet tot aanvulling van de Woningnoodwet, 
Staatshlad 1918, n°. 379. S. 72. 19 Fehr. 

- Wet tot verklaring van het algemeen nut 
der onteigening ten hehoeve van aanleg van 
een tramweg van 's-Gravenhage over Wasse
naar naar Leiden. S. 628. 19 Maart. 

- Wet tot verklaring van het algemeen nut 
der onteigening ten hehoeve van aanleg van 
een los- en laadgelegenheid langs de Zaan 
met spoorverhinding naar het stationsem
placement Wormerveer. S. 629. 19 Mrt. 

- "\Vet tot verklaring van het algemeen nut 
der onteigening ten hehoeve van verhouwing 
van den stoomtramweg van 's-Gravenhage 
naar Delft tot een electrischen tramweg. 

S. 630. 19 Maart. 

- Wet tot verklaring van het algemeen nut 
der onteigening van eigendommen, noodig 
voor den houw van woningen te Heerjans
dam. S. 632. 19 Maart. 

- Wet tot verklaring van het algemeen nut 
der onteigening van eigendommen, noodig 
voor den houw van arheiderswoningen te 
Tilhurg. S. 633. 19 Maart. 

- Wet tot verklaring van het algemeen nut 
der onteigening ten hehoeve van aanleg van 
spoorweglijnen van Goes over 's Heer-Arends
kerke, Borsselen en Hoedekenskerke naar 
Goes, van Goes over 's Heer-Arendskerke naar 
het Wolphaartsdijksche veer en van Goes 
naar Wemeldinge. S. 655. 2 April. 

- Wet tot verklaring van het algemeen nut 
der onteigening van eigendommen, noC>dig 
voor het aanleggen, verhreeden en doortrek
ken van straten te Scheveningen. 

S. 658. 2 April. 
- 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 aanleggen van wegen en ver
keerspaden door Hollandscheveld in de ge
meente Hoogeveen. S. 659. 2 April. 

- Wet tot verklaring van het algemeen nut 
der onteigening van gronden, noodig voor 
den bouw van woningen te Delft, ter voor
ziening in den woningnood. S. 701. 2 Mei. 

- Wet houdende nadere aanvulling van de 
Onteigeningswet. S. 711. 6 Mei. 

- Wet tot verklaring van het algemeen nut 
der onteigening ten hehoeve van verhetering 
van de huitennaven te Vlissingen. 

s. 786. 11 Juni. 

- Wet houdende verklaring van het algemeen 
nut der onteigening ten behoeve van verhe
tering van de Witshrug te Loosduinen. 

S. 787. 11 Juni. 
- Wet tot verklaring van het algemeen nut 

der onteigening van eigendommen, gelegen 
in de gemeente 's-Gravenhage, noodig voor 
het uitbreiden van het Rijksterrein met aan
hehooren, kadastraal bekend gemeente 's-Gra
venhage, Sectie P, nummer 6815, ten hehoeve 
van de stichting van een gehouw voor de 
huisvesting van kantoren van het d.ionstvak 
der directe belastingen, invoerrechten en 
accijnze'l en van dat aer registratie, zoomede 
van een kantoor van den Rijksbetai,,lmeester 
aan de Zeestraat aldaar. 8 . 832. 5 .Juli. 

- Wet tot verklaring van het algemeen nut 
der onteigening, met toepa-ssing van de wet 
van 27 Maart 1915, S. 171, van eigendommen, 
noodig voor de uithreiding van de algemeene 
hegraafplaats te Veendam. S. 839. 5 Juli. 

- Besluit tot verlenging van den termijn he
doeld in artikel II van de wet van 11 Juli 
1919, Staatshlad 476. S. 1084. 22 Sept. 

- Wet tot verklaring van het algemeen nut 
der onteigening van eigendominen, noodig 
voor het uithreiden van het Raadhuis te 
Haarlem. S. 1090. 23 Sept. 

- Als voren, noodig voor liet uithreiden van 
het marktterrein te Bellen. 

S. 1091. 23 Sept. 

- vVet tot verklaring van het algemeen nut 
der onteigening ten behoeve van aanleg van 
een spoorweg van Schaesberg over Kerkrade 
naar Spekholzerheide. S. 1097. 23 Sept. 

- Als voren, ten hehoeve van uitbreiding van 
het stationsemplacement Leiden van den 
spoorweg Amsterdam-Rotterdam. 

S. 1098. 23 Sept. 

- Wet tot verklaring van het algemeen nut 
der onteigening van grond, noodig voor den 
bouw van arbeiderswoningen te Jaarsveld, 
ter voorziening in den woningnood. 

S. 1102. 23 Sept. 

- Wet tot verklaring van het algemeen nut 
der onteigening ten hehoeve van uitbreiding 
van het stationsemplacement Oss. 

S. 1126. 15 Oct. 

- Wet tot verklaring van het algemeen nut 
der onteigening van eigendommen, noodig 
voor de uitbreiding van het pharmacologisch 
labora-torium der Rijksuniversiteit te Utrecht. 

S. 1130. 15 Oct. 
- Besluit tot onteigening van gronden in de 

gemeente Maartensdijk, ten behoeve van 
vestingbouw. S. 1132. 15 Oct. 

- Wet tot verklaring van het algemeen nut 
der onteigening van eigendommen in de 
gemeente Brunssum, noodig voor het aan
leggen en verbreeden van den Eggenweg en 



O, P ALPHABETISCH REGISTER VOOR 1921 1182 

bet aanleggen van eenen verbindingsweg van 
af dien weg naar den Kerkegatsweg a!daar. 

s. 1166. 11 ov. 
- Besluit tot verlenging van den termijn, 

bedoeld in artikel II van de wet van 30 Juli 
1920. Stbl. n°. 678. S. 1335. 23 Nov. 

- \Vet tot verklaring van bet algemeen nut 
der onteigening van eigendommen, nooclig 
voor bet verbreeden van de Brinklaan te 
Bussum. S. 1379. 24 Dec. 

- Wet tot verklaring van het algemeen nut 
de1· onteigening van eigendommen, noodig 
voor den bouw van middenstandswoningen 
te Tilburg. . 1383. 24 Dec. 

- ,vet tot verklaring van het algemeen nut 
der onteigening ten behoeve van uitbreiding 
van bet stationsemplacement Castricum. 

S. 1407. 24 Dec. 
- Wet boudende ,erklaring van bet algemeen 

nut der onteigening van gronden, noodig 
voor den bouw van woningen te Rotterdam 
ter voorziening in den woningnood. 

S. 1469. 30 Dec. 
- Wet tot verklaring van bet algemeen 

nut dcr onteigening van eigendommen, ge
legcn in de ~emeente Wassenaar. noodig voor 
de uitbreiding van de spranken der Duin
waterleiding der gemeente 's-Gravenhage. 

. 1470. 30 Dec. 

Ontplofbare stolJen. Zie: BUBl-ruit. 
Oorlogswinstbelasting. Besluit tot wijziging 

van hot besluit van den 6den Augustus 1920, 
S. 686, houdende toekenning eener uitkeering 
aan gemoenten uit de opbrengst der Oorlogs
winstbela ting. S. 10. 11 J an. 

- Wet t ot wijziging van artikel 75 der Wet 
op de Oorlogswinstbelasting 1916. 

S. 305. 12 Maart. 
Ouderdo msverzekering. Zie : lnmlid·iteits- en 

Ouderdomsverzekering. 
Paardenwet. Besluit tot wijzi~ing van bet 

K. B. van 29 Juli 1919, S. 532, gewijzigd bij 
hot K. B. van 13 August,us 19~0, Staatsblad 
n°. 707. S. 34. 19 Jan. 

Pakketpost. Zie : Posterijen. 
Papier. lfissive van den Minister van Binnen

landsche Zaken aan de Commissaris en der 
Koningin in de onderscheidene provincien 
betreffende controle op de aanscbaffing van 
papier. 23 Dec. 

Paspoorten. Missive van don i\Iinister van 
Buitenlandsche Zaken aan de Comrnissarissen 
dor Koningin betreffende afgifte van gunst
paspooeten. 8 Maart. 

Pensioenen en wachtgelden. Besluit houdende 
bepalingen omtrent de penisoenen van on
derwijzors bij de openbare lagere scholen en 
omtrent die van hunne weduwen en weezen. 

S. 8. 10 Jan. 
- Besluit tot wijziging van de reglementen op 

het toekennen van gagementen, pen ioenen 
en onderstanden a.an de Europeesche offi
cieren en milita.iren beneden <lien rang van 
van bet Nederlandscb-Indiscbe Ieger. 

S. 9. 10 Jan. 

- Koninklijk besluit. Bij de vastatelling ,an 
den pensioensgrondslag voor een gemeente
am b~naar is. wannee! in het benoemings
~slwt geen dag van rngang der betrekking 
1s opgenomen, als datum van ingang te be
schouwen de da.g, waarop het benoemings
besluit is gedagteekend . 11 Jan. 

- Koninklijk besluit. Hij die, als gevolg 
van de overneming door het Rijk van de 
gemeentelijke hulptelegraaf- en telefoonkan 
toren, met ingang van 1 Januari 1920 uit 
zijn gem_eentelijke betrekking is ontslagen 
en m_et mgang yan dien datum in gelijke 
functie als van r1Jksambtenaar is berplaatst, 
kan ,oor de bepaling van zijn pensioen niet 
"'0:':den beschou_wd a.ls zijne vroegcrc gemeen
teliJke betrekking te hebben voortgezet. 

12 Jan. 
- Missive van den ::IIinister van Binnenland

sche Zaken aan de Ged, Staten betreffende 
pensioenen en renten van armlastige krank
zrnrugen. 12 Jan. 

- Missive van den Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen nan de Ged. 
Staten betreffende het Koninklijk besluit 
van 10 Januari 1021, Staatsblad no. 8. 

,.. 31 Jan. 

- Missive van den Mini ter van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen aan de Ged . 
Staten in do provincien betreffende waoht
gelden ingevolge de Lager-Onderwijswet. 

1 Fehr. 
- Koninklijk besluit. B1jzondere omstandig

heden als bedoeld in art . 3, eerste lid onder b, 
2• al. der Pensioenwet voor de gemeente
am btenaren 1913. 12 Fehr. 

- _Besluit boudend_e vaststelling van eene rege
lmg van de pens10enen van de officieren van 
bet Koninklijk Koloniaal Militair Invali
denhuis op Bronbeek, de Commissarissen 
van Afmonstering to J\.msternam en Rotter
dam, alsmedc van de beambten en werk
lieden van genoemd Invalidenhuis, de Kolo
niale Reserve en de Commissariaten van Af
monstering te Amsterdam en Rotterdam. 

S. 228. 8 Maart. 
- Beslnit houdende vaststelling van eene 

regeling van de pen ioenen van weduwen en 
weezen van officieren van bet Koninklijk 
K oloniaal i\Iilitair Invalidenhuis op Bron
beek, van Commissarissen van Afmonste
ring te Amsterdam en Rotterdam, alsmede 
van beambten en werk.lieden van genoemd 
Invalidenhuis, de Koloniale Reserve en de 
Commissariatcn van Afmonstering te Am 
sterdam en Rotterdam. S. 229. 8 Maart. 

- Besluit boudende : 1 °. verhooging van de 
eigen en weduwen- en weezenpensioenen van: 
a. de werklieden van het Koloniaal Etablis
sement te Amsterdam en b. de officieren, 
verbonden a.an bet Koninklijk Kolonia.al 
Militair Invalidenhuis op Bronbeek, de 
Commissarissen van Afmonatering te Am
sterdam en R otterdam en de beam bten en 
werklieden van voomoemd Invalidenhuis, de 
Koloniale Reserve en de Commissariaten van 
Afmonstering te Amsterdam en Rotterdam ; 
- 2°. toepasselijkverklaring op bet onder 
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1 °. b. , cnoemd personeel van de bepalingen 
krachtens welke aan het burgerpersoneel 
in Rijks dienst vergoedi ngen worden toege
kend tot gedeeltelijke of geheele restitutie 
van de door hen verschuldigde kortingen en 
bijdragen voor eigen en weduwcn- en weezen
pensioen. S. 230. 8 Maart. 

- Missive van den Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen aan Ged. Staten 
der onderscheidene provincien, betreffende : 
pensioensgrondslagen onderwijzend personeel 
der o. I. scholen. 14 l\Iaart. 

- - Koninklijk besluit. Ook al wordt aan een 
ambtenaar na zijn ontslag zijn wedde nog 
eenigen tijd uitbetaald, gaat zijn pensioen 
toch in op den datum met ingang waarvan 
hij is ontslagen, aangczienalleen deinkomsten, 
welke hem tot dien datum zijn uitbetaald, 
aan zijne betrekking waren verbonden en 
als wedde in den zin der wet kunnen worden 
aangemerkt. 5 April. 

:_ Besluit tot wijziging van de overgangsbe
paling betreffende bet tijdstip van indiening 
van aanvragen om herstel in bet genot van 
gagement of pensioen in verband met de 
intrekking van het verbod van gelijktjjdig 
genot van gagement of pensioen met militaire 
inkomsten door rnilitairen beneden den rang 
van officier van het Nederlandsch-Indische 
leger. S. 680. 20 April. 

- Koninkl;jk besluit. Waar vaststaat dat 
namens de betrokkene tijdig en herhaaldelijk 
de gemeente-secretarie de vereischte stukken 
zijn opgevraagd, <loch deze stukken door 
een verzuim ter secretarie te laat zijn afge
geven, zoodat de aanvrage om pensioen bet 
departement. van Financien eerst heeft kun
nen bereiken nadat de in art. 13 gestelde 
termijn was overschreden, mag deze over
schrijding den belanghebbende niet warden 
aangerekend en moet de aanvrage warden 
geacht tijdig bij het departement te zijn 
ingediend. 3 Mei. 

- Wet houdende wijziging van artikel 42 der 
Weduwenwet voor de Landmacht 1909. 

S. 709. 6 Mei. 
- Wet houdende wijziging van artikel 42 der 

Weduwenwet voor de Zeemacht 1909. 
S. 71:). 6 Mei. 

- Wet houdende wederopenstelling van de 
gelegenheid om in bet genot van pensioen 
te worden gesteld voor de weduwen en wee
zen, bedoeld in de wet van 23 Mei 1917, 
S. 426, voor wie bet recht op pensioen op 
grond van hot vierde lid van artikel 3 dier 
wet verloren is gegaan. S. 716. 6 Mei. 

- Koninklijk besluit. H oewel belanghebben
de overlegt een verklaring van den secre
taris der bet rokken gemeente, dat de pen
sioensaanvrage binnen een jaar na bet tijd
stip waarop het recht op pensioen verkregen 
werd, aan het departement van Financien is 
verzonden, wordt beslist dat de aanvrage 
blijkens den stempel van bet departement 
eerst- na genoemd tijdstip aldaarisin~ekomen, 
en belanghebbende niet aannemeltjk heeft 
gemaakt dat de aanvrage tjjdig door hem 
zou zijn verzonden. 3 Juni. 

- Koninklijk besluit. Bdooningen voo1· tij
delijke lesuren kunnen niet als vaste inkom
sten worden aangemerkt, ook al zijn deze 
tijdelijke lesuren !anger dan vier jaren onaf
gebroken aam vaste uren verbonden ge
weest 23 Juni. 

- K oninklijk besluit. 0risistoeslagen, in wel
ken vorm ook toegekend, dragen een tijdelijk 
karakter; bet is practisch onuitvoerbaar 
met juistbeid te onderscheiden in welke ge
vallen zulk een toelage bet karakter draagt 
uiet van cen tijdelijken bijslag <loch van 
een voorloopige weddeverhooging, die later 
in een vaste zal overgaa.n ; een zoodanige 
toelage behoort derhalve met in den penAi 
ocnsgrondslag te wordon opgenomen. 

. 23 Juni. 

- Wet houdende pensioenregeling voor de 
weduwen en weezen van v66r 1 Januari 
1906 ontslagen onderwijzers aan bijzondere 
scholen, die, indien bun ontslag op <lien 
datum ware ingegaan, recht op pensioen 
ten laste van den Staat gebad zouden bebben 
of kunnen hebben. S. 822. 30 Juni. 

- Wet tot wederopenstelling voor de betrok
ken deelgerecbtigden in het Weduwenfonds 
voor de geemployeerden, tot het algemeen 
bestuur beboorende, van de gelegenheid om 
eene ongehuwde zuster voor het genot van 
pensioen uit dat fonds aan · te wijzen. 

S. 823. 30 Juni. 

- Wet tot verhooging van de pensioenen ten 
laste van bet Weduwenpensioenfonds van 
bet Korps Ingenieurs bij den Rijkswaterstaat. 

S. 824. 30 Juni. 
- Wet tot invoering van bet Wetboek van 

Militair Strafrecbt en van de Wet op de 
Krijgstucht. S. 841. 5 Juli 

- Koninklijk besluit. De omstandigbeid dat 
belanghebbende met bet aanvragen van 
pensioen gewacbt heeft in verband met de 
mogelijkheid dat hij in Rijksdienst zou ovi>, 
gaan, t engevolge waarvan de aanvrage niet 
binnen een jaar na bet tijdstip waarop het 
recht op pensioen verkregen werd, is inge
diend, kan er niet toe leiden dat aan de 
bepalingen der wet wordt gederogecrd. 

o bdpt. ulactz. 780 

- Koninkl1Jk besluit. Waar is gebleken , dat 
de ovcrprikkeling van het zenuwstolsel, 
waaraan reclamant lijdt, een gevolg is van 
de overst elpende drukke werkzaamheden 
aan bet burgemeeztersam bt verbonden bij 
de toepassing van de voorschriften inzake 
distributie en inkwartiering, terwijl de amb
tenaren die hem terzijde moesten st aan ten 
eenenmale voor bun taak niet herekend 
waren, moet worden aangenomen dat de 
ziekte van reclamant bet gevolg is van bijzon
dere omstandigheden in den zin van art . 3, 
1 • lid, sub b. .. 7 Oct. 

- Wet tot verhG>oging van de wachtgelden, 
genoten t en gevolge van de ontbinding van 
arrondissements-rechtbanken, kantongerech
ten en raden van beroep. S. 1128. 15 Oct. 

- K oninklijk besluit. Het weezenpenisoen 
van de kinderen, nagelaten door een vrou
we~jk gem.-ambtenaar, moet worden here-
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kend op den voet van art. 7, litt. b der We
duwenwet g.-a. 15 Dec. 

- Zie ook : Armwecen. 
I ndie ( N ederlandsch ). 
Gemeentebestuur. 

Plantenziekten. Zie Landbouw. 

Posterij. Wet tot wijziging en aanvulling van 
artikel 22 van de Postwet, S. 543 van 1919 
(PostchequeenGirodienst). S. 66. 17 Febr. 

- In werking treding. 752. 31 Mei . 
- Wet tot wijziging van de Postwet, S. 1919, 

n°. 543, de Pakketpostwet, S. 1917, nn. 566 
~n andere wetten, waarin bepalingen voor
komen op het vervoer per post betrekking 
hebbende. , , S. 69. 18 Fehr. 

- Besluit houdende wijziging van het Post
besluit, S. 512, gewijzigd bij dat van 28 
November 1919, S. 790 en van het Pakket
postbesluit, S. 1919, n°. 574, gewijzigd bij 
dat van 28 November 1919, Stbl. no. 790. 

S. 88. 22 Fehr. 
- Besluit houdende wijziging van het Inter

nationaal postbesluit, Staatsblad 1919, n°. 
575. S. 89. 22 Fehr. 

- Besluit houdende wijziging van b~t K. B. 
van 16 September 1907, S. 251, betreffende 
het internat1"naa[ pakketpostverkeer. 

s. 634. 19 Mrt. 
- Bo-~luit tot ,, i;zii/ ng van het K. B. van 

3 December 1894, S. 175, betrefiende 
aanvrage van postzegels enz. door de depot
houders en de aan dezen toe te kennen kor
ting. S. 741. 26 Mei. 

- Besluit tot iftvoering van ai'tikel 22 van 
de Postwet, S. 543 van 1919, zoo?.!s dat nader 
is vastgesteld •bij de wet van 17 Februari 
1921, S. 66. (Instelling van een post
cheque en girodienst.) S. 999. 18 ,Tuli. 

- Besluit tot nadere wij7,iging van het K. B. 
van 29 Mei 1893, n°. 44 (Indisch Staatsblad 
253), laatstelijk gewijzigd biJ- K. B. van 31 
December 1920, J1°. 159 (Ned. Staatsblad 
n°. 992, Indisch Staatsblad 1921, 177), hou
dende algemeene bepalingen omtrent de 
verzending van pakketten in het buiten
landsch postverkeer van Nederlandsch-Indie 

S. 1152. 31 Oct. 
- Besluit houd:ende bepalingen betrefiende 

het postverkeer met de kolonH'n en bezittin
gen v&n het Rijk in andere werelddeelen 
en met het buitenland. S. 1358. 17 Dec. 

- Besluit houcl,cmde wijziging van het Post
besluit, S. 1!119, 572, en van het Pakket
postbesluit, St,.aat,blad 1919 n°. 574. 

S. 1363. 20 Dec. 
- Besluit houdende bepalingen betrefiende 

het pakketpostverkeer me,: de kolonien en 
bezitdngen va.n het Rijk in andere wereld
deelen en met het buitenland. 

• S. 1364. 20 Dec. 
- Zie ook : Tr'flclaten. 

Provinciaal Bestuur. Wet tot wijziging van 
de ProvincialEt wet. S. 1381. 24 Dec. 

Raad van Sta¼. Wet tot wijziging van de 
wet van 4 December 1920, S. 843, tot rege-

ling van de bezoldiging van den Raad van 
State. S. 660. 2 April. 

Raden van Arbeid. Besluit tot vernietiging 
van de door den Raad van Arbeid te Zwolle 
vastgestelde regeling tot toekenning van 
salarissen en verdere vergoedingen aan de 
ambtenaren bij <lien Raad van Arbeid, inge
voerd bij besluit van <lien Raad van 21 No
vember 1919. S. 53. 8 Febr. 

- - Besluit tot vernietiging van het besluit van 
den Raad van Arbeid te Zwolle van 7 Janu
ari 1921, waarbij de periodieke salarisver
hoogingen van de ambtenaren bij <lien Raad 
voor 1921 en volgende jaren naar 1 J anuari 
zijn verschoven en waarbij de tractementen 
van een aantal ambtenaren bij dien Raad 
zijn verhoogd. S. 308. J 5 MRart. 

- Besluit tot vernietiging van artikel 32, 6e lid, 
van het reglement der verplichtingen en 
rechten voor de ambtenaren en beambten, 
ondergeschikt aan den Raad van Arbeid te. 
Tiel, vastgesteld bij besluit van <lien Raad 
van 10 April 1920. S. 723. 10 Mei. 

- Besluit tot vernietiging van het besluit van 
den Raad van Arbeid te Dordrecht, van 13 
September 1921, tot verstrekking van lid
ma'1tschapskaarten en toekenning van reis
en verblijfkosten aan leden van di~n Raad, 
die het con$.res voor de sociale verzekering 
wenschen b1j te wonen. S. 1154. 1 Nov. 

Raden van beroep. Besluit houdende bepa
lingen b3treffende a.mbtskringen van raden 
van beroep voor de directe belasting4n. 

S. 51. 5 Fehr. 
685. 21 April. 

- Besluit houdende wijziging van het K. B. 
van 6 Augustus 1920, S. 687, tot vaststelling 
van bepalingen omtrent de jaarwedden van 
de leden en den griffier van en de substituut
griffiers bij den C-entralen Raad van beroep 
en van de voorzitters en griffiers van de 
raden van beroep. S. 1002. 20 Juli. 

Radenwet. Besluit tot wijziging van het 
K. B. van 28 Februari 1919, S. 54, tot vast
stelling van een algemeenen maatregel van 
bestuur als bedoeld bij de artt. 1 en 2 der 
Radenwet, zooals dat besluit is gewijzigd 
bij dat van 28 Augustus 1919, Staatsblad 
no. 544. S. 1078. 20 Sept. 

- Besluit tot vaststelling van een algemeenen 
maatregel van bestuur, als bedoeld bij de 
artikelen 57, vierde lid, en 60 der Radenwet. 

S. 1424. 27 Dec. 
Rechten van in-, uit- en do.9rvoer enz. Besluit 

houdende verhooging van het invoerrecht 
op chloralhydraat, aether sulfuricus, chloro
forme, a7,ijnaether, collodion, spiritus nitri 
dulcis en alle verdere dergelijke uit of met 
alcohol bereide stofien. /:l. fi3. 16 Fehr. 

- Be8luit boudende uitbreiding c1er at.tributen 
van het, kantoo, aa,n de Kciulsehe barriere 
bij Venlo. S. 97. 4 Maart. 

- Besluit houdende nadere bepalingen om
trent het verleenen van teruggaaf van accijns 
bij uitvoer van alcoholhoudende goederen. 

S. 265. 10 Mrt. 
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IN HOU D . 
Bladz. 

Gemeeruebe,stuur. Beschikking van den Minister van Financien betreffende 
uitkeeringen kracbtens artt. 243h en 263 Gemeentewet . . . . . . . 

Gemeentegrenzen. Wet tot vereeniging van de gemeenten Geldrop en Zes
gehuchten. S. 693. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- Wet tot vereeniging van de gemeenten Veldhoven en Meerveldhoven, 
· Zeelst en Oerle. S. 694 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Levenst>erzekeringmaatschap-pi,jen. Wet houdende voorschriften ten aanzien 
van levensverzekeringmaatschappijen, welke bijzondere voorziening be-
hoeven. S. 695. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Burgerlijk W etboek. Wet houdende aanvulling der bepalingen omtrent den 
in echtscheidingszaken bevoegden rechter. S. 696. . . . . . . . . 

Begrootingen en Rekeningen. Wet boudende vaststelling van de koloniale 
huishoudelijke begrooting van Suriname voor bet dienstjaar 1921. S. 691 

- Wet houdende vaststelling van de koloniale buisboudelijke begrooting 
:van Cura~ao voor bet dienstjaa.r 1921. S. 698. . . . . . . . . . . 

Gemeentebel.arting. Missive van den Minister van Binnenlandscbe Zaken 
aan de Ged. Staten betreffende uitvoering van art. 243g Gemeentewet. 

Waterstaat. Besluit tot wijziging van bet K. B. van 17 Juli 1920, S. 612, 
tot vaststelling van de inricbting van den Rijkswaterstaatsdienst, als 
bedoeld bij artikel 5, tweede lid, der wet van 10 November 1900, S. 176, 
boudende algemeene regels omtrent bet waterstaatsbestuur. S. 699 . 

Btrafrecht en Btrafvordering. Missive van den Minister van Binnenlandsche 
Zaken aan de Ged. Staten betreffende den toestand van arrestanten-
lokalen ......... .. ................. . 

Ong_ev;/}3~ve~z~ke~i:·. _w~t. b~u~e~d~ ~e~zi~n~n~ ~er_ O_n~e~a~e~w~t .19.01_-

Onteigening. Wet tot verklaring van bet algemeen nut der onteigening 
van gronden, noodi~ voor den bouw van woningen te Delft, ter voor
ziening in den wonmgnood. S. 701. . . . . . . . . . . . . . . . 

Genee,skundig Btaatstoezicht. Wet tot wettelijke bescberming van bet diplo
ma voor ziekenverpleging. S. 702 . . . . . . . . . . . . . . . . 

Ziekenverpleging. Wet tot wettelijke bescberming van bet diploma voor 
ziekenverpleging. S. 702. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Rijksambtenaren. Besluit betreffende bepaling tot inacbtneming van een 
opzeggingstermijn van de zijde van bet Rijk bij het ontslag van tijdelijk 
burgerpersoneel, dat niet voor een bepaalden tijd of voor de uitvoering 
van een bepaald werk in recbtstreekschen Rijksdienst is, enz. S. 703 . 

Ongevallenverzekering. Besluit tot nadere wijziging van het K. B. van 
18 Juni 1909, S. 189, tot vaststelling van een algemeenen maatregel 
van bestuur als bedoeld in artikel 31 der Ongevallenwet 1901, zooals dat 
besluit laatstelijk is gewijzigd bij K. B. van 28 December 1917 (Staats
blad n°. 729). S. 704 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Volkshuisve,sting. Besluit boudende bekendmaking van den tekst der 
Woningwet. S. 705 ...................... . 

Btatistiek recht. Be$luit tot vaststelling van den dag, waarop de wet van 
31 December 1920, S. 977, betreffende berziening van de wet van 14 De
cember 1916, S. 530, tot heffing van statistiekrecbt, in werking treedt. 
s. 706 .. .. . .... ................... . 

Telegrafen en telefonen. :Missive van den Minister van Binnenlandsche 
Zaken aan de Commissarissen der Koningin in de onderscbeidene provin
cien betreffende Regeeringstelegrammen . . . . . . . . . . . . . . 

Rijksambtenaren. Besluit tot aanvulling van bet Bezoldigingsbesluit 
Burgerlijke Rijksambtenaren 1920 (Staatsblad n°. 37). S. 707. . . . 

Pensioenen. Koninklijk besluit. Waar vaststaat dat namens de betrokke
ne tijdig en berhaaldelijk ter gemeente-secretarie de vereiscbte stukken 
zijn opgevraagd, docb deze stukken door een verzuim ter secretarie te 
laat zijn afgegeven, zoodat de aanvrage om pensioen bet departement 
van Finanmen eerst beeft kunnen bereiken nadat de in art. 13 gestelde 
termijn wsa overschreden, mag deze overschrijding den belangbebbende 
niet worden aangerekend en moet de aanvrage worden geacbt tijdig bij 
bet departem~nt te zijn ingediend. . . . . . . . . . . . . . . . . 

Bchuld. (Nationale) Besluit boudende macbtiging tot uitgifte van scbat
kistbiljetten en schatkistpromessen, volgens de wet van 4 April 1870, 
S. 62, laatstelijk gew,jzigd bij die van 26 Juli 1918, S. 499, en de wet 
van 5 December 1881 (Staatsblad n°. 185). S. 708 . . . . . . . . . 

Pensioenen. Wet boudende wijziging van artikel 42 der Weduwenwet voor 
de Landmacbt 1909. S. 709. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- Wet boudende wijziging van artikel 42 der Weduwenwet voor de zee
macbt 1909. S. 710. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Onteigening. Wet boudende nadere aanvulling van de Onteigeningswet. 
s. 711 .••...••. . ...........• .• ••••. 
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1921. 
6 Mei 
6 Mei 

6 Mei 

6' Mei 

6 Mei 

6 Mei 

6 Mei 

6 Mei 

6 Mei 

7 Mei 

7 _Mei 

9 Mei 

10 Mei 

11 Mei 

12 Mei 

14 Mei 

17 Mei 

17 Mei 

17 Mei 

18 Mei 

19 Mei 

19 Mei 

Bladz. 
Tabakaccijns. Wet tot heffing van een tabaksacc1jns. S. 712. . . . . . 
Re,chten van in-, uit- en IU)()rvoer. Wet tot herziening van het invoerrecht 

op tabak en op papier. S. 713. . . . .. . . . . . . . . . . . . . 
Begrootingen en Rekeningen. Wet houdende verhooging van de begrooting 

van uitgaven van het Pensioenfonds ve>or de ge;rµeente-ambtenaren voor 
het dienstjaar 1920. S. 714 . . . . . . . . . . . . . _ . . . . . 

Ge,slacht. Wet houdende wijziging van de wetgeving nopens den accijns 
op het geslacht. S. 715. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Pensioenen. Wet houdende wederopenstelling van de gelegenheid om in 
het genot van pensioen te worden gesteld voor de weduwen en weezen, 
bedoeld in de wet van 23 Mei 1917, S. 426, voor wie het recht op pensioen 
op grond van het vierde lid van artikel 3 dier wet verloren is gegaan. 
s. 716 ............ . ............... . 

Begrootingen en Rekeningen. Wet tot vaststelling van de begrooting van 
uitgaven van het Fonds voor de uitvoering van de Tiendwet 1907, S. 222, 
voor het dienstjaar 1921. S. 717. . . . . . . . . . . . . . . . . 

- Wet tot verhooging van het zevende hoofdstuk B der Staatsbegrooting 
voor het dienstjaar 1919. S. 718. . . . . . . . . . . . . . . - . 

Rechten van in-, uit- en IU)()rvoer. Wet tot wijziging van de wet van 15 Au
gustus 1862, S. 170, houdende vaststelling van het tarief van invoer
rechten. S. 719. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Warenwet. Beschikldng van den Minister van Arbeid, betreffende U1oru,tec
neming ingevolge art. 21, 2e lid der Warenwet (Stbl. 1919 n°. 581) .. 

Krankzinnigen. Besluit houdende intrek.king van het K . B. van 5 De
cember 1889, S. 174, tot bepaling van het maximum der verpleegden 
en het minimum van geneeskundigen in het krankzinnigengesticht voor 
Nederlandsche Israelieten te Amsterdam. S. 720 . . . . . . . . . 

Gemeenteverordeningen. Besluit tot gedeeltelijke vernietiging van artikel 6 
der verordening van 27 Juli 1920 op de logementen, herbergen, tappe
rijen enz. in de gemeente Hoogkerk. S. 721. . . . . . . . . . .. 

Indie. (Neder/,a,ndsch-) Besluit houdende vaststelling van regelen voor 
de toekenning van wachtgeld aan personen, die voor benoeming in tijde
lijken dienst ter beschik.king van den Gouverneur-Generaal van Neder
landsch-Indie zijn gesteld, bij terugkomst in Nederland. S. 722 . . . 

Raaen van Arbeid. Besluit tot vernietiging van artikel 32, 66 lid, van het 
reglement der verpliohtingen en rechten voor de ambtenaren en be
ambten, ondergeschikt aan den Raad van Arbeid te Tie!, vastgesteld bij 
besluit van dien Raad van 10 April 1920. S. 723 . . . . . . . . . . 

Armwezen. Koninklijk besluit. Een minderjarige, ingelijfd bij de zee
militie, wordt tijdens zijn diensttijd krankzinnig en voor rekening van 
het Departement van Marine verpleegd. - Beslist wordt dat patient, hoe
wel bij zijn meerderjarigheid zijn afhankelijk domicilie verliezend, niet
temin zijn woonplaats in de gemeente, waar zijn ouders woonden, heeft 
behouden ...... . . . ........... ... .... . 

Reis- en verblijfkosten. Besluit tot nadere regeling van de vergoedingen 
wegens het gebruik van eigen rijwiel, van eigen moterrijwiel en van eigen 
automobiel bij reizen, ten behoeve van het Rijk gedaan. S. 724. _ 

Ge,slacht. Besluit houdende nadere bepalingen omtrent afschrijving van 
accijns van geslachte runderen en kalveren, waarvan het vleesch in 
versohen staat wordt uitgevoerd. S. 725 . . . . . . . . . . . . . 

W arenwet. Besluit tot het bepalen van den <lag van inwerking treden van 
de artikelen 1, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 3e lid, 18, 19, 27, 28 en 29 der 
Warenwet (Stbl. 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 ............. . ......... . .. . . . 

Veeziekten. Missive van den Minister van Landbou w, N ijverheid en Handel, 
aan Heeren Commissarissen der Koningin in de verschillende provincien, 
betreffende uurloon voor werkzaamheden, verricht ingevolge de Veewet. 

Landbouw. Missive van den Minister van Onderwijs, Kunsten en Weten
sohappen, betreffende he~ be~chikbaar ~tellen . van gymnastieklokalen 
ten behoeve van den VnJw1lhgen Landstorm. . . . . . . . . . . . 

Genee,skundig Staal8/.oezicht. Besluit tot nadere wijziging van het K. B. 
van 26 l\faart 1895, S. 37, tot aanwijzing van eenige getuigschriften en 
diploma's als bedoeld in de artt. 3 en 9 der wet van 25 December 1878, 
S. 222, houdende regeling der voorwaarden tot verkrijging der bevoegd
heid van arts, tandarts, 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, 28 April 1913, 
S. 166 en 27 November 1919, S. 784, zooals dat besluit laatstelijk is 
gewijzigd bij K. B. van 13 April 1920 (Staatsblad n°. 176). S. 726. 

Ministerieel Departement. Besluit tot nadere wijziging van het K. B. 
van 16 Mei 1913, S. 186, houdende vaststelling van bepalingen omtrent 
de inrichting van het Departement van Marine. S. 727 ... .. 

Re,chten van in-, ttit- en doorvoer. Besluit be.J>alende het tijdstip van 
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5 Juli 

5 Juli 

5 Juli 

5 Juli 

5 Juli 

5 Juli 

5 Juli 

5 Juli 

5 Juli 

5 Juli 

5 Juli 

5 Juli 

5 Juli 

5 Juli 

5 Juli 

5 Juli 

5 Juli 

5 Juli 

5 Juli 

7 Juli 

7 Juli 

7 Juli 

7 Juli 

8 Juli 

9 Juli 

Bladz. 
Onteigening. • Wet tot verklaring van het algemeen n• isteliilr 

met toepassing van de wet van 27 Maart 1915, S. 171 ~ tnrueii, 
noodig voor de uitbreiding van de algemeene begraP .. ...., Jndam. 
s. 839 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . /£; p ~ . . . 

Mili,taire Zaken. Wet houdende nadere wijziging vat :!; n 20 Juni 
1913, S. 292, tot aanvulling van art. 143 der R ,:, g bij de 
Landmagt, van de Provisioneele Instructie voor h Jg Militair Ge-
regtshof, en nadere voorzieningen betreffende de jaa~den van leden 
der militair-rechterlijke macht, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 
5 Juli 1920, S. 348, alsmede wijziging van laatstgenoemde wet. S. 840. 

Strafrecht en Strafvordering. Wet tot invoering van het Wetboek van 
Militair Strafrecht en van de Wet op de Krijgstucht. S. 841 . . .. 

Militaire Zaken. Wet tot invoering van het Wetboek van Militair Straf
recht en van de Wet op de KriJgstucht. S. 841. . . . . . . . . . 

Mil?:tie. (Ncttionale) Wet tot invoering van het Wetboek van Militair 
Strafrecht en van de Wet op de Krijgstucht. S. 841 ...... . 

Landweer. Wet tot invoering van het Wetboek van Militair Strafrecht 
en van de Wet op de Krijgstucht. S. 841. . . . . . . . . . . . . 

Landstorm. Wet tot invoering van het Wetboek van Militair Strafrecht 
en van de Wet op de Krijgstucht. S. 841 . . . . . . . . . . . . 

Pensioenen. Wet tot invoering van het Wetboek van Militair Strafrecht 
en van de Wet op de Krijgstucht. S. 841 . . . . . . . . . . . . 

Inlcwartieringen. Wet tot invoering van het Wetboek van Militair Strafrecht 
en van de Wet op de Krijgstucht. · S. 841 . . . . . . . . . . . . 

Militair Onderwijs. Wet tot invoering van het Wetboek van Militair 
Strafrecht en van de Wet op de Krijgstucht. S. 841. . . . . . .. 

Rechterlijke Organisatie. Wet tot invoering van het Wetboek van Militair 
Strafrecht en van de Wet op de Krijgstucht. S. 841. . . . . . . . 

Hande/,snaam. Wet houdende bepalingen omtrent den handelsnaam. 
s. 842 ... ............ ..... ....... . . 

Begrootingen en R ekeningen. Wet tot aanvulling en verhooging van het 
derde hoofdstuk der Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1920. S. 843. 

- Wet houdende vaststelling van het slot der rekening van ontvangsten en 
uitgaven van Nederlandsch-lndiii over het dienstjaar 1916. S. 844 .. 

I ndie. ( N ederlandsch-) Wet houdende ontginning van aardolievelden in 
Needrlandsch-lndiii. S. 845 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Onderwijs. (Lager) Besluit tot vernietiging van het besluit van Ged. 
Staten van Utrecht van 29 December 1919, 3de afd., n°. 2874/2120, 
en van dat van Ged. Staten van Zuidholland van 16 Februari 1920, 
houdende goedkeuring van het besluit der Raden van de gemeenten 
Polsbroek en Vlist van 29 Augustus/21 November 1919, waarbij met in
gang van 1 Januari 1920 wegens opheffing van zijne betrekking eervol 
ontslag is verleend aan D. J. van Ruijswijk, als onderwijzer aan de 
tusschen die gemeenten gemeenschappelijke openbare lagere school. 
s. 846 ........... _ ................. . 

Warenwet. Besluit tot het bepalen van den dag van inwerking treden 
van verschillende artt. der Warenwet (Staatsblad 1919, n°. 581). S. 847. 

Gemeenteverordening. Besluit tot vernietiging van de verordening van 
van 29 Juli 1920, tot wijziging van de algemeene politieverordening der 
gemeente Sprang. S. 848 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Naturalisatie. Wetten houdende naturalisatie van verschillende personen. 
s. 849-868 ............ . ............. . 

Rechtswezen. Besluit bepalende de bekendmaking in het Staatsblad van 
de goedkeuring, door Nederland, van de verlenging der bevoegdheden 
van de gemengde rechtbanken in Egypte. S. 869 ........ . 

Tra,;taten: Besluit bepalende de bekendmaking: in het Staatsblad van de 
goedkeuring, door Nederland, van de verlenging der bevoegdheden van de 
gemengde rechtbanken in Egypte. S. 869. . . . . . . . . .... 

Militaire Zaken. Besluit houdende eene regeling ter voorziening in de 
kosten van huishoudelijken en van administratieven aard van het Hoog 
llfilitair Gerechtshof en van den Advocaat-Fiskaal voor de Zee- en Land-
macht. S. 870 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Naturalisatie. Wetten houdende naturalisatie van verschillende personen. 
s. 871- 900 ..... .... . .. . .... . ....... . . 

Spaarbanken. Besluit houdende wijziging van het K. B. van 15 December 
1910, S. 369, tot uitvoering van de wet op de Rijkspostspaarbank, 
laatstelijk gewijzigd bij K. B. van 22 December 1919 (Staatsblad n°. 820). 
s. 901 . .. ... . ... .... ... ..... . .... . . 

Natura.lisatie. Wet houdende naturalisatie van Georges Eugene Maurice 
Picard, geboren te Pierrefontaine (Frankrijk) den 8 Juli 1868, re · 
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1921. 6 Mei 1921, S. 713, tot herziening 480 
inwerkingtreding va.n de Wet va.n a, ier. S. 728. • . . . . . ik i . 

,_r het invoerrecht op ta.bak en: P P den da , wa.arop de ar_~ . e_ en 

19 Mei 
vJi::huisvesting. Besluit tot bepa.~nga;tf921, S. 1\, tot na.dere w1Jz1gmg 480 

12, 13 en 1~ der w~t va.n 
1
~ F~r~en. S. 7~9 · · · . · : · · · ;chat~ 

van de Wo_nmlfewet :s!sl~~:1fdende machtigmg to\ ~!!1e A;ril 1870, 
20 Mei Sc:s~bil)!:;;:':n )schat1crl~tpro:i:edenW:t~i: ~: ?~ 1918, S. 499 en de 480 

S. 62, laa~sttijk g:t{!f 1 (~ta!tsblad_ n°. 185):rlik\ i!~er W~r 
O 

n~et 
480 Wet van ecem •t ring van a e 

Besluit.strekkende tot Ul voe . . . . . . .· .. · .. 
20 Mei 

wfst::ta1i1id .19~:,;;~jen~- i!!1cit
0 

_be~i~nt g;J tt~l~Yia:a~o~~: I 
21 :M:ei Levensverze ering 29 A ril 1 , · ' ·· lk bij-

werkingtreding va1;1 de we\ va~sverz:i;.eringmaatschapp'1en, we e . 482 
hrift ten aanzrnn van ev 2 . . . . . . . . . . 

!~nder:U vootf:t~gut!a.:v:\~en~~kig i~ het 
1 
s~;:~;d ::r:J!nd~ 

21 :Mei TrwtaJ~~i ~t ~e Bern ~eteekddd:rted::~:~cldoorlog getroffen indus- 482 
het behoud of het her~te vas 7~3 . . . . . . . . b. t K . B. ~8,~ 

trieele eigendoms:s:fui~ntot ~ijziging. en aa.!1V:Ufng "a'.:ge~d· la.~tste• 
486 -,l 
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11 Juli 

12 Juli 

12 Juli 

13 Juli 

13 Juli 

14 Juli 

14 Juli 

16 Juli 

18 Juli 

. 19 Juli 

20 Juli 

20 Juli 

21 Juli 

21 Juli 

22 Juli 

22 Juli 

23 ,Juli 

25 Juli 

Bladz. 
Nijverlu!id8onden»ijs. Besluit tot regeling van de samenstelling en de be

voegdheid van de ::o=issien, bedoelcf in art. 55·der Nijwrbeidsonder
w~jswet. S. 916. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- Besluit tot uitvoering 'van ai·t. 39, tweede lid, der Nijverbeidsonderwijs-
wet. s. 917 ..... : . · .. · .............. . 

- Besluit boudende voorscbriften regelende de bevoegdheden tot bet 
geven van nijverbeidsonderwijs en de daarmede verband boudende 
examens. S. 918 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- Besluit tot uitvoering van art: 29, tweede lid, der Nijverbeidsonder
wijswet. S. 919. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- Besluit tot vaststelling van de voorwaarden, onder welke aan recbtsper
soonlijkheid bezittende instellin~en en vereenigingen en aan gemeenten 
ten behoeve van de door haar 1n stand gehouden scholen uit 's Rijks 
kas subsidie wordt gegeven. S. 920. . . . . . . . . . . . . . . . 

- Besluit tot uitvoering van art. 16 en art. 28, vierde lid, der Nijverbeids
onderwijswet. S. 921 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- Besluit tot vaststelling van algemeene regelen omtrent den bouw en de 
inricbting van scbolen, bedoeld in art. 11 der Nijverbeidsonderwijswet. 
s. 922 . ... ... . .......... . ......... . 

Naturalisatie. Wetten boudende naturalisatie van verscbillehde personen. 
s. 923-935 ............... . .. . . . ..... . 

Gemeentebestuur. Besluit tot uitvoering van de artikelen 122a en 242e der 
Gemeentewet. S. 936 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Luchtvaart. Missive van den Minister van Waterstaat aan de Ged. Staten 
betreffende verordeningen ter zake van lucbtverkeer . . . . . . . . 

Tekgra/en en T ekfonen. Besluit tot aanvulling van bet Rijkstelefoon
reglement 1919. S. 937 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- Besluit boudende de bepaling, dat voor toelating tot bet examen ter ver
krijging van certificaten als radiotelegrafist, examengeld verscbuldigdi s. 
s. 938 . ............ . ....... . .. · · · · · 

Tractalen. Besluit bepalende de bekendmaking in bet Staatsblad van de 
op 8 December 1920/18 Januari 1921 tusscben Nederland en Groot
Britannie en Ierland gesloten overeenkomst, tot wijziging van die van 
13 Februari/13 Maart 1899, reeds gewijzigd bij overeenkomst, geteekend te 
Londen op 24 Mei 1905 en te 's-Gravenhage den 30 Mei 1905, betreffende 
bet telegraafverkeer tusscben de twee landen langs de recbtstreekscbe 
onderzeescbe kabels. S. 939 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Naturo.lisatie. Wetten boudende naturalisatie van verschillende personen. 
s. 940-997 .... . .................... . 

Onderwijs. (Hoor,er) Besluit tot bepaling van bet tijdstip, waarop de 
overige bepalingen van de wet van 1 Maart 1920, S. 105, en de wet van 
11 Juni 1921, S. 782, beide tot wijziging en aanvulling der boogeronder
wijswet, in werking treden. S. 998. . . . . . . . . . . . . . . . 

Poslerij. Besluit tot uitvoering van artikel 22 van de Postwet (Stbl. n°. 543 
van 1919) zooals dat nader is vastgesteld bij de wet van 17 Februari 1921, 
S. 66. (Instelling van een postcbeque en girodienst.) S. 999 ... 

SchuU. (Nationale) Besluit boudende macbtiging tot uitgifte van scbat
kistbiljetten en scbatkistpromessen, volgens de wet van 4 April 1870, 
S. 62, laatstelijk gewijzigd bij die van 26 Juli 1918, S. 499 en de wet van 
5 December 1881 (Staatsblad n°. 185). S. 1000 . . . . . . . . . . 

B1tSlcruit. Besluit tot nadere wijziging van bet K. B. van 15 October 1885, 
S. 187, boudende vaststelling van voor chriften omtrent bet vervoer, 
den in-, uit - en doorvoer, verkoop en opslag van buskruit en andere ont
.Dl,ofbare stoffen. S. 1001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Rltilen van Beroep. Besluit boudende wijziging van bet K. B. van 6 Au
gustus 1920, S. 687, tot vaststelling van bepalingen omtrent de jaar-
wedden van de leden en den griffier van en cle substituut-griffiers bij den 
Centralen raad van beroep en van de voorzitters en griffiers van de raden 
van beroep. S. 1002. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Belastingen. (Rijks,-dil'ecte) Besluit houdende voorwaardelijke aanwijzing 
van Dordrecbt als eerste en laatste wacbt voor in- en uitklaring van ter 
zee binnenkomende en uitgaande scbepen. S. 1003 . . . . . . . . 

Tabakswet. Besluit houdende vaststelling van den dag waarop artikel 81 
der Tabakswet (StbL 1921, n°. 712) in werking treedt. S. 1004 . . . 

Gemeentebestuur. Besluit tot vernietiging van bet besluit van den Raad 
der gemeente Kerkrade van 6 April 1921, strekkende om de betrekking 
van inspecteur van politie a!daar te doen vervaJlen. S. 1005 . . . . 

Onderwijs. (Lager) Missive van den Minister van Onderwij , Kunsten 
en Wetenscbappen, aan de besturen der gemeenten betreffende toe-
passing van art. 205, 20 lid, L.O.-Wet 1920 ...... . ... · .. 

Visscherij. Beslnit tot vast telling van een algemeenen maatregel van 
bestuur, als bedoeld in art. 17, lid 3, letter b, van de Visscberijwet. S. 1006 

Gemeentebestuur. Besluit tot schorRing van het besluit van Burgemeester 
en Wethouders der gemeente Oud-Beijerland van 27 Juni 1921 om af
schrift te verstrekken van een advies van Burgemeester en WethoudeN 
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1921. 

26 Juli 

26 Juli 

2'7 Juli 

28 Juli 

28 Juli 

28 ,Juli 

28 Juli 

29 ,Juli 

29 Juli 

29 Juli 

30 Juli 

l Aug. 

l Aug. 

3 Aug. 

3 Aug. 

3 Aug 

6 Aug. 

6 Aug. 

13 Aug. 

13 Aug. 

18 Aug. 

18 Aug. 

Bladz. 
dier gemeente, d.d. 16 Mei 1918, betreffende wijlen den ontvanger der 
gJlmeente P. Hoogenboom ap,n dien~ zoon D, Hoogenboom te Zand
voqrt. S. 1007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Militaire Zaken. Besluit tot nadere wijzigin~ van de ,,Regeling van de 
bevordering, het ontslag en het op non-act,viteit stellen van de Euro-

713 

~~efgg8_o~c'.~r_e~, ~e~o~re_n~e ~o~ ~e ~e~e~l~n~c~-~~~c~e '.a~d~~c~t"_-
Krankzinnigen. Bflsh•it tot naqere wijziging van het K. B. van 4 Juni 

1909, S. 134. waarbij ·aan Regenten van het krankzinnigengesticht te 
Utrecht vergunning is vedeend op een terrein aan den Dolderschen weg 
te Zeist een gesticht voor krankzinnigen op te richten. S. 1009 . . . 

Rijksambtenaren. Besluit houdende aanvulling van het Bezoldigingsbe
sluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1920 (Staatsblad no. 37). S. 1010 . 

Spoorwegen. Wet 1toudende bekrachtiging van nadere overeenkomsten 
met de Maatschaptij tot Exploitatie va~ Staatsspoorwegen en de Hol
land,sche IJzeren poorweg-MaatschappIJ- S. 1011 . . . . . . . . . 

SchP.-epvaart. Wet t t: a. Aanleg van een haven voor het overladen van 
steenkolen en van een kanaal naar de Maas c.a. ten dienste van den af
voer van steenkolen uit het mijngebied van Zuid-Limburg. b. Aanleg 
van een scheepvaa.rtweg van Born naar de Maas te l\faastricht tot ver
binding van Zuid-Limburg door een waterweg met de overige water
wegen van Nederland. c. Scheepvaartverbinding van den onder b be
d0'3lden scheepvaartweg met het kanaal Maastricht--Luik toij aansluiting 
van de Nederlandsche waterwegen aan de Hoven-Maa~. S. 1012 . . . 

Begrootingen en Reker,ingen. Wet tot wijziging en verhooging van de be-

§~orii{1~ v~n.ui.tg~v~n. v~n _he_t ~t~at~~u~t~~~f ~o~r ~e~ ~e~s~ja.ar. l :2~. 
- Vlet tot aanvull1pg en verhoo~ing van het zevencle hoofdRtuk B der 

Staatsbegrooting vpor' het dienstiaar 1921. (Deelneming in het kapitaal 
der Bank voor Nederlandsche gemeenten.) S: 1014 . . . . . . . . . 

- Wet tot nadere wijzig:ng en verhooging van het zesde hoofdstuk der 
Staatsbegrooting 'jO0r het dienstjaar 1919. S. 1015 ....... . 

Kamers van Koopnandel. Besluit tot nadere wijziging van het Reglement 
voor de Kamers van Koophandel (Staatsblad n°. 712 van 1920). S. 1016. 

Re.chten van in-, uit- ~n d,oorvoer. Besluit tot aanwijzing van een hPerbaan 
en tot uitbreiding der attributen van het kantoor Eijsden(station). 
s. 1017. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Scheepvaart. Wflt tot toekenning van een voorschot ten behoeve van ee,ne 
stoomvaartverbindjng tusschen Nederland en Zuid-Afrika. S. 1018 . 

Schuld. (Nat.) Beslnit houdende machtiging tot uitgifte van schatkist
biljetten en schatklstpromessen volgens de Wet van 4 April 1870, S. 62, 
laatstelijk gewijzigd bij die van 26 Juli 1918, S. 499 en de Wet van 5 De
cember 1881 (Sta31tsblad n°. 186). S. 1019 . . . . . . . . . . . . 

Waterscnappen. Koii,inklijk besluit. Het verbinden van de betaling 
Pener geldelijke vergoeding als voorwaarde aan eene vergunning tot ver
vening, is overeenkomstig art. 18 der wet van 20 Juli 1895, S. 139, alleen 
dan gerechtvaardigd, wanneer onomstootelijk vaststaat dat de voorge
nomen vervening vermeerdering der bemalingskosten voor het water
schapsbestuur tengevolge moet hebben. . . . . . . . . . . . . . . 

Scheepvaart. Besluit tot vastst-elling van een reglement van politie voor 
de Visschershaven c. a. te IJ.muiden. S. 1020 . . . . . . . . . . . 

Ziekten. (Besmettelijke) Besluit waarbij de wet van 4 December 1872, 
S. 134, houdendP voorzieningen tegen besmettelijke ziekten, met uit
zondering van art. 20, van toepassing verklaard wordt op nekkramp. 
s. 1021. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- Besluit tot toepasselijkverklari.ng van eenige artikelen van de wet van 
4 December 1872, S. 134, tot voorziening tegen besmettelijke ziekten 
op schurft (scabies). S. 1022. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Gemeentebesturen. Beschikking van den Minister van Arbeid, betreffende 
het kosteloos inzage nemen enz. van loonlijsten. . . . . . . . . . . 

Ongevallenverzekering. 13eschikking van den Minister van Arbeid, be
treffende het kosteloos inzage nemen enz. v11n loonlijsten . . . . . . 

NijverllR,idsonderwije. Be~luit bepalende het t~dstip van inwerking
treding van de wet van 1 October 1919, S. 593, (Ntjverheidsonderwijswet). 
s. 1023 ...... . . ... ........... . ..... . 

Warenwet. Besluit tot citvoering van artikPI 20, 2° lid der Warenwet 
(Staatsblad n°. 581). S. 1024 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Ontlerwijs. (Hooger) Besluit tot aanwijzing, overeenkomstig artikel 157 
der hooger-onderwijswet, van de afdeeling gymnasium van het Kennemer 
lyceum te Bloemendaal. S. 1025 . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- Besluit tot aanvulling van het K. B. van 22 Augu•tus 1906, S. 229, 
laatstelijk gew:ijzigd b\i K. B. van 13 ,Januari 1921, S. 12, waarbij worden 
aangewezen de bwtenlandsche instellingen en de buitenlandsche getuig
schriften, bedoeld in artikel I 34 der hoogeronderwijswet. S. 1026. . 
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1921. 

19 Mei 

20 Mei 

20 Mei 

21 ?,1:ei 

21 Mei 

23 Mei 

23 Mei 
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23 Mei 

24 Mei 

24 Mei 

25 Mei 
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Bladz . 
inwerkingtreding van de Wet van 6 Mei 1921, S. 713, tot herziening 
van het invoerrecht op tabak en pa.pier. S. 728. . . . . . . . . . 480 

Volkshuisvesting. Besluit tot bepaling van den dag, waarop de artikelen 
12, 13 en 19 der wet van 19 Februari 1921, S. 73, tot nadere wijziging 
van de Woningwet in werking treden. S. 729 . . . . . . .... . 

Schuul. (Nationale) Besluit houdende machtiging tot uitgifte van schat
kistbiljetten en schatkistpromessen volgens de Wet van 4 April 1870, 
S. 62, laatstelijk gewijzigd bij de Wet van 26 Juli 1918, S. 499 en de 
Wet van 5 December 1881 (Staatsblad n°. 185). S. 730. . . . . . 

Warenwet. Besluit.strekkende tot uitvoering van artikel 34 der War nwet 
(Staatsblad 1919, n°. 581). S. 731 . . . . . . . . . . . . . . . . 

Levensverzekeringmaatschappi,jen. Besluit bepalende het tijdstip van in
werkingtreding van de wet van 29 A •ril 1921, S. 695, houdende voor
schriften ten aanzien van levensverz~eringmaatschappijen, welke bij
zondere voorziening behoeven. S. 732. . . . . . . . . . . . . . . 

Tractaten. 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 indus
trieele eigendomsrechten. S. 733. . . . . . . . . . . . . . . . . 

Rijksambtenaren. Besluit tot wijziging en aanvulling van het K. B. van 
23 Januari 1920, S. 37. zooals dat is gewijzigd en aangevuld laatste
lijk bij dat van 3 Mei 1921 (Staatsblad n°. 707). S. 734. . . . . . 

Indie. (Nederlandsch- ) Besluit houdende bepaling dat de in Nederlandsch
Indie afgenomen examens in de land- en volkenkunde van Nederlandsch
Indie en in de inheemsche talen zoo mogelijk ook hier te lande warden af-
genomen. S. 735 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Bewakingsgebieden. Besluit houdende wijzigin~ van het K. B. van 11 Fe
bruari 1920, S. 65, tot aanwijzing van bewakingsgebieden, als bedoeld in 
artikel 1 der wet van 10 Januari 1920 (Stbl. n°. 11). S. 736 ... . . 

Grenzen. Besluit houdende wijziging van het K. B. van 11 Februari 1920, 
S. 65, tot aanwijzing van bewakingsgebieden, als bedoeld in ar,;ikel 1 
der wet van 10 Januari 1920 (Staatsblad n°. 11). S. 736. . . . . . . 

W aterschappen. 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, mdien het 
gebruik der gasbronnen 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 afhan¼:elijk wordt gesteld van de beta.ling van een bedrag in 
geld ; dit heeft slechts ten gevolge, dat deze 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 gerechtvaar-
digd wordt door een financieel nadeel, dat het waterschap als gevolg van 
het verleenen der vergunning lijdt. . . . . . . . . . . . . . . . . 

Jachtwet. Arrest van den Hoogen Raad. Onder ,,jagen" is te verstaan 
het aanwenden van elke poging, om op een der wijzen onder de letters 
a-h van art. 15 Jagtwet vermeld, wild op te sporen, te bemachtigen of 
te dooden ; de wet stelt te dien aanzien geen verdere eischen, bepaal
delijk niet, dat de overtreder zijn geweer moet hebben gelost en wild 
moet hebben bemachtigd. - Eene dagvaarding, behelzende dat de 
bekl. onder nader aangeduide omstandigheden met een geladen schiet
geweer in jagende houding zich in. het veld heeft bevonden, doch niet, 
dat zulks geschiedde met het doe! om te bemeesteren datgene, wat in 
de Jagtwet als wild wordt aangemerkt, bevat ge·en strafbaar feit ... 

Motor- en rijwielwet. Arrest van den Hoogen Raad. Eene gemeentever
ordening, welke op bepaalde wegen motorrijtuigen weert, die met meer 
dan een zeker aantal kilogrammen op de meest bezwaarde as drukken, 
stelt een gewicht vast in verband met de samenstellin~ en inrichting van 

het rijtuig, zooals in art. 8 der Motor- en Rijwielwet 1s bedoeld. . . . 
Invaliditeitswet. Besluit tot ~ijziging van het K. B. van 13 Maart 1919, 

S. 107, tot uitvoering van artikel 243 der Invaliditeitswet. S. 737 . 
Indie. (Nederlandsch-) Besluit houdende wijziging van het Besluit op de 

Indische Bestuursopleiding. S. 738. . . . . . . . . . . . . . . . 
Krankzinnigen. Besluit tot nadere wijziging van het IC B. van 25 Juli 

1908, S. 274, waarbij aan de Vereeniging tot Christelijke verzorging van 
krankzinnigen in Zeeland, gevestigd te l',fiddelburg, vergunning is ver
leend op een terrein in de geineenten Bergen op Zoom en Halsteren een 
gesticht voor krankzinnigen op te richten. S. 739 . . . . . . . . . 

- Besluit tot wijziging van het K. B. van 15 November 1913, S. 409, 
waarbij aan de Vereeniging van de Broeders van Liefde te Venray, 
vergunning is verleend op een terrein in de gemeente Noordwijkerhout 
een gesticht voor krankzinnigen op te richten. S. 740 . . . , . . . 

Onderwijs. (Lager) Missive van den Minister van Onderwijs, Kunsten en 
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1921. 

26 Mei 

26 Mei 

27 Mei 

27 Mei 

28 Mei 

30 Mei 

30 Mei 

30 Mei 

30 Mei 

30 Mei 

30 Mei 

30 Mei , 

30 Mei , 

30 Mei 

30 Mei 

31 Mei , 

31 Mei 

31 Mei 

Bladz. 
Wetenschappen aan-de Ged. Staten der Provincien betreffende toepassing 
van art. 19, tweede lid, Jager onderwijswet 1921. . . . . . . . . . . 

Posterij. Besluit tot wijziging van het K. B. van 3 December 1894, S. 175, 
betreffende aanvrage ·van postzegels enz. door de depothouders en de 
aan dezen toe te kennen korting. S. 741 . . . . . . . . . . . .. 

Ziekten. (Besmettelijke) Beschikking van den Minister van Arbeid hou
houdende vaststelling van nadere bepalingen • met inachtneming van 
welke' de onder beheer van den Voorzitter van den Gezondheidsraad 
staande verplaatsbare ziekenbarakken aan gemeentebesturen ten gebrui
ke 'worden afgestaan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Gemeentebela,sting. Arrest van den Hoogen Raad. De vordering, welke 
hierop steunt, dat over de twaalfde ~edeelten van het belastingjaar, ge
durende welke de· belastingplichtige zrjn hoofdverblijf niet in de gemeente 
gevestigd heefi gehad, ingevolge art. 245, 3e lid Gem.wet geen belasting 
is verschnldigd, is niet tegen de wettigheid van den aanlag gericht en 
behoort mitsdien niet, ingevolge art. 265 Gem. wet, tot de kennisneming 
van gemeenteraad en Ged. Staten. Ook overigens is geen bizondere 
rechter aangewezen. Daarbij doet het niet af, in welk tijdvak van het 
belastingjaar bedoelde twaalfde gedeelten vallen. - Vorderingen wegens 
onverschuldigde betaling, ook al spruiten zij voort uit een rechtsbe
trekking van publiekrechtelijken aard, behooren krachtens artt. 153 Gw. 
en 2 R. 0. tot de kennisneming der rechterl. macht. - Waardeering 
van inhoud en strekking van een verweer - onvoldoende tegen
spraak - is, als van feitelijken aard, aan het oordeel van den cassatie
houder onttrokken. Van oplegging of ontheffing van een bewijslast is 
hier geen sprake. . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- Arrest van den Hoogen Raad. Ook wanneer de twaalfde gedeelten, 
gedurende welke de belastingschuldige zijn hoofdverblijf niet in de ge
meente gevestigd heeft gehad, vallen in den aanvang van het belasting-
jaar, dan nog betreft de vordering niet de wettigheid van den aanslag 
en is de rechterlijke macht bevoegd om van die vordering kennis te nemen 

Veeziekten. Missive van den Minister van Landbouw, N ijverheid en Handel 
aan de Commissarissen der Koningin in de provincien betreffende be

, palingen omtrent hondsdolheid . . . . . . . . . . . . . . . ... 
Borgtoe,htenwet. Besluit houdende vervallenverklaring van de Borgtochten-

wet. S. 742 ....... . ................. . 
Begrootingen en Rekeningen. Wet houdende wijziging van hoofdstuk I 

der begrooting van uitgaven van Nederlandsch-Indie voor het dienst
jaar 1919. S. 743. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- Wet houdende wijziging en verhooging van het tweede hoofdstuk der 
begrooting van uitgaven van Nederlandsch-Indie voor het dienstjaar 
1919. s. 744. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- Wet t<?t verhooging e~ wij~iging van het vierde hoofdstuk der Staats
begrootmg voor het dienstiaar 1920. S. 745. . . . . . . . . . . . 

Militaire Zaken. Wet tot wijziging der wet van 4 Juni 1858, S. 45, hou
dende eenige maatregelen van bezuiniging met opzigt tot het Hoog Mili
tair Geregtshof. S. 746 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Rechten van in-, uit- en doorvoer. Besluit houdende uitbreiding der attri
buten van het kantoor Wernhout. S. 747. . . . . . . . . . . . . 

Onderwijs. (Lager) Besluit tot wijziging van het K. B. van 17 December 
1890, S. 180, gewijzigd bij K. B. van 16 Mei 1918, S. 292, ter verkrijging 
van eene akte van bekwaambeid als boofdonderwijzer of hoofdonder
wijzeres. S. 748. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- Besluit tot het stellen van regelen voor de uitbetaling der vergoedingen 
aan de besturen der bijzondere lagere scbolen, overeenkomstig art. 205 
der Lager-Onderwijswet 1920. S. 749. . . . . . . . . . . . . . . 

Notariaat. Besluit tot nadere bepaling der toelage, welke de griffier der 
arr.-rechtbank als secretaris der Kamer van Toezicht en al bewaarder 
van het archief dier Kamer zal genieten. S. 750. . . . . . . . . . . 

Drankwet. Arrest van den Hoo~en Raad. Weliswaar schrijft art. 7, 2e 1id 
Drankwet voor, dat art. 7, 1e lid 4°. niet van toepa sing is op eene zoogen. 
logementsvergunning, doch blijkens 9-e samenbang van bepalingen der 
onderb'avige Roermondscbe verordening op de tapperijen enz. bebooren 
logementen, waar alleen zulk een verkoop plaats beeft, niet tot die in
richtingen waar men gelagen zet, als bedoeld in art. 1 dier Verordening. 
- Logementen zijn, ook als zij een zoogen. logementsvergunning hebben, 
voor het publiek toegankelijk. . . . . . . . . . . . . . · . . . . . 

Reia- en oorblijfkosten. Besluit tot beperking in de toekenning van vacatie
geld aan deskundigen, toegevoegd aan bij eene Wet, K . B. of Ministerieele 
Beschikking . ingestelde Commissien. S. 751 . . . . . . . . . . . . 

Posterij. Bcsluit ter bepaling van het tijdstip, waarop de Wet van 17 Fe
' b'ruari 1921, S. 66, tot wijziging en aanvulling van artikel 22 van de Po t-

wet, S. 543 van 1919, (Postcbeque en girodienst) in werking treedt. 
s. 752 ... ....... . ................. . 

Kamers van Koopliandel. Besluit tot wijziging van het Reglement voor de 
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1921. 

1 Juni 

3 Juni 

6 Juni 

6 Juni 

6 Juni 

7 Juni 

7 Juni 

8 Juni 

8 Juni 

10 Juni 

10 Juni 

10 Juni 

10 Juni 

10 Juni 

10 Juni 

10 Juni 

10 Juni 

10 Juni 

10 Juni 

Bladz. 
Kamers van Koophandel, vastgesteld bij K. B. van 19 Augustus 1920 
(Staatsblad n°. 712). S. 753 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Huurcommissiewet. Arrest van den Hoogen Raad. Bij een toegestane 
huurverlenging mag de Huurcommissie, of in hooger beroep de kanton
rechter, niet bepalen dat de huur ,,slechts voor het laatst" wordt verlengd. 

P ensioenen. Koninklijk besluit. Hoewel belanghebbende overlegt een 
verklaring van den secretaris der betrokken gemeente, dat de pensioens- . 
aanvrage binnen een jaar na het tijdstip waarop het recht op pensioen 
verkregen werd, aan het departement van .Financien is verzonden, wordt 
beslist dat de aanvrage blijkens den stempel va:n het departement eerst 
na genoemd tijdstip aldaar is ingekomen, en belanghebbende niet aan
nemelijk heeft gemaakt dat de aanvrage tijdig door hem zou zijn ver-
zonden ......... . .................. . 

V/,eesch en vleeschwaren. Besluit tot uitvoering van artikel 19 van de 
Vleeschkeuringswet (Staatsblad 1919, n°. 524). S. 754 . . . . . . . 

Drankwet. Arrest van den Hoogen Raad. Het ten verkoop in het klein 
in voorraad hebben van sterken drank in eene vergunningslocaliteit, door 
een niet-vergunninghouder is strafbaar, tenzij laatstgenoemde den ver
gunninghouder in de uitoefening van diens bedrijf op wettige wijze mocht 
hebben vervangen. . . . . . . . . . . . . • . . .. . . . . . . . 

- Arrest van den Hoogen Raad, De in art. 50 1e lid 1°. der Drankwet 
omschreven hand<'lingen zijn al!een strafbaa.r, indien zij geschieden !zonder 
zoodanige vergunning, die hem welke die handelingen verricht, in ver-
band met de bepalingen der Drankwet daartoe bevoegd maakt. Waar 
blijkens art. 28 1e lid, 2°. der Drankwet de vergunninghoudcr zich steeds 
in de uitoefening van zijn bedrijf mag laten vel'vangen, is ook hij, die 
dezen vervangt, daardoor tot die handelingen bevoegd. - Het handelen 
als vervanger van een vergunninghouder is derhalve niet eene omstandig-
heid, die de strafbaarheid van een anders verboden handeling opheft, 
doch een, die de strafbaarheid krachtens art. 50, 1e lid 1°. der Drankwet 
van het begin af uitsluit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Onderwijs. (Lager ) Besluit tot vernietiging van artikel 40 van de instruc
tie voor het onderwijzend personeel der openbare lagere scholen in de ge
meente Bergen (L.), vastgesteld bij Raadsbesluit van 2 December 1919 
en nader vastgesteld bij Raadsbesluit van 11 Februari 1920. S. 755 . 

L eerplicht. Besluit tot vernietiging van artikel 1, eerste lid, - behalve 
voor zoover de bepaling zicb oak uitstrekt tot eene boschbouwonder
neming - der Verordening, houdende verbodsbepalingen omtrent het 
arbeiden van kinderen beneden den leeftijd van twaalf jaren en betref
fende het brengen van kinderen naar de school, tot welker leerlingen zij 
behooren, vastgesteld door den Raad der gemeente Schoten, bij besluit 
van 7 Augustus 1919. S. 756 . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 

Kieswet. Besluit tot bepaling van den termijn, bedoeld in art. 12a van 
het Koninklijk besluit von 12 December 1917, S. 692. gewijzigd bij K. B. 
van 1 Mei 1918 (Staatsblad n°. 279). S. 75'7. . . . . . . . . . . 

Gemeentebestuur. Koninltlijk Bcsluit. De gemeentewet kent den raad 
niet de bevoegdheid toe een raadslid, dat wegens het aanneme)l. van eene 
der in art. 23 uitgesloten betrekkingen heoft opgehouden lid van den 
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raad to zijn en aan den raad niet heeft gedaan de in art. 25 voorgeschreven 
!-ennis_$eving, to schorsen ; een zoodanig schorsingsbesluit is derhalve • 
m stnJd met de wet. . . . . . . . . . . . . . . . · .• . . . . . . 521 

Begrootingen en Rekeningen. Wet tot wijziging en verhooging van de be
grooting van inkomsten en uitgavon van het Bouwfonds voor de Depar
tementen van Binnenlandsche Zakon en van Onderwijs, Kunstim en 
Wetenschappen voor het dienstjaar 1920. S. 758 . . . . . . . . . 

- Wet, houdende nadere verhooging van het elfde hoofdstuk der Staats
begrooting voor het dien tjaar 1920. S. 759. . . . . . . . . . . . 

- Wet tot aanvulling en verhooging van het tiende hoofdstuk A der 
Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1920. S. 760. . . . . . . . . 

- Wet tot verhooging van het tiende hoofdstuk der Staatsbegrooting voor 
het dienstjaar 1920. (Salarisverhooging van R~jksambtenaren). S. 761. 

- Wet t?t verhooging e?- aa~vulling van het zesde hoofdstuk der Staats
begrootmg voor het dienstiaar 1920. S. 762. . . . · . . . . . . . . 

- Wet tot nad~re verhooging ~n ~-ijziging van het achtste hoofdstuk d~r 
Staatsbegrootmg voor het d1enstiaar 1920. S. 763 . . . . . . . . . 

- Wet tot nadcre verhooging en wijziging van de begrooting van in
komsten en uitgaven van het Staatsbedrijf der Artillerie, Inrichtingen 
voor het dienstjaar 1920. S. 764. . . . . . . . . . . . . . . . . 

- Wet tot verhoo~ing van het vierde hoofdstuk der Staatsbegrooting voor 
het dienstjaar lv20. S. 765 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- Wet tot wijziging en verhooging van het vijfde hoofdstuk der Staatsbe
grooting voor het dienstjaar 1920. S. 766. . . . . . . . . . . . . 

- Wet tot wijziging en verhooging van de begrooting van ·inkomsten 
en uitgaven van het Staatsbedrijf der Algemeene Landsdrukkerij voor 
het dienstjaar 1920. S. 767 . .. . . • . . . • . . .. • • • . . . . 
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1921. 
10 Juni 

10 Juni 

10 Juni 

10 Juni 

10 Juni 

10 Juni 

10 Juni 

10 Juni 

10 Juni 

10 Juni 

10 Juni 

10 Juni 
10 Juni 

10 Juni 

11 Juni 

11 Juni 

11 Juni 

11 Juni 

11 Juni 

11 Juni 

11 Juni 

1) Juni 

11 Juni 

11 Juni 

11 Juni 

11 Juni 

Bladz. 
- Wet tot aanvulling en verhooging van het derde hoofdstuk der Staats

begrooting voor het dienstjaar 1920. S. 768. . . . . . . . . . . . 
- Wet tot wijziging en verhooging van hoofdstuk VA der Staatsbegrooting 
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voor het dienstjaar 1920. S. 769. . . . . . . . . . . . . . . . . 
- Wet tot verhooging en aanvulling van het negende hoofdstuk der 

Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1920. S. 770. . . . . . . . . 
- Wet tot verhooging van de begrooting van mtgaven van het Staats

visschershavenbedrijf te IJmuiden voor het dienstjaar 1920. S. 771 .. 
- Wet tot wijziging van de begrooting van inkomsten en mtgaven van de 

Posterijen, de Telegrafie en Telefonie voor het dienstjaar 1920. S. 772. 
- Wet tot wijziging van de begrooting van mtgaven van het Zuiderzee

fonds voor het dienstjaar 1920. S. 773. . . . . . . . . . . . . . 
- Wet tot wijziging en verhooging van het tweede hoofdstuk der Staats

begrooting voor het dienstjaar 1920. S. 774. . . . . . . . . . . . 
- Wet tot wijziging en verhooging van het zevende hoofdstuk B der 

Staatsbegrooting van het dienstjaar 1920. S. 775 . . . . . . . . . 
- Wet tot wijzigii:i.~ en verhooging van de begrooting van uitgaven van het 

Staatsmuntbedt·1Jf voor bet d.ienstJaar 1920. S. 776 . . . . . . . . 
- Wet houdende verhooging van de begrooting van uitgaven van het We

duwen en Weezenfonds voor burger]jjke ambtenaren voor het dienstjaar 
1920. s. 777 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Rekenkamer. Wet tot w~jziging der wet van 5 October 1841, S. 40, hou
dende instructie voor de Algemeene Rekenkamer, zooals die wet is ge
wijzigd, laatstelijk bij de wet van 30 Juli 1920 (Stbl. no. 660). S. 778. 

Succe.ssiewet. Wet houdende wijziging der Successiewet. S. 779 . . . . 
Schuul. (Nationale) Besluit houdende machtiging tot mtgifte van schat

kistbiljetten en schatkistpromessen, volgens de wet van 4 April 1870, 
S. 62, laatst6lijk gewijzigd bij die van 26 Juli 1918, S. 499 en de wet van 
5 December 1881 (St,aatsblad n°. 185). S. 780. . . . . . . . . . . 

Industrieele en Intellectueele eigendom. Arrest van den Hoogen Raad. 
Art. 10 Auteurswet 1912 verleent wel bescherming aan den geestelijken 
nrbeid van den vervaardiger eener muziekschi.klring, maar het waakt er 
tevens voor, dat de rechten van den vervaard iger van het oorspronke
lijke werk op zijn arbeid onverlet blijven . - Eiscb"r, die stelt te hebben 
het auteursrecht op het oorspronkelijke werk (als maker eener operette) 
en voorts, dat verweerders zonder zijn toestemming een muziekschikking 
van enkele gedeelten van dat werk (potpourri) openbaar maken, beeft 
dus voldoende feiten gesteld, om zijn scbadevordeirng te rechtvaardigen. 
- (Recbtbank en Kantonrecbter waren van oordeel, dat eischer ook had 
moeten aangeven, waa,raan hij zijn auteursrecbt op de pot pourri ontleende. 
Anders ook Proc.-Gen. met betoog, dat het recht van den auteur door 
een openbaarmaking van een mt zijn werk gemaakte potpourri niet kan 
zijn geschonden.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Jfilitaire Zaken. Beslmt tot vast,stelling van kenteekenen van de Neder
Jandsche militaire vliegtuigen van Land- en Zeemacht. S. 781 . . . 

Onderwijs. (HoogPr) Wet tot wijziging en aanvu.lling der hooger-onder
wijswet. S. 782. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Begrootingen en Rekeningen. Wet tot verbooging van boofdstuk VA der 
Staatsbegrooting voor bet dienstja.ar 1920. S. 783. . . . . . . . . 

- Wet tot verbooging van bet zevende boofdstuk B der Staatsbegrooting 
voor bet dienstja.a.r 1920. S. 784. . . . . . . . . . . . . . . . . 

- Wet tot verbooging van de begrooting van mtgaven van het Staats
muntbedrijf voor bet dienotjaar 1920. S. 785 . . . . . . . . . . . 

Onteigening. Wet tot verklaring van het algemeen nut der onteigening 
ten beboeve van verbetering van de bmtenhaven te Vlissingen. S. 786. 

- Wet houdende verklaring van bet algemeen nut der onteigening ten 
beboeve van verbetering van de Witsbrug te Loosduinen. S. 787 . . 

Spoorwegen. Wet tot nadere verhooging van bet maximum van het rente
looze voorscbot uit ' s Rijks scbatkist ten behoeve van den a.anleg en 
bet in exploitatie brengen van spoorweglijnen van Ter Apel over Win
scboten naar Delfzijl en van Blijham naar Bellingwolde. S. 788 . . . 

Begrootingen en Rekeningen. Wet tot verbooging van bet tiende hoofd
stuk der Staatsbegrooting voor bet dienstjaar 1920. (Salarisverbooging 
van Rijkswerklieden). S. 789 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- Wet tot verbooging van bet tiende boofdstuk der Staatsbegrooting 
voor bet dienstjaar 1921 (kosten dijkdoorbraak nabij de gemeente Cuyk). 
s. 790 ... .. ..... ............ .. .. . .. . 

Spoorwegen. Wet tot bekracbtiging van overeenkomsten met de Maat
scbappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen, de Hollandscbe IJzeren 
Spoorweg-Maatscbappij, de Nederlandscbe Centraal Spoorweg-Maat
scbappij en de Noord-Brabantscb-Duitsche Spoorweg-Maatscbappij tot 
verbooging van pensioenen van haar personeel en van zijne nagela.ten 
betrekkingen. S. 791 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- Wet tot bevordering van den aanleg en regeling van de exploitatie 
yau epoorw(lg]ijnen van. Groningen over S\ochteren naar Weiwerd, vM, 
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11 Juni 

11 Juni 

11 Juni 

11 Juni 

11 Juni 

11 Juni 

11 Juni 

11 Juni 

13 Juni 

a Juni 

15 Juni 

16 Juni 

10 Juni 

HI Juni 

10 Juni 

18 Juni 

20 Juni 

20 Juni 

Bladz. 
Groningen over Bedum naar Uithuizen en van Groningen over Winne
weer naar Uithuizen. S. 79?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Begrootingen en Rekeningen. Wet tot wijziging en verhooging van de be
grooting van in_komsten en ~itga~en van het Staatsbedrijf der Algemeene 
LandsdrukkenJ voor het dienstiaar 1920. S. 793. . . . . . . . . . 

- Wet t ot aanvulling en verhooging van het tiende hoofdstuk A der 
Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1920. S. 794. . . . . . . . . 

Onderwijs. (Hooger ) Wet betreffende waarborgen van ljlCldleeningen, ver
strekt voor den aankoop van grond, stichting, uitbre1ding en inrichting 
der gebouwen van de ingevolge de artikelen 45bis tot en met 45septies 
der Middelbaar-OnderwiJswet gesubsidieerde hoogere burgerscholen, de 
ingevolge de artikelen 168 en 168bis der Hooger-Onderwijswet gesubsidi
eerde gymnasia en de ingevolge de arttkclen 1/)6 tot en met 171 der 
Lager-Onderwijswet 1920 gesubsidieerde kweekscholen voor onderwij-
zers. S. 795 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 

Onderwijs. (Lager) Wet betreffende waarborgen van geldleeningen, ver
strekt voor den aankoop van grond, stichtmg, uitbreiding en inrichting 
der gebouwen van de ingevolge de artikelen 45bis tot en met 45septies 
der Middelbaar-Onderwijswet gesubsidieerde hoogere bur~erscholen, de 
ingevolge de artikelen 168 en 168bis der Hooger-Onderw1jswet gesubsi
dieerde gymnasia en de ingevolge de artikelen 156 tot en met 171 der 
Lager-Onderwijswet 1920 gesubsidieerde kweekscholen voor onder
wijzers. S. 795 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Onderwijs. (Middelbaar) Wet betreffende waarborgen van geldleeningen, 
verstrekt voor den aankoop van grond, stichting, uitbreiding en inrich-
ting der gebouwen van de ingevolge de artikelen 45bis tot en met 45septies 
der Middelbaar-Onderwijswet gesubsidieerde hoogere burgerscholen, de 
ingevolge de artikelen 168 en 168bis der Hooger-Onderwijswet gesubsidi
eerde gymnasia en de ingevolge de artikelen 156 tot en met 171 der 
Lager-Onderwijswet 1920 gesubsidieerde kweekscholen voor onderwijzers. 
s. 795 ....................... . .... . 

Begrootingen en Rekeningen. Wet tot verhooging en aanvulling van het 
achtste hoofdstuk der Staatsbegrootingvoor het dienstjaar 1920. S. 796. 

- Wet tot nadere verhooging en aanvulling van de begrooting van in
komsten en uitljlaven van het Staatsbedrijf der Artillerie-Inrichtingen 
voor het dienstiaar 1920. S. 797. . . . . . . . . . . . . . . . . 

lndie. (Nederlandsch-) Wet tot het aangaan van eene geldleening ten 
laste van Nederlandsch-Indie. S. 798. . . . . . . . . . . . . . . 

Luchtvaa1·t. Missive van den Minister van Waterstaat aan Ged. Staten 
van de verschillende provincies, betreffende vliegtechnische voorlichting. 

Onderwijs. (Lager) Beschikking van den Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen tot vaststelling van de modellen voor de akte van 
taxatie bedoeld in art. 3 en van de verklaring bedoeld in art. 6, tweede 
lid, van het Kon. Besl. van 30 Mei 1921 (Staatsblad n°. 749). . . . . 

Onderwijs. (Hooger) Besluit houdende wijziging en nadere vaststelling 
van_ het laatstelijk bij Ons besluit van 8 Maart 1921, S. 226, gewijzigde 
K. B. van 27 April 1877, S. 87, waarbij de in de artikelen 131, 137 en 141 
der hooger-onderwijswet bedoelde examens en promotien zijn va-stgeste)d. 
(Academisch statuut.) S. 800 . . . • . . . . . . . . . . . . . . 

Krankzinnigen. Besluit houdende nadere wijziging van het K. B. van 2 Ju
li 1894, S. 89, waarbij aan de Vereeniging tot Christelijke verzorging van 
krankzinni~en in Nederland, gevestigd te Utrecht, vergunning is ver
leend te Zmdlaren een gesticht voor krankzinnigen op te richten. S. 801. 

Gemeentebestuur. Besluit tot vernietiging van het besluit van den Raad 
der gemeente Heerewaarden van 28 December 1920, strekkende tot het 
verleenen van eervol ontslag aan den ambtenaar ter secretarie aldaar, 
met ingan~ van 1 Januari 1921. S. 802 . . . . . . . . . . . . . 

Rechten van in-, uit- en doorvoer. Besluit houdende vrijdom van invoer
recht voor sigarettenpapier dat hier te lande gebezigd wordt voor de ver
vaardiging van sigaretten in sigaretteniabrieken: S. 803 . . . . . . 

Onderwijs. (Lager) Missive van den Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetens~haf pen, aan Ged. State~ d~r provincien betreffende uitlegging 
van art1ke 195 der Lager-onde1w1Jswet 1920. . . . . . . . . . . . 

Krankzinnigen. Besluit tot nadere wijziging van bet K. B. van 18 Sep
tember 1906, S. 244, waarbij aan de Vereeniging tot Christelijke verzor-
ging van krankzinnigen in Nederland, gevestigd te Utrecht, vergunning 
1s verleend op een terrein in de gemeenten Doorwerth en Renkum een 
gesticht voor krankzinnigen op te richten. S. 804 . . . . . . . . . 

W arenwet. Besluit tot het bepalen van den datum van inwerkingtreding 
van d.e Warenwet 1919, S. 581, voor de keuringsgebieden Dordrecht en 
Drenthe. S. 805 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Vleesch en vleeschwaren. Besluit tot aanwijzing van den termijn bedoeld 
bij art. 48 der Vleeschkeuringswet (Stbl. 1919, n°. 524). S. 806 . . . 

Onderwijs. (Hoqger) BPs)uit tot aanwijzing, overeenkomstig artikel 157 
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20 Juni 

20 Juni 

21 Juni 

22 Jum 

22 Juni 

23 Juni 

23 Juni 

23 Juni 

23 Juni 

23 Juni 

23 Juni 

27 Juni 

27 Juni 

27 Juni 

27 Juni 

27 Juni 

27 Juni 

28 Juni 

Bladz. 
der hooger-onderwijswet, van de afdeeling gymnasium van het Christelijk 
Lyceum te Zutphen. S. 807 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Arbeidswet. Arrest van den Hoogen Raad. Blijkens zijne geschiedenis 
bevat art. 94 der Arbeidswet alleen eene regeling der aansprakelijkhPid 
voor den arbeid, welke de persone'." , die voor gezamenlijke rekening werk
zaam zijn, zelf verrichten, en betrefi dit artikel niet het geval, dat twee of -
meer personen die voor gezamenlijke rekening werkzaamheden ver
richten, anderen in hun loondienst laten arbeiden. -- - Bij art. 76 der Ar
beidswet wordt eene bijzondere, van art. 51 Sr. afwijkende, regeling 
gegeven .. . . . .................... . .. . 

Onderwijs. (Lager) Missive van den Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen, aan Ged. Staten der Provincien betreffende toepassing 
art . 26septies, tweede lid der voormalige wet tot regeling van het L.O. 
en van art. 3, zesde lid, 2en volzin van het K. B. van 16 Dec. 1920 
(Staatsblad n°. 899) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Krankzinnigen. Besluit houdende nadere wijziging van het K. R van 
13 J anuari 189:t, S. 22, waarb;j aan de Vereeniging tot Christelijke ver
zorging van krankzinnigen in Nederland, gevestigo te Utrecht, vergun
ning is verleend op het landgoed ,,Bloemendaal" te Loosduinen, een 
gesticht voor krankzinnigen op te r ichten. S. 808 . . . . . . . . . 

I nvaliditeits- en Ouderdom,sverzelcering. Besluit ter uitvoering van artikel 
100, tweede lid. der Invaliditeitswet. S. 809 . . . . . . . . . .. 

Onderwijs. (Lager) l'lfissive van den Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen, aan de betrokken gemeentebesturen betreffende: 
ouder-commissies art. 20 L. O.-Wet 1920 . . . . . . . . . . . . . 

Onderwijs. (Middelbaar) Besluit tot wijziging van het Re~lement voor 
de Middelbare Koloniale Landbouwschool, vastgesteld b1j K. B. van 
3 Augustus 1912, S. 274 en gewijzigd bij K. B. van 8 Juni 1915 (Staats
blad n°. 235). S. 810 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

OngevaUenverzelcering. Besluit tot bepaling van het tijdstip, waarop de 
wet van 2 Mei 1921, S. 700, in werking zal treden. S. 811 . . .. . . . 

Rechten van in-, uit- en doorvoer. Besluit tot nadere regeling van den af
trek voor tarra bij de toepassing van het tarief van invoerrechten. 
s. 812 . . . .. ... .. . ... ..... .. . . .. ... . . 

Schuld. (Nationale) Besluit houdende machtiging tot uitgilie van schat
kistbiljetten en schatkistpromessen, volgens de wet van 4 April 1870, 
S. 62, laatstelijk gewijzigd bij die van 26 Juli 1918, S. 499 en de wet 
van 5 December 1881 (Staatsbl n °. 185). S. 813 . . . . . . . . . 

Pensioenen. Kuninklijk Bes luit. Belooningen voor tijdelijke lcsuren kun
nen niet als vaste inkomsten worden aangernerkt, ook al zijn deze 
tijdAlijke lesuron hnger dan vier jaren onafgebr0ken aan vaste uren 
verbonden geweest. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- Koninklijk besluit. Crisistoeslagen, in welken vorm ook toegekend, 
dragen een tijdelijk karakter; het is practisch onuitvoerbaar met juist 
heid te onderscheiden in welke ~evallen zulk een toelage het karakter 
draagt niet van een tijdelijken b1jslag doch van een voorloopige wedde
verhooging, die later in een vaste zal overgaan ; een zoodanige toelage 
behoort derhalve niet in den pensioensgrondslag te worden opgenomen. 

Wetboek van Koophandel. Beslu.it tot wijziging van het K. B. van 5 Oc
tober 1867, S. 104, houdende bepalingen ter uitvoering van artikel 396 
Wetboek van Koophandel. S. 814 ............... . 

Vlaggen. Beslu.it houdende vergunning aan de Koninklijke Nederlandsche 
Zeil- en Roeivereeniging te Amsterdam, tot het voeren van de door haar 
aangenomen via~ en standaard. S. 815. . . . . . . . . . . . . . 

Inkomstenbelasting. Besluit houdende bepalingen betreffende commigsien 
van aanslag voor de inkomstenbelasting. S. 816 . . . . . . . . . . 

Gemeentebestuur. Besluit tot gedeeltelijke vernietiging van artikel 135a 
der algemeene politieverordening der gemeente Sneek. S. 817. . .. 

Spoorwegen. Besluit tot nadere wijziging van het AJgemeen Reglement 
Dienst en van het Algemeen Reglement Dienst Locanlspoorwegen. 
s. 818 .......... ........ . . ... . . ... . 

Gemeenteverordeningen. Arrest van den .Hoogen Raad. Zoowel uit den 
t ekst als uit de plaatsin~ van art. 62 der Haagsche AJg. Politieverorde
ning volgt, dat aan alle m dat art. opgenomen bevelen der politie alleen 
behoeft te worden voldaan, indien deze gegeven worden in het belang 
der openbare orde en veiligheid". Deze omstandigheid vormt een 
element der overtreding van genoemd artikel en moet dus in de dag
vaarding worden opgenomen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Ongevallenverzekering. Be luit ter bekendmaking van den tekst der wet 
van 2 Januari 1901, S. 1. zoonls die wet is gewijzigd en aangevuld bij de 
wetten van 3 Februari 1902, S. 14, 13 Januari 1908, S. 24, 13 Februari 
1919, S. 46, 12 Juni 1909, S. 146, 30 Juni 1909, S. 204, 30 Juni 1909, 
S. 205, 1 Juli 190!), S. 249 15 Juli 191-0, S. 228, 11 Februari Hlll , S. 62, 
14 J anuari 1918, S. 20, 26 Juli 1918, S. 499, 11 April 1919, S. 167, 
9 October 1920, S. 780 en 2 Me 1921 (Staatsblad n°. 700). . 819 .. 
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5 Juli 

5 Juli 
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5 Juli 

5 Juli 

5 Juli 

5 Juli 

5 Juli 

5 Juli 

5 Juli 

Bladz. 
Onderwijs. (Lager) Besluit tot schorsing van het besluit van den Raad 

der gemeente Amsterdam, van 8 Juni 1921, betreffende uitkeering van 
bedragen aan de klasse-onderwijzeressen in die gemeente, die in 1920 
handwerkonderwijs buiten de gewone schooluren hebben gegeven. S. 820. 

Ongevallenverzekering. Besluit tot vaststelling van een algemeenen maatregel 
van bestuur, ter uitvoering van artikel 45 der Ongevallenwet 1901. S. 821. 

Pew,ioenen. Wet houdende pensioenregeling voor de weduwen en weezen 
van v66r 1 Januari 1906 ontslagen onderwijzers aan bijzondere scholen, 
die, indien hun ontslag op dien datum ware ingegaan, recht op pensioen 
ten laste van den Staat gebad zouden hebben of kunnen hebben. S. 822. 

- Wet tot wederopenstelling voor de betrokken deelgerechtigden in het 
Weduwenfonds voor de geiimployeerden, tot het algemeen bestuur be
hoorende, van de gelegenheid om eene ongchuwde zuster voor het genot 
van pensioen uit dat fonds aan te wijzen. S. 823. . . . . . . . . . 

- Wet tot verhoogin&,_van de pensioenen ten Jaste van het Weduwenpen
sioenfonds van het Ji.orps Ingenieurs b~j den Rijkswaterstaat. S. 824. 

Begrootingen en Rekeningen. Wet tot verhooging van de begrooting van 
uitgaven van het Staatsmuntbedrijf voor het dienstjaar 1920. S. 825. 

Tractaten. 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 
Hof van Internationale Justitie. S. 826 . . . - . . . . . . . . . 

Begrootingen en Rekeningen. Wet tot verhooging en wijzigin~ van de be
grooting van inkomsten en · uitgaven van het Staatsbedr1jf der Alge
meene Landsdrukkerij voor het dienstjaar 1920. S. 827 . . . . . . 

Naturalisatie. Wet houdende naturalisatie van Friedrich Alfred Moritz 
Wo!J, geboren te Frankfort a/M. (Pruisen) den 1 October 1870, indus
trieel, wonende te 's-Gravenhage, provincie Zuidholland en Adolphe 
Fritz Wolf, geboren te Brussel (Belgiii) den 23 November 1899, handelsc
orrespondent, wonende te 's-Gravenhage, provincie Zuidholland, S. 828. 

Rechten van in-, uit- en doorvoer. Besluit tot nadere wijziging van het 
K. B. van 26 Maart 1872, . 19, houdende bepalingen tot vereenvoudi-
ging van de formaliteiten, in acht te nemen bij den in-, uit- en doorvoer 
van goederen. S. 829. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Burgerwachten. Missive van den :Minister van Binnenlandsche Zaken aan 

tie 1;':fe~!:~.er~, ~~r~ff~n~e .d~ v.or'.°~n .v~n .st~~ ~a~ ~~g~r~a~h~~ 
Bater en margarine. Besluit tot wijziging van het K. B. van 17 Juli 1912, 

S. 263, gewijzigd bij K. B. van 21 Februari 1920 (Staatsbl. n°. 4). S. 830 
Begrootingen en Rekeningen. Wet tot verhooging van het zevende hoofd

stuk B der Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1921. (Instelling van 
eene bezuinigingsinspectie.) S. 831 . . . . . . . . . . . . . . . . 

Onteigening. Wet tot verklaring van het algemeen nut der onteigening 
van eigendommen, gelegen in de gemeente 's-Gravenhage, noodig voor 
het uitbreiden van het Rijksterrein met aanbehooren, kadastraa] bekend 
gemeente 's-Gravenhage, Sectie P, nummer 6815, ten behoeve van de 
stichting van een gebouw voor de hui vesting van kantoren van het dienst-
vak der directe belastingen, invoerrechten en accijnzen en van dat der re
gistratie, zoomede van een kantoor van den Rijksbetaalmeester aan de 
Zeestraat aldaar. S. 832. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Stra/recht en Stra/vordering. Wet tot vereenvoudiging van de rechts
ging in lichte strafzaken. S. 33 . . . . . . . . . . . . . . . . 

Rechterlijke Organisatie. Wet tot vereenvoudiging van de rechtspleging 
in lichte strafzaken. S. 833 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Stra/recht en Stra/vordering. Wet houdende invoering van den kinder
rechter en van de ondntoezichtstellin~ van minderjarigen. S. 34. . 

Rechterlijke Organisatie. Wet boudende mvoering van den kinderrechter 
en van de ondertoezichtstelling van minderjarigen. . 834 . . . . . 

Burgerlijk Wetboek. Wet houdende invoering van den kinderrechter en 
van de ondertoezichtstelling van minderjarigen. S. 834 . . . . . . 

Faillissementswet. Wet boudende invoering van den kinderrechter en 
van de ondertoezichtstelling van minderjarigen. S. 834 . . . . . . 

Burgerlijk Wetboek. Wet tot wijziging van artikel 281 van het Burgerlijk 
Wetboek en van daarmede Ramenhangende artikelen. S. 835 . . . . 

Rechterlijke Organisatie. Wet houdende nadere wijziging van de wet van 
5 Juli 1910, S. 181, tot regeling van de samenstelling van den hoogen 
raad, de gerecbtsboven, de arrondissements-rechtbanken en de kanton
gerechten en van de jaarwedden der rechterlijke ambtenaren, alsmede 
van de klassen der rechtbanken n kantongerechten, laatstelijk gewijzigd 
bij de wet van 29 Juli 1920, S. 623, alsmede wijziging van laatstgenoemde 
wet. S. 836 . ....... . ............. . .. . 

Begrootingen en Rekeningen. Wet tot aanvulling en verhooging van bet 
tiende hoofdstuk der Staatsbegrooting voor bet dienstjaar I921. (Kos
ten wegens crisisuitgaven.) . 837 . . . . . . . . . . . . . . . . 

Veren. Wet tot vaststelling van voorschriften betreffende overzetveren 
en veerrechten. S. 838 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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9 Juli 

9 Juli 

9 Juli 

Bla.dz. 
Onteigening. Wet tot verklaring van het algemeen nut der onteigeillill!'I 

met toepassing van de wet van 27 Maart 1915, S. 171, van eigendomrueri, 
noodig voor de uitbreiding van de algemeene begraafplaats te Veendam. 
s. 839 ..... . . ... . . . ...... ..... . . .. . 

Mili_taire Zaken. Wet houdende nadere wijriging van de wet van 20 Juni 
1913, S. 292, tot aanvulling van art. 143 der Regtspleging bij de 
Landmagt, van de Provisioneele Instructie voor het Hoog Militair Ge
regtshof, en nadere voorzieningen betreffende de jaarwedden van leden 
der militair-rechterlijke macht, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 
5 Juli 1920, S. 348, alsmede wijziging van laatstgenoemde wet. S. 840. 

Strafrecht en Strafvor!lering. Wet t ot invoering van het Wetboek van 
Militair Strafrecht en van de Wet op de Krijgstucht. S. 841 . . .. 

Militaire Zaken. Wet tot invoerin~ van het Wetboek van Militair Straf
recht en van de Wet op de KriJgstucht. S. 841. . . . . . . . . . 

Militie. (Nationale) Wet tot invoering van het Wetboek van Militair 
Strafrecht en van de Wet op de Krijgstucht. S. 841 . . . . . . . 

Landweer. Wet tot invoering van het Wetboek van Militair Strafrecht 
en van de Wet op de Krijgst1_1cht. S. 841. . . . . . . . . . . . . 

Landstorm. Wet tot invoering van het Wetboek van Militair Strafrecht 
en van de Wet op de Krijgstucht. S. 841 . . . . . . . . . . . . 

Penaioenen. Wet tot invoering van het Wetboek van Militair Strafrecht 
en van de Wet op de Krijgstucht. S. 841 . . . . . . . . . . . . 

Inkwartieringen. Wet tot invoering van het Wetboek van Militair Strafrecht 
en van de Wet op de Krijgstucht. · S. 841 . . . . . . . . . . . . 

Militair Onderwijs. Wet tot invoering van het Wetboek van Militair 
Strafrecht en van de Wet op de Krijgstucht. S. 841. . . . . . . . 

Rechterlijke Organisatie. Wet tot invoering van het Wetboek van Militair 
Strafrecht en van de Wet op de Krijgatucht. S. 841. . . . . . . . 

Handelsnaam. Wet houdende bepalingen omtrent den handelsnaam. 
s. 842 . . .• ...... ..... ..•.....•. .... 

Begrootingen en Rekeningen. Wet tot aanvulling en verhooging van het 
derde hoofdstuk der Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1920. S. 843. 

- Wet houdende vaststelling van het slot der rekening van ontvangsten en 
uitgaven van Nederlandsch-Indiii over het dienstjaar 1916. S. 844 .. 

Indie. (Ne!lerlandsch-) Wet houdende ontginning van aardolievelden in 
Needrlandsch-Indiii. S. 845 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Onderwijs. (Lager) Beslui_t tot vernietiging van het besluit van Ged. 
Staten van Utrecht van 29 December 1919, 3de afd., n°. 2874/2120, 
en van dat van Ged. Staten van Zuidholland van 16 Februari 1920, 
houdende goedkeuring van het besluit der Raden van de gemeenten 
Polsbroek en Vlist van 29 Augustus/21 November 1919, waarbij met in-
gang van 1 Januari 1920 wegens opheffing van zijne betrekking eervol 
ontslag is verleend aan D. J. van Ruijswijk, als onderwijzer aan de 
tusschen die gemeenten gemeenschappelijke openbare lagere school. 
s. 846 ...... . .................... ... · 

Warenwet. Besluit tot het bepalen van den dag van inwerking treden 
van verschillende artt. der Warenwet (Staatsblad 1919, n°. 581). S. 847. 

Gemeenteveror!lening. Besluit tot vernietiging van de verordening van 
van 29 Juli 1920, tot wijziging van de algemeene politieverordening der 
gemeente Sprang. S. 848 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Naturalisatie. Wetten houdende naturalisatie van verschillende personen. 
s. 849-868 ............ . ............. . 

Rechtswezen. Besluit bepalende de bekendmaking in het Staatsblad van 
de goedkeuring, door Nederland, van de verlenging der bevoegdheden 
van de gemengde rechtbanken in Egypte. S. 869 ........ . 

Triu;taten: Besluit bepalende de bekendmaking in het Staatsblad van de 
goedkeriring, door Nederland, van de verlenging der bevoegdheden van de 
gemengde rechtbanken in Egypte. S. 869 ............ . 

Militaire Zaken. Besluit houdende eene regeling ter voorziening in de 
kosten van huishoudelijken en van administratieven aard van het Hoog 
Militair Gerechtshof en van den Advoca-at-Fiskaal voor de Zee- en Land
macht. S. 870 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Naturalisatie. Wetten houdende naturalisatie van versohillende personen. 
s. 871-900 . .... ..... .. ...... ........ . 

Spaarbanken. Besluit houdende wijziging van het K. B. van 15 December 
1910, S. 369, tot uitvoering van de wet op de Rijkspostspaarbank, 
laatstelijk gewijzigd bij K. B. van 22 December 1919 (Staatsblad n°. 820). 
s. 901 ......... ....... .. .......... . 

Naturalisatie.. Wet houdende naturalisatie van Georges Eugene Maurice 
Picard, geboren te Pierrefontaine (Frankrijk) den 8 Juli 1868, predikant, 
wonende te Arnhem, prov. Gelderland. S. 902 . . . . . . . . . . 

Telegrafen en T elefonen. Besluit houdende aanvulling en wijziging van het 
K. B. van 6 llfaart 1905, S. 90, laatstelijk gewijzigd bij K. B. van 15 No
vember 1919 (St,aatsblad n°. · 753). S. 903. . . . . . . . . . . . . 

Naturalisatie. Wetten houden<le naturalisatie van verschillende personen. 
S. 904-915 .......................... . 
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11 Juli 

11 Juli 

11 Juli 

11 Juli 

11 Juli 

11 Juli 

11 Juli 

11 Juli 

12 Juli 

12 Juli 

13 Juli 

13 Juli 

14 Juli 

14 Juli 

16 Juli 

Juli 

21 Juli 

22 Juli 

22 Juli 

23 ,Juli 

25 Juli 

Bladz. 
NijverMidsondet'UYi,js. Besluit tot regaling van de samenstelling en de be-

, voegdheid van de oo=issien, bedoeld ih art. 55-der Nijverheidsonder
wijswet. S. 916. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 647 

- Besluit tot uitvoering van art. 39, tw~ede lid, der Nijverheidsonderwijs-
wet. S. 917 ..... : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 648 

- Besluit houdende voorschriften regelende de bevoegdheden tot het 
geven van nijverheidsonderwijs en de daarmede verband houdende 
examens. S. 918 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 648 

- Besluit tot uitvoering van art: 29, tweede lid, der Nijverheidsonder
wijswet. S. 919. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 681 

- Besluit tot vaststelling van de voorwaarden, onder welke aan rechtsper
soonlijkheid bezittende instellin~en en vereenigingen en aan gemeenten 
ten behoeve van do door haar m stand gehouden scholen uit 's Rijks 
kas subsidie wordt gegeven. S. 920. . . . . . . . . . . . . . . . 682 

- Besluit tot uitvoering van art. 16 en art. 28, vierde lid, der Nijverheids
onderwijswet. S. 921 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 682 

- Besluit tot vaststelling van algemeene regelen omtrent den bouw en de 
inrichting van scholen, bedoeld in art. 11 der Nijverheidsonderwijswet. 
s. 922 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 698 

Naturalisatie. Wetten houdende naturalisatie van verschillende personen. 
s. 923-935. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 

Gemeentebestuur. Besluit tot uitvoering van de artikelen 122a en 242e der 
Gemeentewet. S. 936 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 701 

Ltuchtvaart. Missive van den Minister van Waterstaat aan de Ged. Staten 
betrefiende verordeningen ter zake van luchtverkeer . . . . . . . . 

Telegrafen en Telefonen. Besluit tot aanvulling van het Rijkstelefoon
reglement 1919. S. 937 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

- Besluit houdende de bepaling, dat voor toelating tot het examen ter ver
krijging van certificaten als radiotelegrafist, examengeld verschuldigdi s. 

701 ..... 
702 

s. 938 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 702 
Tractaten. Besluit bepalende de bekendmaking in het Staatsblad van de 

op 8 December 1920/18 Januari 1921 tusschen Nederland en Groot
Britannie en Ierland gesloten overeenkomst, tot wijziging van die van 
13 Februari/13 Maart 1899, reeds gewijzigd bij overeenkomst, geteekend te 
Londen op 24 Mei 1905 en te 's-Gravenhage den 30 Mei 1905, betreffende 
het telegraafverkeer tusschen de twee landen langs de rechtstreeksche 
onderzeesche kabels. S. 939 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 702 

Naturalisatie. Wetten houdende naturalisatie van verschillende personen. 
s. 940-997 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 703 

Onderwijs. (Hoof/er) Besluit tot bepaling van het tijdstip, wa-arop de 
overige bepalingen van de wet van 1 Maart 1920, S. 105, en de wet van 
11 Juni 1921, S. 782, beide tot wijziging en aanvulling der hoogeronder
wijswet, in werking treden. S. 998. . . . . . . . . . . . . . . . 705 

Posterij. Besluit tot uitvoering van artikel 22 van de Postwet (Stbl. n°. 543 
van 1919) zooals dat nader is vastgesteld bij de wet van 17 Februari 1921, 
S. 66. (Instelling van een postcheque en girodienst.) S. 999 . . . 706 

Schuld. (Nationale) Besluit houdende machtiging tot uitgifte van schat
kistbiljetten en schatkistpromessen, volgens de wet van 4 April 1870, 
S. 62, laatstelijk gewijzigd bij die van 26 Juli 1918, S. 499 en de wet van 
5 December 1881 (Staatsblad n°. 1 5). S. 1000 . . . . . . . . . . 708 

Bi/,Skruit. Besluit tot nadere wijziging van het K. B. van 15 October 1885, 
S. 187, houdende vaststelling van voorsclu~ften omtrent het vervoer, 
den in-, uit- en doorvoer, verkoop en opslag van buskruit en andere ont
.Dl,ofbare stofien. S. 1001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 708 

Ra1l,en van Beroep. Besluit houdende wijziging van het K. B. van 6 Au
gustus 1920, S. 687, tot vaststelling van bepalingen omtrent de jaar
wedden van de leden en den griffier van en cle substituut-griffiers bij den 
Centralen raad van beroep en van de voorzitters en griffiers van de raden 
van beroep. S. 1002. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7ll 

Belastingen. (Rijks.-directe) Besluit houdende voorwaardelijke aanwijzing 
van Dordrecht als eerste en laatste wacht voor in- en uitklaring van ter 
zee binnenkomende en uitgaande scbepen. S. 1003 . . . . . . . . 7ll 

Tabakswet. Besluit houdende vaststelling van den dag waarop artikel 81 
der Tabakswet (StbJ. 1921, n°. 712) in werking treedt. . 1004 . . . 712 

Gemeentebestuur. Besluit tot vernietiging van het besluit van den Raad 
der gemeente Kerkrade van 6 April 1921, strekkende om de betrekking 
van inspecteur van politie aldaar te doen vervallen. S. 1005 . . . . 712 

Onderwijs. (Lager) Missive van den l\finister van Onderwjjs, Kunsten 
en Wetenschappen, aan de besturen der gemeenten betreffende toe-
passing van art. 205, 28 lid, L.O.-Wet 1920 .......... · . . 712 

Visscherij. Beslnit tot vaststelling van een algemeenen maatregel van 
bestuur, als bedoeld in art. 17, lid 3, letter b, van de Visscherijwet. S. 1006 713 

Gemeentebestuur. Besluit tot schorRing van het besluit van Burgemeester 
en Wethouders der gemeente Oud-Beijerland van 27 Juni 1921 om af
schrift te verstrekken van een advies van Burgemeester en Wethouder~ 
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26 Juli 

2~ Juli 

28 Juli 

28 Juli 
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28 Juli 
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29 Juli 
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30 Juli 
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l Aug. 

3 Aug. 

3 Aug. 

3 Aug 

6 Aug. 

6 Aug. 

13 Aug. 

13 Aug. 

l Aug. 

18 Aug. 

Bladz. 
dier gemeente, d.d. 16 Mei 1918, betreffende wijlen den ontvanger der 
g,emeente P. Hoogenboom 8.ll,n diens zoon D, Hoogenboom te Zand
voqrt. S. 1007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 713 

Militaire Zaken. Besluit tot nadere wijziginlJ: van de ,.Regeling van de 
bevordering, het ontslag en het op non-act1viteit stellen van de Euro
peesche officieren, behoorende tot de Nederlandsch-Indische landmacht". 
s. 1008. . ·- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 713 

Krankzinnigen. Beslt1it tot naclere wijziging van het K. B. van 4 Juni 
1909, S. 134. waarbij ·aan Regenten van het krankzinnigengesticht te 
Utrecht vergunning is verleend op een terrein aan den Dolderschen weg 
te Zeist een gesticht voor krankzinnigen op te richten. S. 1009 . . . 714 

Rijlcsambtenaren. Besluit houdende aanvulling van het Bezoldigingsbe-
sluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1920 (Staatsblad n°. 37). S. 1010 . ?14 

SJJOOrwegen. Wet houdende bekrachtiging van nadere overeenkomsten 
met de Maatschappij tot Exploitatie va!'!- Staatsspoorwegen en de Hol
landsche IJzeren Spoorweg-Maatschapp1J, S. lOll . . . . . . . . . 714 

SchP.,epvaart. Wet tot: a. Aanleg van een haven voor het overladen van 
steenkolen en van een kanaal naar de Maas c.a. ten dienste van den af
voer van steenkolen uit het mijngebied van Zuid-Limburg. b. Aanleg 
van een scheepvaartweg van Born naar de Maas te Maastricht tot ver
binding van Zuid-Limburg door een waterweg met de overige water
wegen van Nederland. c. Scheepvaartverbinding van den onder b be
doelden scheepvaartweg met het kanaal Maastricht--Luik toG aansluiting 
van de Nederlandsche waterwegen aan de R_oven-Maa~. S. 1012 . . . 726 

Begrootingen en Rekeningen. Wet tot wijziging en verhooging van de be-

§~o?ii~~ v~n.ui.tg~v~n. v~n _he_t ~t~at~~u~t~e~i~f ~o~r ~e~ ~e~s:ja_ar_J ~21.' 727 
- Wet tot aanvullmg· en verhoo~ing van het zeven,le hoofd•tuk B der 

Staatsbegrooting voor' het dienstiaar 1921. (Deelneming in het kapitaal 
der Bank voor Nederlandsche gemeenten.) S-. 1014 . . . . . . . . . 727 

- Wet tot nadere wijzig:ng en verhooging van het zesde hoofdstuk der 
Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1919. S. 1015 . . . . . . . . 727 

Kamers van Koophandel. Besluit tot nadere wijziging van het Reglement 
voor de Kamers van Koophandel (Staatsblad n°. 712 van 1920). S. 1016. 727 

Rechten van in-, uit- en doorvoer. Besluit tot aanwijzing van een heerbaan 
en tot uitbreiding der attributen van het kantoor Eijsden(station). 
s. 1017. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 727 

Scheepvaart. Wet tot toekenning van een voorschot ten behoeve van eene 
st-oomvaartverbin<ling tusschen Nederland en Zuid-Afrika. S. 1018 . 728 

Schuld. (Nat.) Besluit ·boudende machtiging tot uitgifte van schatkist
biljetten en schatkistJ;>romessen volgens de Wet van 4 April 1870, S. 62, 
laatstelijk gewijzigd b1j die van 26 Juli 1918, S. 499 en de Wet van 6 De
cember 1881 (Staatsblad n°. 186). S. 1019 . . _ . . . . . . . . . 730 

Waterschappen. Koninklijk besluit. Het verbinden van de betaling 
Pener geldelijke vergoeding als voorwaarde aan eene vergunrnng tot ver
vening, is overeenkomstig art. 18 der wet van 20 Juli 1895, S. 139, alleen 
dan gerechtvaardigd, wanneer onomstootelijk vaststaat dat de voorge
nomen vervening vermeerdering der bemalingskosten voor het water
schaps bestuur tengevolge moet hebben. . . . . . . . . . . . . . . 730 

Sch'!epvaart. Besluit tot vaststelling van een reglement van politie voor 
de Visschershaven c. a. te IJmuiden. S. 1020. . . . . . . . . . . 731 

Ziekten. (Besmettelijke) Besluit waarbij de wet van 4 December 1872, 
S. 134, houdendP voorzieningen tegen besmettelijke ziekten, met uit
zondering van art. 20, van toepassing verklaard wordt op nekkramp. 
s. 1021. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 734 

- Besluit tot toepasselijkverklaring van eernge artikelen van de wet van 
4 December 1872, S. 134, tot voorziening tegen besmettelijke ziekten 
op schurft (scabies). S. 1022. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 736 

Gemeentebesturen. Beschikking van den Minister van Arbeid, betreffendP 
het kosteloos inzage ·nemen enz. van loonlijsten. . . . . . . . . . . n5 

Ongevallenverzekering. Bescbikking van den Minister van Arbeid, be
treffende het kosteloos inzage nemen enz. van loonlijsten . . . . . . 735 

Nijverlieidsonderwijs. Be~luit bepalende het tijdstip van inwerking
treding van de wet van J October 1919, S. 693, (N1jverheidsonderwijswet). 
s. 1023. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 736 

Warenwet. Besluit tot uitvoering van artikPI 20, 2• lid der Warenwet 
(Staatsblad n°. 681). S. 1024 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 735 

Onderwijs. (Hooger) Besluit tot aanwijzing, overeenkomstig artikel 157 
der hooger-onderwijswet, van de afdeeling gymnasium van bet Kennemer 
lyceum te Bloemendaal. S. 1025 . . . . . . . . . . . . . . . . . 736 

- Besluit tot aanvulling van het K . B. van 22 Augu•tus 1906, S. 220, 
laatstelijk gewijzigd bii K . B. van 13 ,Januari 1921. . 12, waarbij worden 
aangewezen de buitenlandsche instellingen en de buitenlandsche getuig
schriften, bedoeld in artikel l 34 der hoogerondenvijswet. S. 1026. . 736 
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